
SUSTENTABILIDADE NO 
TURISMO CARIOCA
Uma experiência 
sem plásticos

A PRAIA CIRCULAR

Sustainability in Rio tourism,
a plastic-free experience.

CIRCULAR BEACH



O Programa Plásticos Circulares nas Américas (CPAP) é financiado pelo 

Instrumento de Política Externa da União Europeia e visa apoiar a agenda  

de economia circular aplicada à cadeia de valor dos plásticos no Brasil  

e na Colômbia. 

No Brasil, o CPAP conduziu o Processo de Inovação para a Circularidade do 

Plástico, que buscou identificar as ações necessárias para a promoção da 

circularidade na cadeia de valor do plástico e engajar diferentes atores do  

cenário nacional para a implementação de iniciativas concretas a serem  

apoiadas pelo programa e também por parceiros internacionais. Este piloto  

concretiza esta fase de trabalho, conduzida entre agoto e novembro de 2022. 

O projeto Praia Circular foi concebido pelo grupo constituído pelas seguintes 

entidades: Orla Rio, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Associação  

da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), Sindicatos de Bares e 

Restaurantes do Rio de Janeiro (SINDRIO), Programa das Nações Unidas para  

o Meio Ambiente (PNUMA), juntamente com os parceiros europeus, Kleenhub  

e Global Plastic Action Partnership.

The Circular Plastics in the Americas Program (CPAP) is funded by the Service for Foreign Policy 

Instruments of the European Union and aims to support the circular economy agenda applied  

to the plastics value chain in Brazil and Colombia. 

In Brazil, the CPAP carried out the Innovation Process for the Circularity of Plastic, which sought 

to identify the necessary actions to promote circularity in the plastic value chain and engage 

different actors on the national scene for the implementation of concrete initiatives to be 

supported by the program as well as International partners. This pilot experiment implements  

this phase of work, carried out between August and November 2022. 

The Circular Beach project was conceived by a group formed by the following entities:  

Orla Rio, Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), Association of the Hotel Industry  

of Rio de Janeiro (ABIH-RJ), Unions of Bars and Restaurants of Rio de Janeiro (SINDRIO),  

United Nations Environment Program (UNEP), together with European partners,  

Kleenhub and Global Plastic Action Partnership.
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Objetivos  Goals 

Por meio da redução dos resíduos  

utilizados nas praias, principalmente os 

resíduos plásticos, criar um ambiente 

mais limpo e acolhedor, gerando não só 

uma melhora significativa na experiência 

de uso pelos seus frequentadores, mas 

principalmente um diferencial turístico 

capaz de gerar mais renda com o aumento 

do número de visitantes nos locais que 

atingirem metas concretas na redução  

dos resíduos e no aspecto geral de  

limpeza das praias.

Through the reduction of waste dumped on 

beaches, especially plastic waste, to develop a 

cleaner and more welcoming environment to 

generate not only a significant improvement in the 

user experience for its visitors, but mainly a tourist 

differential that is capable of producing more 

income with the increase in the number of visitors  

to places where concrete goals have been achieved 

in reducing waste and in the general aspect of 

cleaning the beaches.

Nosso compromisso  Our mission 

Com um modelo inovador de cooperação 

e de mudança de processos de trabalho, 

o projeto “The Circular Beach” tem o 

compromisso de unir os principais atores 

que utilizam as praias e o seu redor para 

o desenvolvimento dos seus negócios, 

seja na compra e venda de produtos ou 

na prestação de serviços a fim de ter 

resultados concretos no desenvolvimento 

econômico do local, principalmente, pelo 

incremento turístico dessas áreas.

With an innovative model of cooperation and 

change in work processes, “The Circular Beach” 

project is committed to bringing together the main 

actors who use the beaches and their surroundings 

to develop their own businesses, whether in the 

purchase and sale of products or in the provision 

of services, in order to have concrete results in the 

economic development of the place, mainly through 

the increase in tourism in these areas.

Escopo  
Scop
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São agentes dessa cadeia:   
The agents in this chain are listed below:

• Comércios de alimentos e bebidas, como 
quiosques e barracas de praia, abraçando 
também restaurantes e hoteis que 
oferecem serviços de praia 
.Food and beverage services, such as kiosks and 

beach stalls, including also restaurants and hotels 

offering beach services.

