


Quem somos
O Coletivo Lixo Zero Búzios é um movimento sócio ambiental que promove a adoção práticas Lixo
Zero no cotidiano das pessoas e organizações.

O coletivo é apoiado pelo Instituto Lixo Zero Brasil - ILZB, uma organização social autônoma sem
fins lucrativos. Teve sua fundação em 2010 e representa o movimento ZWIA (Zero Waste
International Alliance) no Brasil.

O ILZB tem como missão articular, mobilizar e provocar novas atitudes nas comunidades
nacionais e internacionais promovendo a prática do Lixo Zero nos diversos segmentos da
sociedade.

Hoje, o ILZB está em mais de 150 cidades, incluindo as principais capitais brasileiras, através da
atuação de coletivos, embaixadores e organizações não governamentais que se alinham aos
objetivos do Instituto, numa relação de parceria e aprendizado mútuo e crescente.

A atuação do Instituto vem aumentando a cada ano, de forma orgânica e sem patrocínios, a
medida que novos parceiros se unem voluntariamente a esta causa, como uma resposta ao
visível aumento da poluição por resíduos sólidos nas cidades e mares, um problema que atinge
desde grandes centros urbanos a pequenas cidades.

O Coletivo Lixo Zero Búzios se insere nesse contexto, como protagonista da causa no município
de Búzios e Região dos Lagos.



Quem somos

Maria Mariano
Engenheira civil e ambiental 
Embaixadora do ILZB e consultora Lixo Zero
Idealizadora do Coletivo Búzios

Rodrigo Ottoni
Chef, especialista em aproveitamento integral de 
alimentos
x anos como colaborador e coordenador do 

Gastromotiva

Mariana Lacombe
Idealizadora do movimento CircuLow, com 

foco na disseminação da compostagem 

Cristina Palma
Produtora cultural
X anos como colaboradora da Fundição Progresso, 
com experiência na produção de eventos Lixo Zero

Vinícius Alencar
Especialista em comunicação e marketing 

Experiência na captação para projetos diversos



Lixo zero: o que é e porque precisamos aplicar em 
nosso cotidiano
Segundo o conceito estabelecido pela ZWIA – Zero Waste International Alliance – LIXO ZERO é:

“uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para guiar as pessoas a mudar seus modos
de vidas e práticas de forma a incentivar os ciclos naturais sustentáveis, onde todos os materiais
são projetados para permitir sua recuperação e uso pós-consumo.”

Em termos práticos, o conceito LIXO ZERO consiste no máximo aproveitamento e correto
encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos e a redução – ou mesmo o fim – do
encaminhamento destes materiais para os aterros sanitários e\ou para a incineração. Uma gestão
Lixo Zero é aquela que não permite que ocorra a geração do lixo, que é a mistura de resíduos
recicláveis, orgânicos e rejeitos.

Podemos também dizer, que Lixo Zero é um conceito de vida (urbano e rural), no qual o indivíduo e
consequentemente todas as organizações das quais ele faz parte, passam a refletir e se tornam
conscientes dos caminhos e finalidades de seus resíduos antes de descartá-los.

O LIXO ZERO TRANSFORMA! Quando um indíviduo inicia sua jornada rumo ao Lixo Zero, mesmo que
na pequena escala de sua casa, aos poucos vê suas relações com seus pares mudar, tornando-se
cada vez mais pautada no respeito ao meio ambiente, às pessoas e animais. Em uma escala
municipal, isso se reflete numa sociedade mais justa e integrada, ambientalmente mais equilibrada.

A responsabilidade é de todos: indústrias, comércio, indivíduos e governos. É preciso se unir.



Como atua o coletivo 
O Coletivo Lixo Zero Búzios atua através da realização de ações e campanhas com foco na
gestão de resíduo e promoção do Lixo Zero, sejam elas promovidas pelo ILZB ou iniciativas
próprias.

Dentre elas, tem destaque a Semana Lixo Zero, evento que integra a agenda anual do ILZB, que
ocorre simultanemante nas cidades participantes.

Este ano, a semana ocorrerá de 22 a 31 de outubro e será a primeira edição em Búzios e Região
dos Lagos!

O tema da Semana em 2021 é DIGNIDADE.

Uma simples embalagem de plástico tem seu valor. Quando somos capazes de enxergar esse
valor, entendemos que repensar o consumo, destinar corretamente os resíduos, separando e
limpando, se torna uma forma de tratá-los com dignidade, gerando oportunidades para a
sociedade, um ambiente livre de resíduos e renda para estimular esse tipo de atividade. E
consequentemente, damos dignidade às pessoas que fazem destes resíduos a sua renda.

É com este “mindset” que o coletivo inicia seu trabalho de realizar a Semana Lixo Zero no
município de Búzios.



