
GUIA PRÁTICO 
PARA TORNAR 
SEU LOCAL DE 
TRABALHO
LIXO ZERO
Escritórios, agências bancárias, gabinetes, órgãos públicos, coworkings



INSTITUTO LIXO ZERO BRASIL

O Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) é uma organização da sociedade civil 
autônoma, sem fins lucrativos pioneira na disseminação do conceito Lixo Zero 
no Brasil.
Fundado em 2010, O ILZB representa no Brasil a ZWIA – Zero Waste 
International Alliance, movimento internacional de organizações que 
desenvolvem o conceito e princípios Lixo Zero no Mundo.

Missão
Articular, Mobilizar e Provocar novas atitudes nas comunidades nacionais e 
internacionais promovendo a prática do Lixo Zero nos diversos segmentos da 
sociedade.

Visão
Ser referência nacional e internacional na disseminação e aplicação do 
conceito Lixo Zero, promovendo a sustentabilidade da cadeia de resíduos para 
uma sociedade livre de descartes.
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Tornando seu ambiente de 
trabalho em Lixo Zero

O objetivo deste material é dar algumas dicas e 
orientações para que, de forma prática e eficiente, 
escritórios, coworkings, agências, entre outros, realizem 
a correta gestão e gerenciamento de seus resíduos 
sólidos.

Fazendo isso, o local se tornará mais limpo, 
responsável e sustentável, fomentando a economia 
dos resíduos sólidos, além de reduzir gastos para a 
cidade.
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O QUE É LIXO?
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Lixo é mistura 
sem utilidade ou valor
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CONSEQUÊNCIAS 
DO LIXO
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Fonte: ONU
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O QUE SÃO 
RESÍDUOS SÓLIDOS?
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RESÍDUOS SÓLIDOS

São todos os materiais, substâncias, objetos ou bens 
descartados resultantes de atividades humanas em 
sociedade (PNRS, 2010).

COMPOSTÁVEISRECICLÁVEIS REJEITO PERIGOSOS
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O QUE É 
LIXO ZERO?



“

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 em que todos os 
materiais são projetados para permitir sua 
recuperação e uso pós-consumo

Zero Waste International Alliance
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AI, AI.
ELA NÃO CONHECE NOSSA 

REALIDADE!
ATÉ PARECE QUE ISSO É 

POSSÍVEL!
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“Não precisamos de algumas dezenas 
de pessoas vivendo uma vida lixo zero 
perfeita. Precisamos de milhões de 
pessoas fazendo isso de forma 
imperfeita.”

Anne Marie Bonneau
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TORNANDO SEU 
AMBIENTE E 
TRABALHO EM 
LIXO ZERO



DIAGNÓSTICO
Geração de Resíduos Sólidos – Este momento é muito 
importante para entender a geração do seu local de trabalho, 
podendo assim, reduzir ou dar um destino adequado a estes 
resíduos.
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DIAGNÓSTICO
1. Separar os resíduos gerados em um dia;

2. Abrir os sacos para entender a condição destes resíduos (se são 
resíduos ou lixo);

3. Separar pelos tipos de resíduos existentes: recicláveis (papel, 
papelão, plásticos, vidro, alumínio etc.), compostáveis, rejeito, entre 
outros;

4. Pesar cada tipo de resíduos separado e anotar os valores;

5. Fazer um gráfico para entender visualmente quais os resíduos 
mais gerados e como reduzir ou encaminhar corretamente;

6. Tirar fotos para registro;

1



20

Perguntas básicas

Quais resíduos podem ser evitados? 

Como fazer para reduzir? 

É possível reutilizar? 

Como posso substituir os materiais descartáveis?

Precisamos de todos esses materiais?

Como encaminhar corretamente cada um desses resíduos visando a 
valorização? 

Qual a responsabilidade de cada um no processo?
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Geração de Resíduos Sólidos

21



22



PLANO DE AÇÃO
O que iremos fazer para iniciar o processo Lixo Zero
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1ª ação
Retirada das lixeiras de 
cada mesa!

• Garantir um local limpo e organizado;

• Realizar a correta separação dos resíduos nas frações 
estabelecidas;

• Reduzir o número de sacolas plásticas utilizadas diariamente;

• Mudar a maneira como são vistos os resíduos pelos colaboradores.
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Equipe Visitantes

Não geração
Utilização de 
reutilizáveis

Preferencialmente utilizar canecas 
e copos de vidro.

Em dias de fluxo intenso, pode 
utilizar recicláveis desde que sejam 

corretamente encaminhados

Reduzir a geração, quando possível. 
Os papéis utilizados devem ser encaminhados para reciclagem.

Armazenar em tampas de caixas “Chamex” identificadas.
Pode rasgar.

Não pode amassar.
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Plástico
Papel

Papelão
Jornal

Alumínio
Vidro

Devem estar minimamente limpos e secos.
Serão armazenados em uma caixa 

devidamente identificada e encaminhados 
para reciclagem. 

Cascas de frutas
Serão compostadas 

utilizando minhocário. 
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2ª ação

• Palestra com colaboradores e terceirizados com objetivo de 
explicar o novo gerenciamento de resíduos e a motivação 
dessa mudança;

• E-mail marketing para avisar sobre o processo de tornar 
Lixo Zero;

• Incentivar os colaboradores a mudarem seu consumo e a 
forma de destinação, por meio de campanhas e cartazes.

Capacitação
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3ª ação

Os colaboradores e clientes deverão ser 
informados sobre as mudanças no local

• Placas mostrando onde depositar os resíduos;

• Placas educativas falando sobre a diferença entre lixo, rejeito e 
resíduos.

• Informativo sobre o Programa Lixo Zero.

Comunicação
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RECICLÁVEIS

ORGÂNICOS

REJEITO

PAPEL ASSOCIAÇÃO DE 
CATADORES

ASSOCIAÇÃO DE 
CATADORES

COMPOSTAGEM
Minhocário

ATERRO 
SANITÁRIO
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DESVIAR RESÍDUOS DE 
ATERRO SANITÁRIO
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90% de desvio de 
aterro sanitário
PARA OBTER CERTIFICAÇÃO DE 
ESCRITÓRIO LIXO ZERO
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COMPROMETIMENTO

RESPONSABILIDADE

VERDADE

COOPERAÇÃO
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EM BREVE LANÇAREMOS 
NOSSO CURSO DE 
ESCRITÓRIOS LIXO 

ZERO!


