


ENQUANTO AGÜENTE RETIRA os produtos do carrinho
feito de garrafa PET, a simpática atendente oferece, pelo
valor de R$3,99, uma sacola retornável, estrategicamente
posicionada à vista do consumidor. "Já tenho uma, mas

esqueci em casa", agradece a veterinária Maria Luíza Oli-

veira. A funcionária então pergunta se a mulher deseja
descartar as embalagens que não usará na "caixa verde".
Sugestão aceita, o empacotador, de uniforme também

verde, retira as embalagens de papelão das pastas de dente
e coloca no recipiente, cujo conteúdo vai para uma co-

operativa de reciclagem da cidade de Indaiatuba, a 100
quilômetros de São Paulo. É lã que está a loja do Pão de

Açúcar que pretende ser paradigma de supermercado
"verde" no Brasil e na América Latina. Ao fim da compra,
os produtos secos vão para dentro de sacos de papel e os
congelados são colocados em uma sacola plástica composta

por 50% de material virgem e 50% de material reciclado.
Maria Luíza não sabe se o papel causa menos danos ao
meio ambiente, mas sabe que o plástico incorretamente

descartado vai parar, na maioria das vezes, no oceano.
E mata diversas espécies de animais que o confundem
com comida - caso da baleia minke encontrada no norte

da Franca em 2002 com 800 quilos de sacolas plásticas
no estômago.

Acena no caixa "verde" está longe de ser praxe no país,
onde a festa das sacolas plásticas continua. Hoje em dia,
não é raro encontrar sacolas preenchidas com apenas um

ou dois produtos. E não só no supermercado: da padaria
à locadora de filmes, o consumidor está sempre diante

de unia sacola, mesmo que ela nem seja tão necessária

assim. Afinal, não custa nada - pelo menos para o cliente. O

resultado é que, a cada mês, cerca de 1,5 bilhão de sacolas
são consumidas no Brasil. Isso significa 50 milhões por
dia e 18 bilhões ao ano. Ou melhor, cerca de 83 sacos por

mês para cada brasileiro. Não é atoa, portanto, que ouso
indiscriminado de sacolas virou um dos alvos preferidos
de ambientalistas. Mas é possível pensar em um mundo
onde não haja sacolas plásticas? Mais do que isso: é esse o

caso? Eis uma questão que a maior parte dos consumidores
ainda não sabe responder.

REVOLUÇÃO DE COSTUMES
Apesar do alarde que se faz sobre temas como aqueci-

mento global, efeito estufa e reciclagem de lixo, a sociedade
está longe de mudar costumes básicos de consumo. Uma

pesquisa realizada no fim de 2007 pelo Ibope revelou que

71% das pessoas ainda aprovam o uso da sacola plástica,
mesmo com toda a histeria em torno do assunto. Nada
que surpreenda a socióloga e coordenadora do Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Lisa Gunn-. ela
sabe que há uma distância considerável entre a consciência

do consumidor e a mudança de hábito. "Hoje existe uma

ampla divulgação dos problemas ambientais, mas eles
não são associados aos nossos costumes. Muitas vezes,
o consumidor não tem informação sobre as alternativas

para substituir a sacola plástica, por exemplo", afirma a
especialista em desenvolvimento sustentável.

Nem o mais radical dos ativistas ambientais consegue
negar a praticidade das sacolas plásticas, usadas no mundo

todo desde que se tornaram populares, na década de 80.
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Flexível, resistente e à prova d'água, a sacola cabe em

qualquer lugar quando vazia. O baixo custo permite que o
material, à base de petróleo, seja descartado sem grandes

prejuízos, por isso é uma ótima solução para o lixo hospitalar,
por exemplo."Como um objeto que pesa 4 gramas pode se

tomar o inimigo número um do meio ambiente? Encontra-
ram um bode expiatório para um problema que não existe",
afirma Paulo Dacolina, diretor superintendente do Instituto

Nacional do Plástico (INP). Para ele, o problema estaria na
falta de consciência ambiental das pessoas que descartam o
material incorretamente - e no consumo exagerado.

