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1.Política(s) pública(s)

Fonte:(1)
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1.Políticas públicas:
definição

Fonte:(2)
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Políticas públicas são decisões governamentais

geradoras de ações voltadas ao interesse público. 

Apresentam escala variada - local, regional, nacional ou global.

Como exemplo de ações de interesse público, tem-se aquelas 

relacionadas: à saúde, educação, habitação, assistência social, 

segurança (sentido amplo) e 

ao meio ambiente, lazer, transporte etc.

1.Políticas públicas:
definição
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1.Políticas públicas:
exemplo (a)

Cisternas no semiárido brasileiro. 

Fonte:(5)Manoel Martins. 22 junho 2015
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Fonte:(11)Portal do Governo de SP. 01 junho 2020

1.Políticas públicas:
exemplo (b)
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1.Políticas públicas:
exemplo (c)

Rodízio municipal de São Paulo:

inicialmente política pública ambiental com intuito de 

melhorar a qualidade do ar nos meses mais críticos.

Rodízio municipal de São Paulo:

atualmente, política pública de mobilidade com objetivo de 

melhorar a fluidez do trânsito.
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2.Políticas públicas:
ciclo, atores e interesses

Fonte:(4)CECCO-Tear das artes. 3 maio 2017

No decorrer das 
fases do ciclo, 

surgem os 
instrumentos 

legais que passarão 
a regular as 

“políticas públicas.”
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3.Instrumentos legais

- PNMA Lei 6.938/81 – 31/08/1981

- CRFB/88 – 05/10/1988 – Art.225 

- PNRS 12.305/10 – 02/08/2010
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Abrangência: Município de São Paulo

Art. 1º Fica proibida a distribuição gratuita ou a venda de sacolas plásticas 

para os consumidores para o acondicionamento e transporte de 

mercadorias adquiridas em estabelecimentos comerciais no Município de 

São Paulo.

Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais devem estimular o uso de 

sacolas reutilizáveis...

3.Instrumentos legais:
Lei 15.374/11 – 18/05/2011
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Abrangência: Estado de São Paulo

Artigo 1º - Fica proibido no Estado o fornecimento de canudos de material 

plástico em hotéis, restaurantes, bares, padarias, clubes noturnos, salões 

de dança e eventos musicais de qualquer espécie, entre outros 

estabelecimentos comerciais.

Parágrafo único - Os canudos plásticos serão substituídos por canudos de 

papel reciclável, material comestível ou biodegradável, embalados 

individualmente em envelopes hermeticamente fechados feitos do mesmo 

material. 

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

3.Instrumentos legais:
Lei 17.110/19 – 12/07/2019
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Abrangência: Município de São Paulo

Art. 1º Fica proibido o fornecimento de copos, pratos, talheres, agitadores

para bebidas e varas para balões de plásticos descartáveis aos clientes de 

hotéis, restaurantes, bares e padarias, entre outros estabelecimentos 

comerciais.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.

3.Instrumentos legais:
Lei 17.261/2020 – 13/01/2020
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Fonte:(8)Marcus Freitas. 1 abril 2011

4.Simbologia das embalagens
(NBR 13.230/2008)
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Fonte:(6) Letícia Klein. 7 agosto 2018

“...é referência da reciclabilidade do material, tanto para o mercado quanto 

para os consumidores, sendo orientadores de uma ação....” Fonte:(6)

“...a simbologia de identificação de matérias para reciclagem, no caso do 

Brasil, deve ser presente naquelas embalagens que 

reúnam as seguintes condições: ser um material reciclável e 

existir tecnologia capaz de reciclá-lo, no Brasil.” Fonte:(6)

4.Simbologia das embalagens
(NBR 13.230/2008)
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“A pandemia do novo coronavírus inverteu, nos Estados Unidos, o 

movimento de eliminar materiais plásticos como as sacolinhas de 

supermercado. Por conta da prevenção, alguns estados no país estão 

desincentivando e até proibindo as pessoas de usarem bolsas ecológicas e 

reutilizáveis para fazer compras.” Fonte:(9) 08 abril 2020

Nesta semana, o Oregon suspendeu sua recém-aprovada proibição de 

sacolas plásticas, e cidades de Bellingham (Washington) a Albuquerque 

(Novo México) anunciaram um intervalo nas proibições de sacolas plásticas 

à medida que o coronavírus se espalha. Fonte:(9) 08 abril 2020

5.Plástico sob a ótica 
das políticas públicas: lá fora
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“A indústria do plástico aproveitou o momento e está fazendo lobby para 

derrubar as proibições de descartáveis, argumentando que eles são a opção 

mais segura em meio à crise. Califórnia, Connecticut, Delaware, Havaí, 

Maine, Nova York, Oregon e Vermont têm proibições para o uso de sacolas 

plásticas, e Oregon e Califórnia têm leis que limitam o uso de canudos de 

plástico. Em Nova York, a proibição de sacolas plásticas está suspensa por 

uma ação judicial.” Fonte:(9) 08 abril 2020

5.Plástico sob a ótica 
das políticas públicas: lá fora
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“...governo federal, nos primeiros 100 dias de mandato, dá prioridade ao 

combate ao lixo marinho ao criar o Plano de Ação Nacional de Combate ao 

Lixo no Mar - para o qual seriam investidos R$ 40 milhões...”
Fonte:(7)Amélia Gonzalez. 22 maio 2019