• Indústrias que vendem e distribuem 

seus produtos para serem consumidos 

nas praias e redondezas, não apenas 

de produtos alimentícios, mas também 

insumos e materiais de uso em cada 

atividade. 
Industries that sell and distribute their products to 
be consumed on the beaches and surroundings, not 
only food products, but also inputs and materials for 
use in each activity.

• Órgãos públicos que têm a gestão ou 

os mecanismos de regulamentação do 

ambiente das praias, como secretarias 

de meio ambiente, educação e turismo, 

além de empresas públicas ou mistas 

que prestem serviços de promoção do 

turismo e coleta de resíduos, entre outras 

atividades. 
Public bodies responsible for managing or regulating 
the beach environment, such as the environment, 
education and tourism secretariats, as well as public 
or mixed companies that provide tourism promotion 
and waste collection services, among other activities.

• Prestadores de serviços, como 

instrutores esportivos, massoterapeutas 

e ambulantes que alugam cadeiras e 

guarda-sóis. 
Service providers, such as sports instructors, 
massage therapists and street vendors who rent 
chairs and sunshades.

• Universidades e centros de pesquisas 

que possam auxiliar no modelo da 

metodologia, na verificação dos dados  

e na análise dos resultados. 
Universities and research centers that can help 
model the methodology, verify the data and  
analyze the results.

• Organizações não governamentais 

que têm por objetivo a promoção da 

sustentabilidade com foco nas praias,  

nos mares e na educação ambiental. 
Non-governmental organizations that aim to 
promote sustainability with a focus on beaches,  
seas and environmental education.

• Hotéis e operadores de turismo que 

utilizam as praias como ativos de 

marketing para a venda dos seus serviços. 

Nossa ambição  Our ambition 

Criar um modelo de gestão do ecossistema de praia capaz de ser aplicado em qualquer 

localidade do mundo, reduzindo o consumo de plásticos e a geração de resíduos,  

impactando nas condições gerais do ambiente, melhorando a qualidade de vida dos  

moradores e motivando um aumento de renda para os negócios locais. 

Create a beach ecosystem management model capable of being applied in any location in the world, reducing 

plastic consumption and waste generation, impacting the quality of life of residents and motivating an increase  

in income for local businesses.
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Hotels and tour operators that use beaches as 

marketing assets to sell their services.



Projeto Piloto  
Pilot Project

A primeira fase do projeto terá 9 meses, entre abril e dezembro de 

2023. O projeto será realizado em uma das praias mais famosas 

do mundo, a praia de Copacabana, localizada na cidade do Rio de 

Janeiro, no Brasil. Ele se limitará a uma faixa de praia localizada  

entre os Postos 3 e 4, com aproximadamente 1,0 km de extensão. 

 
The first phase of the project will last 9 months, between April and December 
2023. The project will be carried out on one of the most famous beaches in 
the world, Copacabana beach, located in the city of Rio de Janeiro, Brazil, and 
it will be limited to one stretch of beach, between the lifeguard towers 3 and 4, 
approximately 1.0 km long.
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Foram mapeados os principais negócios e entidades públicas e privadas que atuam na área 

e que serão convidados a participar do projeto piloto.

The main businesses and public and private entities operating in the area were mapped to be invited to 
participate in the pilot project.

* Os números poderão variar em função da adesão de cada negócio/entidade.

*The numbers may vary according to the membership of each business/entity.
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Entidades Representativas  
Representative Bodies

Participantes  
Participants

Setor
Sector

SindRio  
SindRio

Restaurantes  
Restaurants

Rio Visitors, Convention & Bureau   
Rio Visitors, Convention & Bureau

Riotur e ABIH-RJ   
Riotur and ABIH-RJ
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Orla Rio  
Orla Rio

Quiosques  
Kiosks 09

Secretaria Municipal de Esportes  
Municipal Secretary of Sports

Redes espostivas  
Sports networks 13

Hoteis  
Hotels

Secretaria Municipal de Ordem 
Pública
Municipal Secretary of Public Order

Riotur  
Riotur

Subprefeitura Zona Sul  
Subprefecture of the South Zone

Ascolpra (Associação do Comércio 
Legalizado de Praia)  
Ascolpra (Association of Legalized 
Beach Services)
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Além de ONGs parceiras que realizam 

trabalhos de educação ambiental, limpeza  

das praias e mares, também participarão 

prestando apoio ao projeto as seguintes 

entidades públicas e privadas:

• COMLURB  COMLURB 

Apoio logístico e na orientação dos negócios 

quanto a separação e coleta dos recicláveis. 