Afim de atenuar o problema, a indústria do plástico e os
maiores supermercados do Estado de São Paulo iniciaram,
em maio, o Programa de Qualidade e Consumo Responsável

de Sacolas Plásticas. Ainda em fase piloto, o projeto visa
melhorar a qualidade das sacolas e ampliar sua resistência
para até 6 quilos. Dacolina conta que no primeiro mês do

projeto piloto o consumo diminuiu 12%, cerca de 40% da
meta anual. O Programa também inclui ações de conscien-
tização dos consumidores e treinamento para os operadores

de caixa e empacotadores. Gomo os resultados indicam, o
projeto realmente diminui o consumo por unidade, porém,

não resolve o problema do acúmulo de substâncias plásticas
no planeta. O raciocínio é lógico: ao reforçar a sacola, está
se usando mais material que uma hora ou outra também
será descartado no meio ambiente.

Assim como a Plastivida, representante da indústria
petroquímica, e a Associação Brasileira da Indústria do
Plástico (Abiplast), Dacolina defende a reciclagem como
solução para as sacolas. A idéia seria eficaz se não exis-

tissem tantos obstáculos para que seu reaproveitamento
pudesse ser concluído. De acordo com uma pesquisa

realizada em 2006 pelo Compromisso Empresarial para
Reciclagem (Cempre), dos 5.600 municípios do Brasil
apenas 327 têm algum programa oficial de reciclagem.

A coleta seletiva também chega a pouquíssimas pessoas
no país: apenas 14% da população, sendo que metade
desse percentual está concentrado no Sul e no Sudeste. O

processo de reciclagem não ajuda. A sacola é desprezada
pelos catadores de materiais recicláveis, pois além do

POLITICAMENTE CORRETOS OU FASHION VICTIMS?
Para diminuir a quantidade de plástico no meio ambiente, a alternativa mais incentivada é a sacola

retomável. De pano, lona, náilon, juta, garrafa PETrecidada e até folha de bananeira, as ecobags, como são
chamadas, tiraram objetos de desejo no mundo da moda depois que a inglesaAnya Hindmarch criou a sacola
'Tm not aplastic bag", em 2007. A bolsa era vendida no site da designerpor 15 dólares, mas foi só algumas

celebridades a exibirem debaixo do braço para o preço disparar em um site de leilões. No Brasil, ospreços
de sacolas retornáveis comuns começam em 2 reais e podem ultrapassar os 100. Só a rede Pão de Açúcar
já vendeu 200 mil desde o início de sua campanha em 2005, segundo o diretor de relações corporativas

e responsabilidade sócioambiental Paulo Pompilio. Uma das opções oferecidas pela rede saiporR$ 3,99,
mas traz um dilema ético: f oi produzida no Vietnã, país com amplo histórico de desrespeito a direitos

trabalhistas. Pompilio se defende-, precisa trabalhar compreço competitivo. "Alémdisso, não tínhamos
um fornecedor capaz de atender nossa demanda", explica. Polêmicas aparte, será que o consumidor

compra essas sacolaspara substituir as deplástico ou apenasporque elas têm apelo fashion? Para
a editora de moda Lilian Pacce, curadora da exposição Eu não sou uma sacola plástica, que
apresentou modelos criados por mais de cem estilistas brasileiros numa iniciativa bancadapela
prefeitura de São Paulo em 2007, há os dois motivos. "A ecobag evita apoluição causadapelo
plástico e cria um valor agregado, tanto para quem usa equanto para quem criou", diz Lilian,
que tem várias sacolas retornáveis (e garante levá-las às compras). "Deixo perto da saída para
que todos em casa se lembrem de usar. E levo uma dobrável no carro para emergências."



esforço para coletar 250 mil sacolas limpas e alcançar l
tonelada, o preço do quilo é muito baixo se comparado a
outros materiais como o alumínio, que chega a custar U
vezes mais. Pesquisadora da Faculdade de Engenharia
Química da Unicamp, Lúcia Innocentini Mei lembra
que em alguns casos o processo de reciclagem pode ser
mais custoso para o bolso e para o meio ambiente do
que a produção de uma nova sacola. Dependendo da
quantidade de água usada para realizar a reciclagem e
de combustível consumido para transportar os materiais,
a atividade se torna insustentável.

