
Programa Município VerdeAzul - PMVA 
 

DIRETIVA 
 CIDADE SUSTENTÁVEL  

 
Município  SANTA FÉ DO SUL 
Mapa https://www.google.com.br/maps 
RA São José do Rio Preto 
UGRHI  São José dos Dourados 
Dados municipais (IBGE, 2014) População: 31.113 habitantes  

Área:  208,2 Km²                    
 
Experiência  

 
Decoração Sustentável: Confecção de enfeites natalinos utilizando garrafas pet. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência pontuada no item CS1a da Diretiva Cidade Sustentável Ciclo 2015. 
 
 
Objetivo(s) 
 
- Economia de recursos naturais derivados de petróleo, não renováveis, pela 
reciclagem de materiais que seriam descartados, transformando em novos 
produtos que podem ser utilizados mais de uma vez; 
 
- Economia de recursos financeiros, dispensando a compra produtos 
industrializados; 
  
- Conscientização da população quanto à importância da reciclagem; 
 
- Prolongamento da vida útil do aterro, pela não disposição das garrafas pets; 
  
- Incremento da economia local devido à atividade turística. 
 
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Comércio. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2006 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
Decoração da cidade com enfeites natalinos mediante reciclagem de materiais que 
seriam destinados ao aterro, transformando em novos produtos que podem ser 
utilizados mais de uma vez como decoração e que são comercializados com outros 
municípios, gerando incremento na economia local. 



 
 
Metodologia  
 
A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Comércio é responsável 
pelo gerenciamento do projeto. 
 
A Secretaria Municipal de Educação busca apoiar a coleta das garrafas PET, que 
são recolhidas por alunos das escolas municipais, particulares e pela FUNEC - 
Fundação Municipal de Educação e Cultura de Santa Fé do Sul junto aos 
munícipes. 
 
Após passar por um processo de limpeza, corte, moldura e pintura, as garrafas são 
transformadas em milhares de peças como flores, bolas pequenas e grandes, 
estrelas, velas, cornetas, sinos, anjos, guirlandas e bonecos de neve que enfeitam 
ruas, avenidas e praças do Município. 
 
As Secretarias Municipais de Obras e Trânsito apoiam a logística e implantação do 
projeto. 
 
Algumas peças são comercializadas com Municípios da região. 
 
 
Desafio(s)  
 
- Possibilidade de extinção do projeto em função de adesão da população; 
 
- Necessidade de estabelecimento de parcerias com setor privado e outros setores 
da administração pública municipal; 
 
- Estabelecimento de logística complexa para obtenção do resultado final. 
 
 
Resultado(s) 
 
- Conscientização ambiental de parte da população: cada cidadão sente-se 
responsável pelo sucesso do projeto, o que faz com que a cada ano o número 
de garrafas arrecadadas aumente e a depredação das peças nas ruas seja 
quase zero; 
 
 - Movimentação e incremento da economia do Município: nos meses de 
duração do projeto – novembro, dezembro e janeiro – o número de pessoas que 
visitam a cidade é muito superior a qualquer outra época do ano, gerando 
emprego e renda; 
 
- O projeto constitui-se num meio de divulgação do Município e seus atrativos 
para todo o país;  
 
- Na edição de 2014 o projeto atingiu a marca de mais 2,5 milhões de garrafas 
utilizadas (no Brasil são produzidas mais de 9 bilhões de garrafas pet por ano e 
apenas 53% são reaproveitadas);  
 
- Aumento da vida útil do aterro sanitário.  
 



 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Comércio; 
 
Secretaria de Educação; 
 
Secretarias Municipais de Obra e Trânsito. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Santa Fé do Sul e população local e regional. 
 
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados no Ciclo 2015 do PMVA para fins de pontuação. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
   
 

 
Decoração natalina com garrafas PET – site da Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul 

 

 
Decoração natalina com garrafas PET – site da Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul 


