
A nossa missão é fomentar a Economia Circular!



Situação Atual

Decreto Distrital

Lei Nacional
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)

Lei 5610 de 16/02/2016 sancionada pelo Decreto Nº37568 de 24/08/2016



O que isto significa?

Se o seu negócio gera mais
de 120 litros/dia de resíduo, 

você é um grande gerador!

Isso significa que você se torna o único responsável por seus resíduos!



Uma nova realidade

Você precisa de uma empresa privada para retirar e destinar os 
seus resíduos para o aterro sanitário - e pagar por isto!



Um velho
modo 
de pensar

Isso muda alguma coisa?
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Misturou não adiantou…

100% do seu
resíduo continua 
sendo Rejeito!



Como saímos desse modo de pensar?



Sendo revolucionário dentro e fora da cozinha
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Ecolix
O nosso novo 
modo de pensar a 
destinação





Pátios de compostagem descentralizados



Método UFSC na Lapa

13 pátios em SP até maio de 2020



Do ciclo do lixo ao ciclo do alimento

RESULTADO: +100 toneladas de resíduo orgânico compostado e 
+ 25 toneladas de adubo orgânico gerado, por mês!





Ecolix



+ 4.000 toneladas ou 400.000 kgs 
de vidros reciclados



COMPOSTAGEM
Usina em São Paulo





Realidade



Bunkers



Reciclagem

Inclusão social e geração de renda

Cooperativa  Vencendo Obstáculos







Velho…

100% do resíduo 
era Rejeito!
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Lixo Zero
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Resíduo Economia Circular Meio Ambiente

Orgânico Geração de 4x mais empregos (na compostagem) do que no 
aterro

Recuperação do solo, criação de adubo de 
alta qualidade, redução de fertilizantes

Recicláveis

Geração de 10x mais empregos (na cadeia de reciclagem) 
do que gerado no aterro.  Fundo social - geração de renda e 
empregos para cooperativas.  Economia de US$1 trilhão/ano 
a nível global só em termos de redução na extração de novo 
recursos da terra (Ellen MacArthur Foundation.)

Menos poluição da terra (aterros), de águas 
(rios, mares e oceanos) e menos extração 
de recursos finitos da natureza, como 
também petróleo para plásticos e 
combustível necessário para o transporte

Vidro Vidro é um material 100% reciclável e deveria ser reciclado 
infinitamente…

Menos extração de areia e minérios e 
economia de 50% no consumo de energia

Rejeito
Desviar resíduos de aterros, reduz gastos do governo com o 
transporte e tratamento de resíduos (em médio, o 3º maior 
gasto, equivalente a ~30% do orçamento de municípios

Evitar emissão de metano (25x pior que 
CO2,) contribuinte importante para o 
aquecimento global, como também redução 
de risco na contaminação de águas e 
transmissão de doenças

O que isto representa para a Economia Circular?



Impacto na economia circular

NO. DE EMPREGOS PARA CADA 10,000 TONELADAS DE “LIXO”

IncineradoresAterros
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VS.
Centros de
Reciclagem

Centros de
Compostagem

Centros de
Reuso

Green Building Certification Institute

10 4 75-250



O Instituto Ecozinha já é a maior Economia Circular multi-stakeholder do país 
(95 empresas.)  

86 Bares e Restaurantes

2 Cooperativa + Associação

4 Pátios de Compostagem

1 Transportadora de vidro

1 Usina de vidro

1 Empresa de tecnologia digital



Balança

App



A responsabilidade social e a preservação ambiental 
significam um compromisso com a vida


