
ANEXO AO COMUNICADO: PRORROGADO PRAZO DE CONTINUIDADE DA 

DISTRIBUIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS 

 Abrangência: supermercados e demais estabelecimentos comerciais estabelecidos no 
Município de São Paulo. 

 Conteúdo: padrão das sacolas reutilizáveis. 
 Prorrogado até: 05-04-2015. 

 

PADRÃO DA SACOLA VERDE 

Será destinada a coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares secos, com as seguintes 

características: 

 pigmentação será verde claro, em teor de composição que possibilite a sacola ser 

translucida para verificação dos resíduos depositados internamente; 

 ser fabricado em composição mínima de 51% de matéria prima proveniente de 

tecnologias sustentáveis: bioplásticos, de fontes renováveis ou naturais de 

recomposição e reciclável; 

 No verso deverá veicular a comunicação sobre a coleta seletiva de resíduos sólidos 

domiciliares secos da Cidade de São Paulo abaixo demonstrado. 

 

PADRÃO DA SACOLA CINZA 

Será destinada a coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares indiferenciados / rejeitos, 

com as seguintes características: 

 Pigmentação cinza clara, em teor de composição que possibilite a sacola ser translucida 

para verificação dos resíduos depositados internamente; 

 ser fabricado em composição mínima de 51% de matéria prima proveniente de 

tecnologias sustentáveis: bioplásticos, de fontes renováveis ou naturais de 

recomposição; 

 No verso deverá veicular a comunicação sobre a coleta convencional de resíduos 

sólidos domiciliares indiferenciados / rejeitos da Cidade de São Paulo abaixo 

demonstrado. 



 

CARACTERÍSTICAS APLICÁVEIS A AMBOS PADRÕES DE SACOLA 

 Possuir dimensão mínima: 48 x 55 centímetros; 

 Possuir espessura mínima de 30 micras; 

 Possuir área mínima de 2.640 centímetros quadrados; 

 Suportar carga a partir de 9,99 kg. 

 Não poderão ser fabricadas com materiais oxidegradáveis; 

 Deverão atender as exigências ABNT, nos termos da norma NBR 14937:2010, em 

relação ao aspecto visual, dimensão, espessura, resistência ao impacto por queda de 

dardo, resistência dinâmica, resistência a carga estática e resistência a perfuração 

estática; 

 A frente e laterais deverão possuir marcação e identificação e conteúdos comerciais 

definidos pelo estabelecimento comercial. 

CONCEITOS 

COLETA SELETIVA: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 

constituição ou composição. 

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES SECOS: materiais plásticos, metal, papel e vidro, 

incluindo embalagens. 

RESÍDUOS INDIFERENCIADOS / REJEITOS: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas 

as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada. 

REUTILIZAÇÃO: processo de aproveitamento de materiais sem sua transformação biológica, 

física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos 

competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do SUASA. 

ECONOMIA CIRCULAR: modelo circular de produção na qual os materiais retornam ao ciclo 

produtivos ao invés de serem descartados como lixo, dentre outros mecanismos, por meio da 

logística reversa, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais, utilizando conceitos de 

menor impacto ambiental no ciclo de vida do produto. 


