
casa sem lixo

Repense  + recuse + reduza + reutilize + recicle 



casa sem lixo

Somos uma família 
que decidiu buscar uma vida

sem “desperdícios”, mais
conectada com o planeta. 

Lutamos por um mundo onde 
ser é mais importante do que ter, 
e as experiências tem mais valor 

que as coisas.
paulo  + nicole + theo + nina 

como
assim?



LIXO
ZERO

de direcionamento da humanidade para um FUTURO MELHOR PARA TODOS. 

É uma META
 não é um processo mágico! 

ÉTICA 

que depende do nosso comportamento, da nossa RESPONSABILIDADE perante a sociedade

ECONÔMICA cujo objetivo é DIMINUIR EXTRAÇÃO e evasão

EFICIENTE 

um programa de qualidade total, baseado na melhoria contínua

VISIONÁRIA 

Zero Waste International Alliance



A frente do projeto, 
Nicole Berndt, criou o blog

em Janeiro de 2017 
para compartilhar os desaos 
e descobertas do estilo de vida 
LIXO ZERO. Que não tem a ver 

simplesmente com a não produção 
de lixo, mas com a compreensão da 
singularidade das coisas, a relação
de respeito e harmonia entre seres 

vivos e meio-ambiente. O blog 
virou site e hoje a Casa Sem 

Lixo está presente também no 
Instagram e YouTube.



Um pouco sobre a Nicole...
Natural de Florianópolis/SC, é lha, esposa, 
mãe, amiga, criativa, multipotencial... e 
ativista ambiental. Foi durante um período 
de transição de carreira que esta Teóloga, 
também formada em Design de Moda, se 
apaixonou pelo Movimento Lixo Zero e se 
viu diante de um novo desao!

Criada em uma família cristã, trabalhou na
Igreja Presbiteriana por 12 anos. Reconhece
a espiritualidade como um dos pilares para 
uma vida integralmente saudável e Sem 
Lixo. É uma comunicadora sempre a serviço 
de um estilo de vida integralmente saudável.



Indicada ao 
Prêmio Lixo Zero - 2018,

Nicole Berndt é uma das maiores
inuenciadoras digitais do Brasil, 

quando o assunto é sustentabilidade.

É uma das embaixadoras do Instituto
Lixo Zero Brasil, onde cursou e concluiu 

o Curso de capacitação para
‘’Consultores e Auditores em 

Certicação Lixo Zero’’.



casa sem lixo objetivos
claros...

Conscientizar, divulgar estatísticas,
imagens, reexões sobre a
realidade do planeta. 

Inspirar com exemplos práticos,
e escolhas diárias a um consumo
consciente e sustentável.

Aqui o MENOS é MAIS!
Queremos QUALIDADE, não 
quantidade. Vida simples!



casa sem lixo

87% 13%
O crescimento do interesse 
pelos temas abordados pela
Casa Sem Lixo é exponencial.

Há uma urgência no planeta, seus
recursos são escassos e as pessoas
tem cada vez mais consciência disso.
Dia após dia verica-se uma busca
maior por um estilo de vida mais 
coerente, sustentável e conectado com 
a realidade do meio-ambiente.

ESTATÍSTICAS

POR
GÊNERO

18-24

25-34

35-44

45-54

POR
FAIXA
ETÁRIA



casa sem lixo redes sociais

@casasemlixo

+ de 120k seguidores
+ de 60k alcance semana

+ de 500k impressões semana

Atualmente a Rede Social de maior alcance da 
Casa Sem Lixo, cresceu de forma totalmente 

orgânica, sem nenhum post patrocinado.
 É com certeza um canal de grande 

interação e trocas do bem!



casa sem lixo redes sociais

www.casasemlixo.com

+ de 7k visita/mês
+ de 2k alcance semana

+ de 150k visUALIZAÇÕES

O site, uma vez blog, foi onde tudo começou. 
Local que abriga a maior parte do conteúdo 

da Casa Sem Lixo: textos, vídeos, dicas 
depoimentos, parcerias...



casa sem lixo redes sociais

+ de 10K inscritos
+ DE 299K DE VISUALIZAÇÕES
+ de 1,2k tempo de exibição

youtube.com/casasemlixo
O canal é a última novidade que cresce e toma

forma por meio de dois vídeos semanais. De
maneira prática e despojada é a rede 

onde o estilo de vida Lixo Zero pode 
ser visto concretamente.



casa sem lixo consultoria 

+ escolas
+ eventos

+ empresas
+ condomínios

 

Aplicar os princípios do
Movimento Lixo Zero é o futuro!

Com educação e reeducação
é possível vencer desaos

conectando a rotina das 
pessoas com o meio-ambiente.



casa sem lixo PALESTRAS

+ ADULTOS
+ CRIANÇAS

+ ADOLESCENTES
+ EMPRESAS

 

As palestras da Casa Sem Lixo
tem o objetivo de informar,

inspirar e demonstrar
para reconectar.



casa sem lixo workshops

Como ter uma Casa Sem Lixo?
O Worshop aproxima as pessoas 

do estilo de vida Lixo Zero, 
por meio de experiências 

preenchidas com 
informação e prática.

+ escolas
+ eventos

+ empresas
+ condomínios

 



5Rs

RECUSE
REDUZA

REUTILizE
RECICLE

Repense

Os 5Rs, assim como a sua ordem, são os 
princípios norteadores da Casa Sem Lixo.



As mídias da
Casa Sem Lixo 

caminham na contramão 
do mercado consumista 
atraindo um público que 
valoriza o que consome, 
pois consome qualidade. 

A Casa Sem Lixo
procura parceiros que
investem na qualidade
e sustentabilidade de

seus negócios e produtos.
É um privilégio compartilhar
marcas com estes valores. 



formatos/valores de 
parcerias sob consulta



casa sem lixo contatos:

RECUSE
REDUZA

REUTILizE
RECICLE

Repense

5Rs

@casasemlixo

/casasemlixo

/casasemlixo.com.br

www.casasemlixo.com

contato@casasemlixo.com 



CASA SEM LIXO
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