Semana Lixo Zero

A Semana Lixo Zero tem como objetivos gerais:

Empoderar a sociedade para mudar sua relação com os recursos naturais, através da difusão do
conceito Lixo Zero;

Criar condições para que se estabeleçam uniões, parcerias, projetos, ações e conscientização para
atingirmos a Meta Lixo Zero;

Unir a sociedade para juntos, resolvermos o problema do Lixo.

Em Búzios, o coletivo vislumbra como objetivo da semana, trazer o conceito Lixo Zero para o
município e ser uma ferramenta social para estabelecer acordos, leis e processos urbanos, unindo
poder público e iniciativa privada, em prol de um objetivo comum. A efetiva divulgação da semana, e
consequentemente do conceito, é uma meta do coletivo.



Semana Lixo Zero
Registros de Ações em Eventos Passados



▪ Café com Atitude, seminário online e/ou presencial para convidar a sociedade para participar
da Semana;

▪ Feira Lixo Zero: na semana do evento, realizar o armazenamento e correta destinação de todo
resíduo sólido gerado nos dois dias da Feira Periurbana da Ferradura, sendo para isso,
necessário o emprego de coletores de resíduos sólidos e orgânicos no local; e realizar
pesagem e diagnóstico dos resíduos gerados;

▪ Workshop de Compostagem;

▪ Workshop de aproveitamento total de alimentos, promovido por membros do coletivo e
convidados;

▪ Exposição e debate de filme temático “Lixo Vivo”;

▪ Exposição de artistas que trabalham com resíduos e workshop para crianças;

▪ 3 Pontos de Entrega Voluntária de resíduos de difícil descarte: Porto da Barra, Centro (Praça
Santos Dumont) e um local a definir no bairro da Rasa. Resíduos como esponjas usadas,
material de escritório sem condições de uso, pilhas e baterias, eletrônicos, que comumente
não podem ser descartados em aterros sanitários.

O coletivo terá o apoio de 20 voluntários e 5 organizadores, totalizando 25 colaboradores para a 1a
Semana Lixo Zero de Búzios.

Estima-se impacto direto em até 20.000 habitantes e visitantes de Búzios.

SEMANA LIXO ZERO BÚZIOS
AÇÕES PREVISTAS PROMOVIDAS PELO COLETIVO



A Semana Lixo Zero envolve uma grande mobilização, sendo um dos principais eventos do
calendário do Instituto Lixo Zero. Para as 7 ações previstas para acontecer a partir de iniciativa do
Coletivo e ainda, apoio às ações que porventura sejam desenvolvidas pela comunidade local, a
partir do convite do coletivo, será necessário o empenho de ao menos 20 voluntários, além dos
organizadores.

É necessário planejar cada ação, articular e operacionalizar a organização dos espaços que
receberão os Pontos de Entrega Voluntárias, Workshops e exposições. Além disso, tem papel
preponderante para o sucesso da semana, a efetiva divulgação. Por isso, o apoio de patrocinadores
é essencial, e em todas as cidades em que ocorre o evento, o papel do patrocinador tem grande
importância.

É prerrogativa do coletivo buscar patrocínio e apoio apenas de partes que estejam alinhadas com
os objetivos da Semana Lixo Zero e os conceitos envolvidos nas ações de cunho social e ambiental
promovidos pelos Instituto Lixo Zero, que se expandem além do conceito Lixo Zero na prática.

O Coletivo Lixo Zero Búzios acredita que a Prefeitura se mostra como um parceiro importante,
sobretudo a Secretaria de Meio Ambiente.

Desta forma, o Coletivo vem convidar a Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, a
participar da semana, tanto como promotora de ação específica para a semana quanto como
patrocinadora/apoiadora do evento.

SEMANA LIXO ZERO BÚZIOS
FAZENDO ACONTECER



Para os patrocinadores/apoiadores:

▪ A associação da marca a ações de cunho sócio-ambiental;

▪ A divulgação da empresa/órgão e aproximação ao seu cliente;

▪ Agregar valor ao negócio.

Para os participantes:

▪ Oportunidades de reconhecimento do seu engajamento e trabalho;

▪ Oportunidades de negócios;

▪ Oportunidades de parcerias e acordos.

O LIXO ZERO transforma! Vamos juntos?

SEMANA LIXO ZERO BÚZIOS
BENEFÍCIOS DE CONTRIBUIR



@institutolixozerobrasil

@lixozero.buzios (em elaboração para a Semana Lixo Zero)

lixozerobuzios@gmail.com

Maria Mariano (idealizadora) 21  98194 – 1074
mariaocm@gmail.com

Vinícius Alencar (marketing) 21 99705 - 6837                          
viniciusalencarmuniz@gmail.com

Mais informações e contatos

mailto:lixozerobuzios@gmail.com
mailto:mariaocm@gmail.com
mailto:viniciusalencarmuniz@gmail.com?subject=

