
Desde 2015, o Projeto Recicla FAPEU vem pro-
movendo ações de seleção e descarte dos resíduos 
sólidos mais comuns produzidos no âmbito de sua 
Sede em três categorias: orgânicos, recicláveis e 
rejeitos, contribuindo com o processo de transfor-
mação social e com o fortalecimento da consciência 
ambiental.

Ao completar 40 anos, a FAPEU presenteia fun-
cionários e clientes com uma bonita e ecologica-
mente correta sacola reciclável. 

Queremos chamar a atenção para os danos am-
bientais que o uso excessivo de sacolas plásticas 
tem causado ao planeta e ao cotidiano das pessoas; 
promovendo o consumo consciente de sacolas plás-
ticas, incentivando o descarte correto e estimulando 
a adoção de alternativas mais sustentáveis para o 
transporte de compras e acondicionamento de lixo.

veja como você pode
proporcionar mais

saúde ao planeta.

projeto recicla fapeu



 • Muitas sacolas, depois de descartadas, acabam 
em rios, lagos e oceanos, onde são confundidas 
com alimento e ingeridas por animais, como tarta-
rugas e aves marinhas, causando a morte de mais 
de 100 mil por ano, em todo o mundo.

 • Quando descartadas de maneira incorreta, as 
sacolas plásticas poluem cidades e entopem buei-
ros, agravando situações de desastres como ala-
gamentos e enchentes.

 • Para a confecção de sacolas plásticas são utiliza-
dos recursos naturais não renováveis como petró-
leo e gás natural além de água e energia, e libera-
dos efluentes (líquidos) e gases tóxicos, alguns dos 
quais acentuam o efeito estufa.

 • As sacolas podem levar de 100 a 400 anos para 
se degradarem. Tornam os lixões e aterros imper-
meáveis, dificultando a biodegradação de recursos 
orgânicos, com consequente acúmulo de gás meta-
no em bolsões. Quando a montanha de lixo é revol-
vida, esses bolsões são rompidos, e o metano – gás 
21 vezes mais danoso que o CO2 – acaba liberado 
na atmosfera.

Uma sacola plástica sozinha causa pouco es-
trago, mas o consumo excessivo estimulado pela 
gratuidade e disponibilidade tem grande impacto 
ambiental.

No mundo são distribuídas de 500 
bilhões a 1 trilhão de sacolas plás-
ticas por ano.

No Brasil, estima-se o consumo 
de 41 milhões de sacolas plásticas 
por dia, 1,25 bilhão por mês, e 15 

bilhões por ano.

Será mesmo que meu consumo 
de sacolas faz diferença para o 
planeta?

Com certeza! Ao deixarmos de usar sacolas plásti-
cas, passamos a fazer parte do movimento virtuoso de 
respeito ao meio ambiente e de melhoria da quali-
dade de vida no planeta - e este movimento, copiado 
por mais e mais pessoas, trará benefícios a todos. 

Quando você recusa sacolas plásticas, seu bom 
exemplo ecoa pelas pessoas ao seu redor, que pas-
sam a pensar sobre isso também - converse, expo-
nha os motivos que o levaram a reduzir seu consu-
mo de sacolas, multiplique sua atitude. 

Se olharmos com atenção, a mudança individual 
é a única que importa: cada um precisa escolher mu-
dar seus próprios hábitos, individualmente.

Mas onde vou colocar meu lixo?

Se em sua cidade a coleta seletiva é estruturada 
e você participa dela, já deve ter percebido que o 
maior volume de resíduos produzido em casa está 
no lixo seco (composto principalmente de materiais 
recicláveis, como caixas de papelão, latas de aço 
ou alumínio, plásticos, etc.), enquanto o lixo úmido 
ocupa muito menos espaço. Assim, se você ainda 
coloca o material destinado à reciclagem em saco-
las plásticas, pode começar por aí a redução do seu 
consumo destas sacolas.

Como o material reciclável deve estar limpo e, 
portanto, não atrairá insetos, ratos e outros animais 
de rua – que podem transmitir doenças ou espalhar 
sujeira ao virar o lixo – este material pode ficar ar-
mazenado em caixas de papelão, containeres ou 
latões, até o dia da coleta.

ok, mas por que a sacola
reutilizável é o melhor jeito
de carregar as compras?

A mudança de comportamentos e adoção de no-
vos costumes e hábitos ocorre pouco a pouco. 

O primeiro passo é sempre o mais difícil, é uma 
questão de vontade e atitude. No entanto, quando 
temos um grupo unido, todos se ajudam. Por isso 
multiplicar comportamentos é tão importante. Jun-
tas, as pessoas trocam ideias, constroem novas roti-
nas, dividem bons momentos, criam novas soluções e 
se apoiam quando há dificuldades. 

Para adotarmos o consumo consciente de sa-
colas plásticas não é diferente. Ao nos unirmos aos 
vizinhos, comerciantes, familiares e amigos, todos 
cientes dos prejuízos que os plásticos causam ao am-
biente, as soluções tornam-se mais simples de imple-
mentar e os resultados são ainda maiores.
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