
Por que 
Precisamos 
Parar de 
Produzir lixo
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sacolas 
de lixo 

reciclável

sacola 
de papel 
higiênico

sacola 
de lixo 

orgânico

sacola de 
lixo da Nina, 

a gata

lixo gerado Por semana 
antes do “um ano sem lixo”:



trashisfortossers.com

lauren singer

não Produz 
lixo há 3 anos



foto: shoP.gessato.com/months-bamboo-toothbrush-set.html





como é que 
se deixa de 
Produzir lixo?



aPrender a 
identificar que 
tiPo de lixo você 
Produz







Para os cosméticos, eu comecei 
a fazer meus próprios produtos 
para evitar as embalagens e 
também os químicos sintéticos 
nocivos que fazem parte da sua 
composição (slide).



fonte: www.modefica.com.br/ingredientes-cosmeticos-nocivos/

fonte: www.safecosmetics.org/get-the-facts/chemicals-of-concern/





(slide) O papel higiênico 
rendeu muitos problemas – e 
provavelmente foi a primei-
ra coisa que vocês pensaram 
quando eu disse que não ia 
produzir lixo, certo? Eu decidi 
que iria parar de usá-lo.

foto: bit.ly/1mJmxhu



- guardanaPos 
de Pano

- coPo retrátil 
ou garrafa de 
vidro

- talheres





e quais foram 
as mudanças 
na minha vida?



vocês acham que 
agora eu “Perco mais 
temPo” fazendo todas 
essas coisas em casa?

não



vocês acham que 
agora eu “Perco mais 
temPo” fazendo todas 
essas coisas em casa?
e a resPosta é não.





Além de gastar menos tem-
po, eu também gasto menos 
dinheiro:



um brasileiro Produz, 
em média, cerca de 1kg 
de lixo Por dia.

fonte: httP://bit.ly/1kglixoPordia



Por que eu 
deveria fazer 
alguma coisa?



foto: reProdução, christine figgener | fonte: bit.ly/tartarugacanudo



foto: chris Jordan | fonte: bit.ly/PassaroscomemPlastico



foto: aP Photo/noaa Pacific islands fisheries science center | 
fonte: bit.ly/maisPlasticoquePeixes



e o que se 
Pode fazer 
Pra começar a 
melhorar esse 
Problema?



em 2014, última 
Pesquisa do ciclosoft, 
só 17% das cidades 
brasileiras ofereciam 
coleta seletiva.

fonte: httP://cemPre.org.br/ciclosoft/id/2



são Paulo só atendeu 
42% da PoPulação 
em 2014 com coleta 
seletiva.

fonte: httP://cemPre.org.br/ciclosoft/id/2



7 milhões de Pessoas 
não tiveram coleta 
seletiva só em são 
Paulo, caPital.

fonte: httP://cemPre.org.br/ciclosoft/id/2 e ibge, 2014. total da 
PoPulação: 11,89 milhões de Pessoas.



1) substituir os 
descartáveis Pelos 
reutilizáveis.



2) comPrar a granel 
e sem embalagens. 



3) ter uma 
comPosteira 
doméstica em casa. 



cada Pequeno Passo 
é imPortante.



a gente Precisa ir além: 
deixar de Produzir lixo.



“seJa a mudança 
que você quer 
ver no mundo”
mahatma gandhi