Logistical support and business guidance regarding 

the separation and collection of recyclables..

• UFRJ   UFRJ 
Cooperação para ações de formação 

e capacitação, e monitoramento dos 

resultados 

• PNUMA   UNEP 

Apoio institucional ao projeto e apoio ás 

ações direcionadas aos hotéis, no âmbito da 

Iniciativa de Plásticos do Turismo, realizada 

entre PNUMA, Organização Mundial de 

Turismo e Ellen MacArthur Foundation

• Kleen hub   Kleen hub 
Empresa dinamarquesa que possui sistema 

digital e restreavel de copos de uso, irá 

compartilhar o business intelligence e 

soluções tecnológicas do negócio.

Institutional support for the project and actions 

aimed at hotels within the scope of the Tourism 

Plastics Initiative, carried out by UNEP, the World 

Tourism Organization and the Ellen MacArthur 

Foundation.

Danish company with a digital and traceable 

system of cups used, which will share its business 

intelligence service and business technology 

solutions.

• FGV EBAPE  FGV EBAPE 

Apoio para desenvolvimento de 

metodologia e apuração dos dados  

e resultados. 

Support for the development of methodology  

and verification of data and results.

•  Comitê Plástico Circular Rio 
Rio Circular Plastic Committee 
Criado pela resolução conjunta SMFP/SMAC/

SEAC/COMLURB NO. 25 de Novembro, 2022   

Created by joint resolution SMFP/SMAC/SEAC 

COMLURB NO. November 25, 2022

• HIVE Gestão de Resíduos   
  HIVE Waste Management  
Responsável por coleta, tratamento e 

destinação final dos resíduos recicláveis 

recolhidos no decorrer do projeto. 

Responsible for collecting, treating and disposing of 

recyclable waste collected during the project.

• Secretaria de Meio Ambiente   
  Secretariat for the Environment  
Apoio nas ações de educação ambiental. 

Support for environmental education actions.
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Cooperation for education and training actions and 

monitoring of results.

In addition to partner NGOs that carry out 

environmental education work and cleaning of 

beaches and seas, the following public and private 

entities will also participate in supporting the 

project:



Ações de comunicação   
Communication actions 

A implementação do projeto se dará  

com parcerias B2B (business-to-business) 
e com o apoio do Programa Internacional 

Parceiro, CPAP. Porém, o sucesso do 

projeto dependerá do engajamento das 

pessoas: moradores e turistas que utilizam 

as praias. Por isso, o projeto começará 

com uma grande campanha de divulgação 

que dará visibilidade às ações que serão 

implementadas.

The project will be implemented through B2B 

(business-to-business) partnerships with the support 

of the partner international program, CPAP. 

However, the success of the project will depend on 

the engagement of people: residents and tourists 

who use the beaches. For this reason, the project will 

start with a large publicity campaign that will give 

visibility to the actions that will be implemented.

• Publicidade: em pontos estratégicos 

da orla de Copacabana, como mobiliários 

urbanos (pontos de ônibus, quiosques e 

relógios), nas barracas de praia e nos hotéis, 

dentro da área do projeto piloto. 

• Relações Públicas: uma equipe dedicada 

ficará responsável por emitir e enviar 

boletins semanais aos principais veículos  

de imprensa do Brasil e do exterior. 

Public Relations: a dedicated team will be 

responsible for issuing and sending weekly bulletins 

to the main press vehicles in Brazil and abroad. 

• Redes sociais o engajamento da 

população é fundamental. Para isso, 

conteúdo educativo será disponibilizado 

diariamente nas principais redes sociais, 

como Instagram, Facebook e TikTok. Vídeos 

informativos, como entrevistas e rodas 

de conversas no YouTube, também serão 

utilizados. 

Social networks: the engagement of the population 

is fundamental. For this, educational content will be 

made available daily on the main social networks, 

such as Instagram, Facebook and TikTok. Informative 

videos will also be used, such as interviews and 

conversation circles on YouTube.

 

Advertising: at strategic points along the 

Copacabana waterfront, such as urban furniture 

(bus stops, kiosks and clocks), beach huts and 

hotels, within the pilot project area.
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Ações operacionais   
Operational actions 

As primeiras ações planejadas para a 

circularidade do plástico e do seu uso 

consciente têm como alvo os pontos a seguir.

