
Manual
Folião
Consciente
Entenda um pouco mais sobre a

problemática do lixo durante o

carnaval e dicas de como solucionar

este problema.



Check list carnaval 
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Me chama de eco copo e  vê se não me esquece

Tod@ trabalhad@ no eco glitter

Adora uma pegada, só não a de carbono

Vá de lata!

De descartável, só camisinha

Compostar as cantadas bostas

Reciclar os boys lixo

Não é não

Ser muuuito feliz!

Vodka, água de coco e
canudo de metal

Comprar fantasia em
brechó ou pegar
emprestado d@s amig@s

Fazer upcycling dos 

contatinhos

Usar descastável é coisa do passado, a moda
agora é usar reutilizável!



Mas qual é o problema?
 

Ainda em 2019..

No carnaval do Rio de Janeiro 2019..

Em 2019 a prefeitura do RJ coletou cerca de 

de todo o lixo produzido na cidade

é destinado à reciclagem.

Os resíduos jogados nas ruas, que quando

misturados tornam-se lixo, lotam as ruas do

Rio de Janeiro, trazendo uma série de

consequências.

de lixo após os desfiles. 

de lixo foi durante os

blocos de carnaval

desde 16 de fevereiro.

Foi recolhido pela Comlurb cerca de 

300 toneladas

600

1,9%

TONE-
LADAS

+
deTONELADAS

de lixo diariamente
sendo destinado a aterros ou

muitas vezes para rios,

florestas e centros urbanos.

PAÍS QUE MAIS PRODUZ

LIXO PLÁSTICO NO

MUNDO!

NÃO É

RECICLADO

4º
240mil

70%
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Diante ao cenário e crise ambiental que enfrentamos

hoje é inadmissível e insustentável persistir com os

mesmos hábitos e cultura de desperdício e consumo

desenfreado de descartáveis nestas datas de

comemoração. Apesar da alegria trazida por este

período do ano, o carnaval vem se transformando cada

vez mais em uma época marcada pela alta geração de

resíduos geralmente destinados de forma incorreta. 

para colocar a escola na avenida.

Cerca de 80% de todo esse valor

é destinado à compra de insumos, 

o que representa um montante 

entre 2,4 e 4,8 milhões.

Mas qual é o problema?
 

No carnaval do Rio de Janeiro 2019..

Uma escola do grupo de acesso, por

exemplo, gasta entre

No final, também cerca de

de todo esse material vai diretamente

para o lixo comum após os desfiles.

3-6

80%

MILHÕES
DE REAIS

4
 



5
 

Como reduzir seu lixo
nesse carnaval?
 

Assim como o glitter, o confete faz parte da

identidade carnavalesca. E, do mesmo modo que

o primeiro, pode causar grande impacto nos rios

e oceanos, especialmente se feito de plástico

celofane. 

 

Mas ainda bem que existem alternativas eco-

friendly para esse problema. Com folhas de

árvore de diferentes tonalidades e um perfurador

de papel é possível produzir confete sustentável

de maneira simples. Mas nada de arrancar as

folhas diretamente dos galhos! Utilize apenas

aquelas que já estiverem no chão.

Se copo não é sua praia e você consome as

bebidas direto da fonte, opte pelas latas em vez

de garrafas. Além da reciclagem de alumínio ser

muito maior que a do vidro (o Brasil recicla

cerca de 98% de sua produção de alumínio e

menos de 50% do que produz de vidro), garrafas

quebráveis podem causar acidentes terríveis.

Ninguém quer ser responsável por um corte no

pé do colega, certo?

Todo folião gosta de confete!

#VÁDELATA
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Como reduzir seu lixo
nesse carnaval?
 

Se você é do tipo que curte pular carnaval a caráter,

certamente passa muito tempo pensando nas

fantasias que vai usar. Mas e quando a festa acaba,

o que fazer com todas as roupas e acessórios? 

 

Na hora de montar seu look, escolha peças que

poderão ser reaproveitadas em outras ocasiões.

Vale também resgatar as fantasias de outros

carnavais que estão guardadas no armário e

ressignificá-las. Usando o que já tem em casa, você

não apenas ajuda o meio ambiente, mas também

economiza uma grana. Garimpar peças em brechós

também é uma atitude sustentável e, muitas vezes,

econômica.

Todo mundo quer estar bem brilhos@ para curtir a

folia, mas para que isso seja feito de forma

consciente recomendamos que você use o

ecoglitter, feito de ingredientes totalmente naturais.

O glitter normal é feito de microplásticos, que

quando lavados contaminam nossas águas e

consequentemente os animais que habitam ela.

Além disso, a opção ecofriendly dificilmente causará

alergias, podendo usar e abusar de muito brilho

para o carnaval.

Ecochat@ não, ecogat@ prazer!

Tod@ trabalhad@ no ecoglitter



Como reduzir seu lixo
nesse carnaval?
 

Tanto em momento de escassez como em situação de

represas cheias, evitar o desperdício de água é sempre

necessário. Não é porque você está viajando que o

consumo de água tem que aumentar: continue tomando

banhos curtos e aproveite o calor para desligar o chuveiro

caso demore ao se ensaboar ou lavar os cabelos. À longo

prazo, evite o consumo de carne, principalmente a

vermelha, que durante toda a sua produção desperdiça

uma quantidade enorme de água. 

