
Sacolas plásticas são feitas de polietileno, um 
produto do petróleo. Levam cerca de 500 anos 
para se decompor. 

Enquanto isso, acabam flutuando nos oceanos, 
lagos e rios, obstruindo postos de drenagem de 
chuva, causando enchentes, enchendo nossos 
aterros e dificultando a compactação dos 
detritos.

Em São Paulo, cerca de 25% das emissões de 
Gases de Efeito Estufa são provenientes das 
emissões dos aterros sanitários.

No Brasil são produzidas cerca de 210 mil 
toneladas anuais de polietileno, que represen-
tam cerca de 9,7% de todo o lixo do país.

No mundo todo já está em curso um 
movimento para diminuir ou mesmo erradicar 
o uso de sacolas plásticas.

Na Alemanha e na Irlanda é preciso pagar para 
usar sacolas plásticas disponibilizadas nos 
estabelecimentos. Os habitantes usam cestas, 
mochilas ou sacolas não descartáveis para 
carregar suas compras. 

A cidade de São Francisco, na Califórnia, 
aprovou lei que proíbe grandes supermerca-
dos de distribuir sacos plásticos derivados de 
petróleo. Outras cidades americanas, como 
Boston, Baltimore, Portland e Santa Mônica 
trabalham em projetos de lei semelhantes.s e 
cidades já estão se mobilizando também.  

Você vai ficar fora dessa?

A Prefeitura está promovendo a campanha 
“Eu não sou de plástico”. 

Se você quiser participar, entre em contato 
pelo e-mail:

svma_imprensa@prefeitura.sp.gov.br 

Mais informações no site: 
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/

secretarias/meio_ambiente 

>> Leve sua sacola de pano a supermercado, 
padaria, feira, livraria e qualquer outro local de 
compras.

>> Converse com seus amigos, vizinhos, paren-
tes. Espalhe a idéia.
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