The first actions planned for the circulation of  
plastic and its conscious use are aimed at the 
following points..

Vending machine   
Vending machine 

Máquinas de venda de água a granel serão 

instaladas nos postos de salvamento 3 e 

4 da praia de Copacabana para que o uso 

de água em garrafas plásticas diminua.

Campanhas específicas estimulando o  

uso de garrafas retornáveis serão realizadas 

principalmente com as pessoas que 

trabalham nas praias, como ambulantes, 

professores esportivos e agentes públicos.

Bulk water vending machines will be installed at the 

lifeguard stations 3 and 4 on Copacabana Beach 

to reduce the use of water in plastic bottles. Specific 

campaigns to encourage the use of returnable 

bottles will be carried out mainly with people who 

Comércio de alimentos e bebidas   
Food and beverage services 

A comercialização de produtos como água, 

cerveja e refrigerantes representam a maior 

parte dos resíduos gerados nas praias. 

Dados do projeto Recicla Orla apresentam 

esses resíduos como os mais recolhidos nos 

quiosques e barracas de praia. Um trabalho 

direcionado para cada tipo de material 

será realizado junto às indústrias e aos 

distribuidores para a substituição gradativa 

dos produtos e insumos que chegam para 

serem comercializados nas praias.

The sale of products such as water, beer and soft 

drinks represent most of the waste generated on the 

beaches. Data from the Recicla Orla project show 

that waste is the most collected at kiosks and beach 

huts. Work directed towards each type of material 

will be carried out with industries and distributors 

for the gradual replacement of products and inputs 

that arrive to be sold on the beaches. work on the 

beaches, such as street vendors, sports teachers 

and public agents.

Copos retornáveis  Disposable cupst 
O sistema de copos retornáveis será utilizado como o principal instrumento de divulgação  

e engajamento na redução das embalagens plásticas de uso único. O design dos copos  

será pensado para servir de orgulho para quem os utiliza pela cidade.

work on the beaches, such as street vendors, sports 
teachers and public agents.
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The returnable cup system will be used as the main tool for promoting and engaging in the 

reduction of single-use plastic packaging. The cups will be designed to be a source of pride  

for those who carry them around the city.



 
 
 
• Mapeamento do consumo de plástico pelos parceiros comerciais, para apoiar a eliminação/

redução do uso de embalagens e itens plásticos (também envolvendo a cadeia de fornecedores). 

 

• Mapeamento dos processos de gestão de resíduos e apoio à adoção de boas práticas para 

favorecer o aumento das taxas de reciclagem. 

 

• Sensibilização e campanha focada na mudança de consumo e de comportamento dos turistas  

e frequentadores da praia em relação aos plásticos. 

 

• Monitoramento dos resultados e relatório de progresso das ações. 

 

• Campanhas de comunicação para visibilidade nacional/internacional das ações.
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. Mapping of plastic consumption by business partners, to support the elimination/reduction of the use of 

plastic packaging and items (also involving the supply chain). 

 

. Mapping of waste management processes and support to the adoption of good practices to favour increased 

recycling rates. 

 

. Awareness raising and campaign focused on changing the consumption and behavior of tourists in relation to 

plastics. 

 

. Monitoring results and reporting of progress. 

 

. Communication campaigns for national/international visibility of actions.

Transversal actions to be implemented with partners (hotels, restaurants, kiosks and stalls):

Ações transversais a serem implementadas com os parceiros  

(Hotéis, restaurantes, quiosques e barracas): 
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Mudança de comportamento  
Changing behavior 
Uma grande agenda de educação ambiental 

será iniciada junto com o projeto para reforçar 

a importância das ações que serão realizadas 

e garantir um legado de continuidade após a 

fase do projeto piloto. 

O PRINCIPAL OBJETIVO DA 

EDUCAÇÃO É CRIAR PESSOAS 

CAPAZES DE FAZER COISAS 

NOVAS E NÃO SIMPLESMENTE 

REPETIR O QUE OUTRAS 

GERAÇÕES FIZERAM.” 

Jean Piaget, biólogo, psicólogo  
e epistemólogo suíço

“ The principal goal of education is to 
create men who are capable of doing 
new things, not simply repeating what 
other generations have done.” 

