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Quem Somos
O site Lixo.com.br foi criado em 1996 e tem sido desde então um espaço para a troca de informações sobre práticas
sustentáveis na área de resíduos sólidos no Brasil e principalmente no Estado do Rio de Janeiro. Aqui a comunidade
virtual que consulta o site discute a relação do homem com a produção e destinação do seu lixo.

O lixo é um problema urgente, nosso objetivo é contribuir para a construção de políticas públicas na área que tenham
como preocupação a educação ambiental, a conservação do meio ambiente, e a inclusão socioeconômica dos catadores de
materiais recicláveis.

Procuramos desenvolver um site sobre lixo e consumo responsável com enfoque social, econômico, ambiental e político.
Visando com isso a participação democrática de todos os segmentos sociais, através do livre acesso às informações e
assim poder discutir as melhores práticas para a gestão dos resíduos sólidos na cidade. O espaço é coordenado pelos
consultores socioambientais Polita Gonçalves e Jorge Pinheiro.

Nossa Missão: Ser um espaço democrático de divulgação e discussão das práticas sustentáveis na construção de uma
gestão social dos Resíduos sólidos nas cidades. Com o compromisso de aproximar a sociedade e os catadores visando a
construção de Planos de Gestão Integrados para RSU com inclusão social dos catadores de materiais recicláveis e
controle social. promovendo o empreendedorismo daqueles que trabalham na coleta e comercialização de materiais
recicláveis, através de sua organização e articulação com a sociedade. Ser um centro de referência para formadores de
opinião, pesquisadores, estudantes e governantes. Servir também à divulgação de experiências comunitárias de
autogestão.

NOSSA VISÃO

DESPERTAR A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL INDIVIDUAL E COLETIVA SOBRE O LIXO, ALCANÇANDO
UM PROCESSO DE GOVENANÇA DEMOCRÁTICA DOS RSU NA SOCIEDADE

Propósitos do Lixo.com.br

- Contribuir para a implantação da coleta seletiva solidária partindo do conhecimento do conceito do Círculo Perverso e
Círculo Virtuoso da Reciclagem.

- Promover educação sócio-ambiental na comunidade.

- Garantir trabalho e geração de renda para os atores históricos da cadeia produtiva da reciclagem que são os Catadores
de Materiais Recicláveis.

- Valorizar o espírito empreendedor dos Catadores.

- Destinar corretamente resíduos recicláveis.

- Reduzir as diferenças sociais.

- Economizar os recursos naturais.
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- Diminuir a geração de resíduos na comunidade.

- Reduzir os problemas de saúde decorrentes do manejo incorreto do lixo.

- Alcançar a auto-sustentabilidade de projetos sociais.

- Propor a Gestão Participativa do Lixo.

- Valorizar a separação na fonte e a doação de materiais reaproveitáveis para grupos de Catadores organizados.

CONCEITOS

O Círculo Perverso e Círculo Virtuoso da Reciclagem é um conceito formulado para explicar o processo da cadeia
produtiva da reciclagem: desde o consumidor até retornar ao consumidor novamente. O fluxo desta cadeia envolve 4
atores: o gerador(consumidor), o catador, o intermediário e a indústria. No círculo perverso - o que vivemos - os atores
não contribuem para a excelência do sistema por ignorância, falta de recursos, irresponsabilidade ou oportunismo. A
comparação dos dois círculos possibilita uma análise da situação e a configuração das mudanças necessárias para
transformar o círculo perverso em círculo virtuoso.

Gestão participativa do Lixo parte de um conceito social de Gestão Participativa do Lixo construído sobre o trabalho
original de equipes da UNESCO no Brasil. Dá destaque ao processo democrático de decisão e ação, em que todos os
interessados no sistema de resíduos sólidos participam do diagnóstico, planejamento, elaboração, execução, avaliação e
melhoria permanente dos processos de projetos comunitários. O desafio é encontrar um mecanismo de autoorganização e sustentabilidade através do apoio a empreendimentos autogestionários

Coordenadores
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