


O Instituto Limpa Brasil é uma organização sem fins lucrativos 

que tem como objetivo promover a conscientização da população 

brasileira para o problema do descarte irregular do lixo urbano 

por meio da realização de projetos integrados que envolvem a 
sociedade civil, o setor privado e os órgãos do governo.

Em 2010, trouxemos para o Brasil a iniciativa mundial Let’s do it!, maior 

movimento de mobilização mundial em defesa do descarte adequado de 

resíduos que já atraiu mais de 20 milhões de voluntários em ações de 

limpeza em mais de 180 países.



Incentivar

E promover a 

conscientização da 

população 

brasileira, do setor 

privado e dos 

órgãos públicos 

para o problema do 

descarte irregular 

do lixo urbano, da 

contaminação do 

solo e da poluição 

dos rios e mares.

Levar 

informação

Por meio da 

realização de 

projetos integrados 

que envolvem 

ações educativas e 

mutirões de 

limpeza.

Alertar

A sociedade civil, o 

setor privado e os 

órgãos públicos 

sobre a ameaça 

que a produção 

excessiva de 

resíduos e seu 

descarte incorreto, 

significam para o 

planeta, os animais, 

peixes e aves.

Valorizar e 

promover

A importância dos 

catadores e das 

cooperativas para a 

busca de soluções 

às questões 

relacionadas à 

geração e descarte 

de lixo.

Celebrar

Datas importantes 

como o Dia Mundial 

da Limpeza, 

Semana do Meio 

Ambiente e Dia da 

Terra.



Campanhas

Pesquisas

Ações de intervenção

e voluntariado

Assistência a projetos e 

iniciativas organizacionais de 

impacto socioambiental

TRANSFORMAÇÃO

SOCIAL E AMBIENTAL



Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pVmXkZ2AGYk

https://www.youtube.com/watch?v=pVmXkZ2AGYk


INICIATIVAS

O Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day)

é a maior ação cívica do mundo! O objetivo é mapear 

todos os resíduos descartados irregularmente e 

envolver 5% da população mundial para limpar o mundo 

em 24h, partindo da ilha de Fiji e terminando no Havaí.

A ideia de limpar coletivamente um país começou na Estônia em 2008.

50 mil pessoas se reuniram para limpar o país inteiro em apenas 5h.

Em 2018, o Brasil se une a outros 170 países e realiza a primeira edição do 

World Cleanup em território nacional. No país, o movimento conta com a 

mobilização promovida pela parceria entre Instituto Limpa Brasil e Teoria 

Verde.



2.000
toneladas

363
cidades

100 mil
voluntários

8.000 
toneladas

1200
cidades

300 mil
voluntários

180
países

+20
milhões

de voluntários

157
países15 de setembro

RESULTADOS

+18
milhões

de voluntários

2018

21 de setembro

2019



O próximo Dia Mundial da

Limpeza será realizado em

19 de setembro de 2020



900 mil
Voluntários

OBJETIVOS

19 de setembro

2020

Aumento de

300%

2400 cidades

Aumento de

100%

24 mil
Toneladas de lixo

Aumento de

300%





INICIATIVAS

Mobilização de líderes para 

engajamento em suas cidades de 

voluntários para a participação de 

ações práticas a partir de sua casa, 

rua e bairro de cuidado e 

preservação do meio ambiente

Ações como separação dos seus 

resíduos em 3 frações: reciclável, 

rejeito e orgânicos, compostagem, 

hortas, mutirão de limpeza, plantio 

etc.

Parceiro Nacional

Gooders
Através do programa de recompensas da Gooders, todos os voluntários do 

Instituto Limpa Brasil ganharão pontos que poderão ser trocados por benefícios 

como descontos em produtos e lojas parceiras.



INICIATIVAS

+

#DiaMundialdaLimpeza2020 + #EuCuidoDoMeuQuadrado

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus e seus 

reflexos, o Dia Mundial da Limpeza acontecerá com 

engajamento para realização de ações individuais.

Nosso objetivo será despertar o sentimento de 

pertencimento da sociedade através de ações práticas e 

individuais, como por exemplo: 

• Mutirões de limpeza individuais ou em grupos do convívio 

familiar;

• Separação dos resíduos e destinação correta à partir de 

casa;

• Plantio, revitalização de espaços, etc.

SEMPRE: observando as orientações dos órgãos competentes



INICIATIVAS

+

#DiaMundialdaLimpeza2020 + #EuCuidoDoMeuQuadrado

Como?

• Engajamento e capacitação de líderes;

• Engajamento de voluntários;

• Construção de comunicação em rede;

• Engajamento de influenciadores locais e nacionais;

• Parcerias entre poder público, privado, associações, 

lideranças e mídia;

• Ação “esquenta” dia 23 de agosto;

Plano de aula (online e presencial) para escolas;

Quem pode participar?

Todos – A responsabilidade com o cuidado e preservação do 

meio ambiente e da vida como um todo, são de todos! Só 

poderemos construir uma nova realidade partindo  da 

cooperação e partindo de dentro para fora. Vamos aproveitar 

esse momento de COVID-19 para construir uma nova 

realidade #EuCuidoDoMeuQuadrado.



22/03 17/05 27/09 OUTUBRO

CAMPANHAS
LIMPA BRASIL

Projeto de estímulo a cultura da 

reciclagem em escolas

Sustentabilidade dentro e

fora de casa



Jogue junto com a

gente a favor do

meio ambiente!



contato@limpabrasil.orgwww.limpabrasil.org 55 11 94528-2945

Site E-mail Telefone