Jean Piaget, a Swiss biologist, 
psychologist and epistemologist   

Serão realizadas diversas ações para a 

educação ambiental a fim de atingir tanto a 

população, quanto turistas e trabalhadores 

dos estabelecimentos envolvidos diretamente 

nas ações. 

A major environmental education agenda will be 
set up as soon as the project starts to reinforce the 
importance of the actions that will be carried out 
and ensure a legacy of continuity after the pilot 
project phase.

Several actions will be carried out for environmental 
education in order to reach both the population 
and the workers who will be directly involved in the 
actions.
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Além disso, cleanups mensais serão realizados 

para chamar a atenção da população para 

os resíduos deixados na praia e medir os 

resultados das ações de redução que estarão 

sendo realizadas. Todo cleanup será realizado 

em conjunto com uma ação educativa para  

os participantes.

As equipes dedicadas à educação ambiental 

do projeto também serão responsáveis 

por facilitar e organizar as seguintes ações 

complementares:

In addition, monthly cleanups will be carried out to 
draw the population’s attention to the waste left on 
the beach and also to measure the results of the 
reduction actions accomplished. The entire cleanup 
will be carried out with an educational activity for 
the participants.

The teams dedicated to the project’s environmental 

education will also be responsible for facilitating and 

organizing the following complementary actions:  

the participants.

Legado:   Legacy 

Todas essas ações visam à mudança 

de comportamento por meio de 

conscientização e educação de longo prazo. 

Não só dos usuários da área, mas também 

de todos os negócios em operação  

na região, o que poderá garantir  

a perpetuação e a melhora contínua  

das condições alcançadas 

All of these actions are aimed at changing behavior 
through long-term awareness and education, not 
only of users in the area, but also of all businesses 
operating in the region, which can guarantee the 
perpetuation and continuous improvement of the 
conditions achieved.
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Cronograma2023  
Schedule 2023

• Início da campanha de comunicação 
institucional / Start of the institutional 
communication campaign 
 
• Ações de RP e encontros com entidades / 
PR actions and meetings with entities 
 
• Instalação dos bebedouros / Installation  
of drinking fountains 
 
• Treinamento de colaboradores e  
entidades parceiras / Partner entities and 
employees training 
 
• Início das atividades para redução do 
consumo de plástico e melhor gestão  
dos resíduos pelos parceiros / Start of the 
activities to reduce plastic consumption and waste 
management improvement by partners 
 
• Monitoramento da praia (marco inicial  
de qualidade) / Beach monitoring (initial quality 
milestone) 
 
• Redes sociais, conteúdos e relatórios 
semanais / Social networks, content, and  
weekly reports

• Início de operação do sistema de Copos 
Reutilizáveis / Start of the reusable cups system 
operation 
 
• Início das atividades relacionadas à 
melhoria da infraestrutura para gestão  
dos resíduos na orla / Start of the waste 
management infrastructure improvement-based 
activities on the beachfront 
 
• Campanha de comunicação com os 
turistas e frequentadores da praia / Tourists 
and beachgoers communication campaign 
 
• Redes sociais, conteúdos e relatórios 
semanais / Social networks, contents, and weekly 
reports

• Pesquisa: Engajamento e resultados para  
o turismo / Research: engagement and tourism 
results

21 Abril / Junho Julho / Agosto

• Ajustes pré-verão / Pre-summer adjustments 
 
• Avaliação dos resultados do monitoramento 
da praia (em relação  
ao marco inicial de qualidade) / Beach monitoring 
results related to the initial quality milestone.

• Campanha voltada ao turismo sustentável / 
Sustainable tourism-based campaign

• Sistematização e divulgação dos resultados / 
Systematization and disclosure  
of results

4

3 Setembro / Outubro

Novembro / Dezembro

• Distribuição de materiais de apoio / 
Distribution of support materials 
 
• Monitoramento da praia / Beach monitoring 
 
• Campanha de engajamento e clean-ups / 
Engagement campaign and clean-ups  
 
• Ações de RP e encontros com entidades / 
PR actions and meetings with entities 
 
• Participação ABAV 23 / ABAV 23 participation

April / June July / August

September / October

November / December
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SUSTENTABILIDADE NO TURISMO CARIOCA
Uma experiência sem plásticos
Sustainability in Rio tourism,a plastic-free experience.




