
Manual  Líderes 

Como realizar uma ação de limpeza voluntária 

Saiba como participar do movimento mundial e organizar ações de limpeza na sua cidade. 

PASSO 1 -  PRÉ-AÇÃO  

Preparativos para iniciar uma ação de limpeza: rua/praça/bairro/cidade 

 Descubra quais serão os locais a serem limpos 

 Baixe o aplicativo World Cleanup 

 Mapeie os locais usando o app 

 

Dica! Mapear os locais a serem limpos, identificando onde estão esses pontos,  ajuda na busca por parcerias, pessoas para 

a ação e, inclusive, na organização para o dia da limpeza. 

 

Assim que estiver com os pontos mapeados, procure nas localidades os líderes regionais e outras lideranças para conseguir 

apoio da população e de voluntários no dia da ação de limpeza.  Afinal, andorinha só não faz verão!  

Procure por associações de bairros, ONGs, escolas e pessoas do bem! =)  

 

 Dica! Escolas são ótimas parceiras. Procure o responsável pela instituição, diretores, coordenadores e professores que 

estejam engajados com a causa ambiental e converse com eles, sempre com antecedência do dia de limpeza. 

 

IMPORTANTE: O quanto antes conseguir reunir voluntários e pessoas mobilizadas pela causa, mais pessoas podem ajudar no 

mapeamento dos pontos de lixo da cidade e, consequentemente, mais locais podem ser limpos.  

 

Com os parceiros mobilizados, instruídos e os pontos de limpeza mapeados, é preciso procurar a prefeitura regional/órgão 

público responsável pelos locais que serão limpos, pois contamos sempre com eles para que levem os materiais coletados para 

a destinação adequada. 

 

IMPORTANTE: É necessário falar com a prefeitura para que os resíduos depois de uma ação de limpeza sejam recolhidos. 

Procure o órgão, entenda como funciona e peça apoio para o dia da ação de limpeza. Nunca faça uma ação sem antes acioná-

los. Caso contrário, o lixo que for recolhido no dia poderá ficar acumulado na rua. 

 

 Dica! Geralmente, a prefeitura tem o contato das cooperativas de catadores parceiras. É interessante conversar com 

a cooperativa local para que esteja presentes no dia e possa levar os materiais reciclados coletados. 

 

 Dica! É importante se informar sobre a existência de prontos-socorros ou hospitais nas proximidades dos locais de lim-

peza, caso alguém passe mal no dia da ação.  

 

Com a prefeitura mobilizada, os locais mapeados e as lideranças engajadas, é hora de ir atrás de material para a limpeza! 

 

Entenda como funciona o aplicativo: 

a) Utilizando o App, tire uma foto do lixo 

b) Registre o estado do local: Ameaça ou Regular 

c) Registre o volume/quantidade de lixo:  Mão; Saco; Carri-
nho; Caminhão 

d) Escolha  o tipo de lixo: Plástico; Metal; Vidro; Material ele-
trônico; Papel/Madeira; Pneus; Lixo doméstico; Mobília; Lixo 
orgânico;   

Nota: preencher #marcadaempresa e/ou #material (ex: 

#entulho, #lata, #Pepsi; 
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 Dica! Estude previamente a área que receberá a limpeza: se ela possui algum hospital, restaurante ou local para esta-

cionar o carro. É comum perguntar sobre isso antes das ações! Esteja preparado =) 

IMPORTANTE:  Divulgue bem sua ação! Peça ajuda aos voluntários para que façam uma arte bem bonita ou um texto bacana 

para ajudar a promover nas redes sociais, mídias, rádio ou onde vocês conseguirem parcerias. Uma boa divulgação, principal-

mente do boca a boca, ajuda muito para que apareçam pessoas no dia!  

Deixaremos aqui um modelo do Limpa Brasil - Let’s do It! que pode ser usado para divulgar suas ações! 

 O que precisamos para o dia da limpeza? Sacolas de lixo, luvas e ferramentas. (Ferramentas podem ser vassouras, pás 

ou o que for preciso para facilitar a coleta dos resíduos. 

 Dica! O ideal são sacolas de lixo transparentes e luvas resistentes.  

 Dica! No planejamento, quando estiver atrás de parcerias, busque algum parceiro que tope comprar as luvas e as saco-

las para o dia da ação. 

 

PASSO 2 -  AÇÃO (Vamos lá!!!) 

O ideal para uma ação de limpeza é que ela dure, no máximo, 3 horas. Mais do que isso, as pessoas ficarão bem cansadas.  

 Para o dia da ação: 

 Marque um horário e um endereço fácil, com ponto de referência, para cada local a ser limpo (marque sempre 

meia hora antes de o evento começar para que os voluntários cheguem a tempo). 

 Crie um meio de comunicação com os voluntários que seja prático, como um grupo no Whatsapp. Assim, todos 

poderão saber onde estão e conversar antes e depois da ação. 

 Separe os voluntários em pequenos grupos, todos munidos de luvas, sacos e, sempre que possível, com ferra-

menta. 

 

 Dica! Caso sua ação tenha mais de um ponto a ser limpo, é recomendado que cada local tenha, pelo menos, um coorde-

nador da ação. 

 

 Dica! Peça aos voluntários que levem água e óculos escuros, caso esteja sol.  

 

IMPORTANTE:  Sempre tire fotos das ações!  

Seja mais um membro da família  Let´s do it! World – Instituto Limpa Brasil! poste suas fotos em suas redes sociais com as 

hashtags: #Limpa+NomedaSuaCidade (Ex.: #LimpaSãoPaulo) #WorldCleanUpDay #LimpaBrasil #DiaMundialDeLimpeza  

#Letsdoit #LetsdoitBrasil 

 

Limpe tudo! Colete com o pessoal todo o lixo que estiver fora do saco de lixo e destine-o para o local correto! Se você conse-

guir mobilizar uma cooperativa, peça apoio para que levem todos os resíduos recicláveis do dia da ação! 

 

Coloque os resíduos em sacos, repasse os materiais recicláveis para as cooperativas e os não recicláveis para a prefeitura. 
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CUIDADOS IMPORTANTES! 

  Cuidados com a coleta de materiais feitos de vidro. Eles podem machucar! 

 Todos os voluntários devem usar luvas. É obrigatório e é para o bem deles! 

 Não deixe crianças sozinhas no dia. Sempre tenha algum adulto responsável por perto. 

 O que não recolher? 

Animais mortos. 

Resíduos hospitalares. 

Depois de tudo feito, basta celebrar! 

Tire mais fotos e comemore! Junte toda a turma do dia e curtam, afinal, ações como essa merecem ser parabenizadas!  

 

PASSO 3 - PÓS-AÇÃO  

Assim que acabar uma ação, preencha o relatório com o levantamento do que foi recolhido e as características da ação. Se-

guem anexos abaixo com modelo dos dados a serem preenchidos: 

Atenção   

Finalizado o preenchimento do formulário, favor enviar os dados para contato@limpabrasil.org ou enviar o resumo dos dados 

através do sistema online de relatoria das informações no endereço  bit.ly/DiaMundialDaLimpeza2018 

Por fim, junte toda a turma e discuta com eles: o que aprenderam com essa ação? Podemos levar para nossa vida? O que acon-

tece se cada um fizer sua parte? 

A documentação da ação é tão importante quanto ela mesma, pois a partir dela, podemos criar uma base de da-
dos de todas as ações feitas no Brasil, e isso fortalece a causa e o movimento.  
 

 

A equipe do Let´s do it World – Instituto Limpa Brasil agradece! 

mailto:contato@limpabrasil.org
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