 

O Carnaval é época em que muitas cidades enfrentam

sérios problemas de abastecimento de água em função do

aumento excessivo de consumo. Portanto, se você já é um

consumidor consciente de água, redobre os cuidados no

carnaval. Evite as brincadeiras que implicam em

desperdício!

Dessa água não bebereis..

O consumidor consciente também pode divulgar

estas dicas para os amigos e familiares, convidando-

os a fazerem parte de um movimento por um carnaval

mais sustentável. Não aceite brindes de marcas em

evento algum. Copos plásticos, abanadores, chapéu,

camisetas. Coisas que provavelmente você nunca

mais usará na vida. Opte também por chegar aos

blocos de transporte público ou bicicletas.

Bloco d@s ecogat@s
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Infelizmente não é porque tem o símbolo de reciclagem no rótulo de um

produto, que ele irá ser efetivamente reciclado.

 

Praticamente todos os materiais usados em embalagens têm o símbolo de

reciclável. Isso significa que existe um processo para transformá-los em

matéria prima novamente, mas isso não quer dizer que a matéria prima

gerada tem a mesma qualidade da original. Então tudo é reciclável, mas o

que é reciclado?      

 

Isso significa que a maioria dos tipos de materiais possuem algum tipo de

processo que consegue reciclá-los, e são por isso considerados recicláveis.

Acontece que nem todos são de fato reciclados pois, alguns processos são

muito caros ou geram materiais de baixa qualidade, o que acaba não

compensando e sendo deixado de lado na prática. Tudo depende se na sua

cidade/estado existe mercado para tal tipo de produto.

Diferença entre rejeito,
reciclável e composto
 

 

Reciclável vs. reciclado
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REJEITORECICLÁVELCOMPOSTO
Vai para lixões e aterros.Resíduos secos: plástico,

vidro, metal, etc.

Quando possui mercado,

são reciclados.

Resíduos úmidos. Orgânicos.

São aqueles de origem

biológica, vegetal ou animal.

O ideal é ser direcionado

para a compostagem.

QUANDO

MISTURADO...
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Juventude Lixo Zero

@bezerowaste @zerowaste.youth

www.zerowasteyouth.net

Zero Waste Youth

O Zero Waste Youth é um movimento internacional e independente,

organizado por jovens, que através de um sistema de embaixadores, empodera,

capacita e integra a nossa geração para um mundo mais sustentável por meio

de idéias e práticas do Zero Waste. 

 

A equipe principal da Juventude Lixo Zero Brasil é composta por jovens

capacitados na área Lixo Zero originários de diferentes áreas, como

engenharias, design, psicologia, relações internacionais, nutrição e

administração. Além de promover eventos que capacitam e empoderam os

jovens para se tornarem multiplicadores de ações Lixo Zero, os membros da

equipe trabalham de forma complementar em projetos de impacto

socioambiental visando a construção de uma sociedade mais sustentável.    

 

Contamos com a colaboração de voluntários que atuam em diversos países sob

a coordenação e apoio da equipe central, desenvolvendo e promovendo o

conceito Lixo Zero localmente. Capacitamos os mesmos para empreenderem

de maneira sustentável e tomarem iniciativas de impacto social através de

mentorias e workshops.

Instagram Brasil: Instagram Internacional:



O Cordão do Boitatá é um grupo cultural do Rio de Janeiro, fundado em 1996 por

estudantes e músicos. Mesmo não fazendo parte da programação oficial de blocos da

cidade, na época, foi um dos grandes responsáveis pela revitalização do carnaval de

rua carioca.

 

Atualmente o Cordão do Boitatá realiza dois dias de festa, com o Cortejo de sua

Orquestra de rua e seu Baile Multicultural que reúne em torno de 70 mil pessoas todo

o ano para celebrar o carnaval através da música no centro do Rio de Janeiro. 

 

O Boitatá é um mito de uma grande cobra, representado por uma grande serpente de

fogo que protege os animais e as matas, ferindo aqueles que fazem o mal ao meio

ambiente e aos povos dela guardiões. Quem olha a cobra no fundo dos olhos, pode

ficar cego ou louco. 

 

“Sabemos do descaso do poder público com  a questão ambiental e das empresas

que lucram com o carnaval, não destinando corretamente o lixo que geram e ainda

tentando responsabilizar os foliões por isto.

Em sintonia com os ideais do carnaval da Liberdade, entendemos que é preciso agir,

por isso o Cordão do Boitatá aceitou o desafio da Juventude Lixo Zero para uma ação

transformadora.” 

 

Seguir a lenda da cobra e cuidar do meio ambiente em que vivemos. Uma parceria

para aprofundar o sentido da festa de carnaval no Rio, trazendo para além da

brincadeira na rua, a responsabilidade com o lixo, em parceria instituições,

cooperativas de catadores e ações educativas. Além de diminuir os impactos

ambientais, esta ação busca gerar renda para cooperativas de catadores e

responsabilidade social com a festa.
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Cordão do Boitatá

@cordaodoboitata



Carnaval é época de folia, alegria e muito amor. Vamos

triplicar este amor cuidando não só de nós mesmos, mas

também do próximo e do planeta?

 

Já imaginou ter um carnaval mais sustentável?

Qual será o impacto da nossa folia?

 

Nós da Juventude Lixo Zero convidamos você a

ressignificar o carnaval e amplificar seu impacto. Se

todos fizermos nossa parte, os dias mais esperados do

ano se tornarão ainda mais lindos e alegres.

 

Vamos junt@s nessa?

Realização:

Apoio:

@bezerowaste www.zerowasteyouth.net


