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Experiência  

 
Sacolas ecológicas para coleta seletiva, confeccionadas a partir de faixas e lonas de 
propaganda irregulares apreendidas e também de lonas usadas em outdoors 
espalhados pela Cidade. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência pontuada no item CS1a da Diretiva Cidade Sustentável no Ciclo 2015 
do PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
- Garantir a participação da população na Coleta Seletiva, disponibilizando 
sacolas confeccionadas com lonas e faixas utilizadas em meios de 
comunicação; 
 
- Economizar recursos financeiros, dispensando a compra de sacos para coleta 
seletiva; 
  
- Prolongar a vida útil do aterro, pelo aproveitamento das lonas e faixas; 
  
- Economizar recursos naturais não renováveis, pela utilização de sacolas 
recicladas a partir do aproveitamento de materiais que seriam descartados, e 
que permitem uso contínuo, em detrimento do uso de sacos plásticos derivados 
de petróleo; 
 
- Contribuir ao combate da Poluição Visual, por meio de parceria com a 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, confeccionando 
sacolas recicladas a partir de faixas de propaganda irregulares apreendidas e de 
lonas de outdoors das empresas de veículos de divulgação licenciados pelo 
Setor de Combate à Poluição Visual do Município. 
 
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Secretaria de Meio Ambiente do Município de Americana; 
 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Americana.  
 



 
Início da Experiência e Situação 
 
2015 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
Utilização de sacolas recicladas a partir de faixas de propaganda irregulares 
apreendidas e lonas utilizadas em outdoors, para coleta seletiva de resíduos 
domésticos. 
 
 
Metodologia  
 
Por meio de parceria entre as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos, foram recebidas lonas provenientes da apreensão de 
material de propaganda irregular, ou já utilizadas por empresas de comunicação. 
 
Com o material recebido em doação foram confeccionadas sacolas utilizando-se, 
para tanto, de mão-de-obra da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. 
 
As sacolas foram distribuídas aos munícipes, juntamente com material de apoio 
sobre a importância da coleta seletiva para o Município e o meio ambiente. 
 
Foram identificadas as casas participantes (que receberam a sacola), para a 
implementação da coleta seletiva. 
 
São confeccionadas 50 sacolas por dia de trabalho, o que dá cerca de 1.200 
sacolas por mês. A durabilidade de cada sacola é de aproximadamente 12 meses.  
 
Atualmente, mais de 7.000 famílias estão cadastradas no Programa de Coleta 
Seletiva, e todas elas receberão sacolas conforme cronograma da Secretaria de 
Meio Ambiente de Americana. 
 
 
Desafio(s)  
 
- Possibilidade de extinção do Programa de Coleta Seletiva em função da ausência 
de recursos para aquisição de sacos plásticos; 
 
- Estabelecimento de parcerias com setor privado e outros setores da administração 
pública municipal; 
 
- Estabelecimento de logística para obtenção do produto final. 
 
 
Resultado(s) 
 
- Reutilização de 1.836 kg de material, que deixou de ir para o aterro, 
contribuindo para o tempo de vida útil do mesmo; 
  
- 2.754 sacolas confeccionadas no Ciclo 2015 do PMVA, a baixo custo 
(materiais doados e mão-de-obra de funcionários da Secretaria de Obras e 



Serviços Urbanos), pela reutilização de 53 lonas e 30 faixas; 
 
- 2.754 sacolas distribuídas à população para coleta seletiva, em quatro bairros, 
juntamente com material informativo, cronograma da coleta e imã de geladeira 
contendo o dia correto da coleta. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Americana – gerenciamento; 
 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos de Americana -  (i) 
coleta de faixas de propaganda irregulares apreendidas e também de lonas 
utilizadas em outdoors das empresas de veículos de divulgação licenciados pelo 
Setor de Combate à Poluição Visual; e (ii) confecção das sacolas; 
 
Empresas de Comunicação – doação do material em desuso; 
 
População – participação da coleta seletiva. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Americana. 
 
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados para fins de pontuação no Ciclo 2015 do PMVA. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 

 



 
 

 

  
Fotos apresentadas nos documentos comprobatórios encaminhados pelo Município de Americana em 
2015. 

 

 

 

 

 