“Brasil não assina acordo global para limitar o uso do plástico, ao lado dos 

Estados Unidos e de outros cinco países, optou por abrir mão de estar no 

grupo dos 187 que apoiaram a resolução da ONU para diminuir a produção 

do plástico de uso único”.
Fonte:(7)Amélia Gonzalez. 22 maio 2019

5.Plástico sob a ótica 
das políticas públicas: no Brasil
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Fonte:(4)CECCO-Tear das artes. 3 maio 2017

Ajustes no 
processo de 

execução das 
políticas públicas. 
Motivos: fatores 

intrínsecos ao 
objeto ou 

extrínsecos, como 
a pandemia.

5.Plástico sob a ótica 
das políticas públicas: ajustes
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Adaptado de:(10)

Entre “erres” e 
outras letras...! 

Importa 
reavaliar/repensar.

5.Plástico sob a ótica 
das políticas públicas: ajustes
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É FATO

Lixo no mar (não só o plástico) indica que algo no 
continente não vai bem. 

Estima-se que 85% do lixo encontrado no mar tem 
origem nas atividades realizadas no continente. 

Continente, espaço de injustiça sócio econômica 
que leva a injustiça ambiental. 

E o plástico? Não se decompõe. 
Sofre fragmentação. 

Torna-se micro plástico.

6.Plástico sob a ótica 
das políticas públicas: apontamentos
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É FATO

O lixo no mar é consequência:

- falta de saneamento no continente 
(coleta e tratamento de esgoto); 

- problemas com o gerenciamento de resíduo 
sólidos (ausência e/ou inadequação); 

- da ausência de acesso à água potável;
- compromisso com a coletividade  e consciência 

das consequências dos atos individuais (exemplo 
máscara).  

6.Plástico sob a ótica 
das políticas públicas: apontamentos
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É CONFLITANTE

1)”... fica proibida a distribuição 
gratuita ou a venda

de sacolas plásticas...”; 
(exemplo supermercado Z x S)

2)”... fica proibido o fornecimento de copos, 
pratos, talheres, agitadores...”; 

(exemplo palito de dente)

6.Plástico sob a ótica 
das políticas públicas: apontamentos
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PORTANTO

Não se trata de pensar em uma política pública 
pontual, para o plástico. Trata-se de um contexto 

no qual o plástico está inserido.

Que contexto é este que faz um 
palito de dente embalado num invólucro de plástico 

torna-se uma necessidade indispensável.

6.Plástico sob a ótica 
das políticas públicas: apontamentos
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PARA PENSAR

“...satisfação das necessidades básicas
da geração presente, de modo que a prole 

desta geração possa ter, de forma equânime, 
suas necessidades satisfeitas...” 

Não se trata da geração futura. 
Não se trata de satisfazer as necessidades, 

de forma ampla, 
mas as necessidades básicas.

6.Plástico sob a ótica 
das políticas públicas: apontamentos
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6 Você sabe o que significam os símbolos de reciclagem?
Disponível em: < https://conexaoplaneta.com.br/blog/voce-sabe-o-que-significam-os-simbolos-
de-reciclagem/#fechar >. 
Acesso em: 16 julho 2020.

7 Brasil não assina acordo global para limitar o uso do plástico.
Disponível em: < https://g1.globo.com/natureza/blog/amelia-gonzalez/post/2019/05/22/brasil-
nao-assina-acordo-global-para-limitar-o-uso-do-plastico.ghtml>. 
Acesso em: 16 julho 2020.

8 Plástico em cadeia…de reciclagem!
Disponível em: < https://deolhonaembalagem.wordpress.com/2014/04/01/plastico-em-cadeia-
de-reciclagem/>. 
Acesso em: 16 julho 2020.

9 Coronavírus faz estados no EUA proibirem sacolas reutilizáveis nos mercados. Disponível em 
<https://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/04/08/coronavirus-faz-estados-no-eua-proibirem-
sacolas-reutilizaveis-nos-mercados.htm>
Acesso em: 16 julho 2020.

7.Referência
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