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1 RESUMO 
A alta produção de sacolas plásticas e o seu uso inadequado acarretaram 

diversas discursões e políticas públicas sobre seu consumo. Apesar dos esforços do 

governo e de ambientalistas para reduzir este problema, a população demonstra 

resistência na mudança de seus hábitos. Através da elaboração de uma campanha, 

busca-se conscientizar a população por meio de uma associação entre os impactos 

ambientais causados por este material com os princípios dos 3R’s, que incentiva a 

mudança de hábitos através da redução, reutilização e reciclagem de um material, 

nesta ordem. 

 

2 INTRODUÇÃO 
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, em todo o mundo são 

consumidas entre 500 bilhões e 1 trilhão de sacolas plásticas por ano. Já no Brasil, 

são distribuídas cerca de 1,5 milhão de sacolas por hora. Estes valores tornam-se 

alarmantes por dois motivos: primeiro, a produção desse material utiliza recursos 

naturais não-renováveis, como petróleo e gás natural, além de consumir água e 

energia, liberando gases tóxicos; segundo, o uso e descarte inadequado deste 

material acarreta graves impactos ambientais, desde entupimentos de bueiros e 

enchentes até a morte de várias espécies marinhas, que consomem ou se enroscam 

em sacolas plásticas (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2015). 

Através do decreto assinado pelo prefeito Fernando Haddad, em 2015, está 

proibido a distribuição das sacolas plásticas brancas tradicionais e incentiva-se o 

uso de sacolas novas padronizadas pela prefeitura, que além de ser mais resistente 

e durável, apresenta 51% de sua composição de matéria-prima renovável, 

proveniente da cana de açúcar (ESTARQUE, 2015). 

Segundo Julio Lamas (2014), políticas públicas nesse assunto existem, em 

outros países, desde a década passada. A Itália, Bélgica e Irlanda, por exemplo, 

conseguiram reduzir 94% do uso das sacolas plásticas através de taxas obrigatórias. 

 
3 OBJETIVOS 

 Elaboração de campanha de conscientização dos impactos causados pelas 

sacolas plásticas, informando sobre os princípios dos 3R’s (reduzir, reutilizar e 

reciclar). Os itens a serem produzidos serão: sacola retornável, site e banners para 

divulgação em blogs e redes sociais.  



4 METODOLOGIA 
Coleta de dados bibliográficos sobre os impactos ambientais das sacolas 

plásticas e 3R’s. Na etapa seguinte, de criatividade, será aplicada a técnica de 

brainstorming para a geração de ideias, de como conscientizar a população de 

forma eficaz. As estratégias mais promissoras serão materializadas. 

Posteriormente, será realizada uma pesquisa qualitativa (15 pessoas) com 

usuários de sacolas plásticas, por meio de um questionário, cujas perguntas 

envolvem o impacto das peças gráficas propostas. A amostra será colhida em 

supermercados, nas quatro regiões geográficas da cidade de São Paulo.  

Por último, será realizada a análise da etapa anterior, escolhendo a proposta 

mais eficaz e viável. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 
5.1 Pesquisa bibliográfica 

Os impactos ambientais causados pelo uso e descarte inadequado das 

sacolas plásticas são extremamente sérios. Vanessa Barbosa (2011) cita alguns 

desses impactos: a sobrecarga dos aterros sanitários, onde as sacolas plásticas 

representam 10% de todo o lixo nacional; a morte de animais marinhos, devido à 

ingestão e asfixia, que segundo estimativas do Programa de Meio Ambiente da ONU 

(UNEP), cerca de um milhão de animais marinhos morrem anualmente por este 

motivo; e também, contribui com as inundações dos grandes centros urbanos. 

O grande consumo de sacolas plásticas no mundo proporciona impactos 

ambientais durante e após a sua fabricação. A reciclagem ou utilização de plásticos 

biodegradáveis nem sempre sugerem níveis de sustentabilidade adequados, pois, 

nesses processos há o consumo de energia e água e, tratando-se da quantidade de 

sacolas produzidas, estes consumos tornam-se significativos.  

A redução e a reutilização das sacolas plásticas devem ser a prioridade em 

termos de soluções sustentáveis. Os princípios dos 3R’s (reduzir, reutilizar e reciclar) 

tornam-se essenciais no combate a este problema, que segundo o Ministério do 

Meio Ambiente (2015), estes princípios estão associados à “adoção de padrões de 

consumo sustentável, visando poupar os recursos naturais e conter o desperdício”. 

Os princípios dos 3R’s muitas vezes são entendidos erroneamente, pois, as 

pessoas se preocupam primeiro com a reciclagem, que embora seja um processo 

valioso, deve ser utilizada como última alternativa dentro desse fluxo. No caso das 



sacolas plásticas, o seu consumo deve ser reduzido ao máximo, utilizando-se meios 

alternativos para transportar mercadorias. Em determinadas ocasiões não há a 

disposição esse meio alternativo, neste caso utiliza-se sacolas plásticas, porém, ela 

deve ser reutilizada, posteriormente, para outros fins. Somente quando não houver 

mais a possibilidade de uso, que esta sacola deve ser descartada para a reciclagem. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 
A coleta de dados bibliográficos agregou inúmeras informações relevantes 

sobre o assunto, norteando propostas visuais sugeridas durante o brainstorming, 

sendo uma delas indicado abaixo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 FONTES CONSULTADAS 
BARBOSA, Vanessa. 6 pecados ambientais da sacola plástica. 2011. Disponível 
em: <http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/6-pecados-ambientais-
sacola-plastica-630926.shtml>. Acesso em: 30 abr. 2015. 
ESTARQUE, Marina. Lei de sacolas plásticas pode se expandir pelo país. 2015. 
Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/lei-de-sacolas-
plasticas-de-sp-pode-se-expandir-pelo-pais-657.html>. Acesso em: 27 abr. 2015. 
LAMAS, Julio. Segundo round pelas sacolas plásticas. 2014. Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/segundo-round-pelas-sacolas-plasticas>. 
Acesso em: 25 abr. 2015. 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Princípios do 3R’s. 2015. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-
sustentavel/consumo-consciente-de-embalagem/principio-dos-3rs>. Acesso em: 04 
mai. 2015. 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Saco é um saco – Saiba mais. 2015. 
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-
e-consumo-sustentavel/saco-e-um-saco/saiba-mais>. Acesso em: 25 abr. 2015. 
SANTOS, Amélia S. F. e et al . Sacolas plásticas: destinações sustentáveis e 
alternativas de substituição. Polímeros, São Carlos, v. 22, n. 3, p. 228-237, 2012.   
Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
14282012000300005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 30 abr. 2015. 