O plástico pode não ser o principal vilão do meio am-
biente, mas sem dúvida deste drama não é o mocinho. Sua
principal qualidade é seu principal defeito. Agrande cadeia
de carbono que forma o plástico, ao mesmo tempo em que lhe
dá resistência, brilho e elasticidade, torna sua vida útil extre -
mamente longa. As estimativas para a degradação da sacola
plástica variam entre 100 e 500 anos. Mas uma coisa é certa:
aprobabilidadede aquele saquinho que você pegou no super-
mercado passar mais tempo na Terra que você é muito grande.

PAPEL VERSUS PLÁSTICO
A cliente que fazia compras no supermercado "verde" foi

para casa com a consciência mais leve carregando as compras
em sacos de papel. Mas será que essa alternativa é tão susten-
tável assim? A maioria dos ambientalistas diz que não. Além
do desmatamento causado pelo corte de madeira, o processo
de fabricação do material gasta quatro vezes mais energia do
que a sacola plástica, de acordo com pesquisa realizada pela
Sociedade das Indústrias de Plástico dos Estados Unidos. Outros
estudos americanos apontam que o uso de produtos tóxicos na
produção do saco de papel gera mais gases e resíduos tóxicos
do que a fabricação do plástico. Na reciclagem, os gastos com
energia também não são mais vantajosos, porém, o alto índice
de reaproveitamento das fibras do papel colabora para que ele
seja mais reciclável que o plástico. Para o professor e especialista
emmanejo e gestão ambiental Marcai Rogério Rizzo, o saco de
papel gera menos problemas ambientais. "Por ser um produto
derivado do petróleo, a sacola plástica é bem mais impactante.
Além de ser um recurso não renovável, leva um tempo muito
maior para se deteriorar", explica Rizzo.

ALTERNATIVAS MUNDO AFORA
A discussão sobre o consumo de sacolas plásticas obviamente não é exclusividade do Bra-

sil. Ao contrário: o país é lanteminha no assunto e fica atrás de lugares como Etiópia, índia e
Somália, (o que prova que o tema também não é tratado apenas no Primeiro Mundo). No fronte
latino-americano, Chile, Uruguai e Colômbia discutem projetos de leipara substituir o plástico
por alternativas mais sustentáveis. A Europa foi uma das primeiras a tratar o material como
vilão, e até hoje procura formas de evitá-lo nos estabelecimentos comerciais.

Proibir, taxar ou educar? Eis a questão. Em Bangladesh, por exemplo, é proibido produzir,
comercializar e até carregar sacos depolietileno. A fabricação do produto pode levar o respon-
sável à cadeia. A extinção absoluta só material, no entanto, também gera problemas como o
do transporte de lixo orgânico: o plástico ainda é a solução mais prática para essa finalidade.
Em uma pesquisa realizadapelo Ibope no fim de 2007, sob encomenda do instituto Nacional do
Plástico (INP) e da Plastivida Instituto Socioambiental dos Plásticos, 100% dos entrevistados
disseram reaproveitar as sacolas plásticas como depósito de lixo. Como o mercado de sacolas
sustentáveis ainda dá os primeiros passos, a tendência seria comprar sacos plásticos próprios
para o descarte do lixo doméstico, como já acontece em países que restringiram o fornecimento
gratuito nos supermercados. Ou seja: aindaparece distante o dia em que sacos plásticos possam
serbanidos do planeta. Bomsenso e redução do consumo continuam sendo as melhores armas
do cidadão que quer colaborar com o meio ambiente.



EM BUSCA DE ALTERNATIVAS
Enquanto você se esforça para lembrar de levar as eco-

bags ao supermercado, a ciência corre em busca de alterna -
tivas mais sustentáveis para o problema. Uma delas é a sacola
biodegradável, feita de macromóleculas que se degradam
com a ação de microorganismos em poucos meses. Para que
isso ocorra, o material precisa estar em um ambiente biolo -
gicamente ativo, ou seja, na presença de bactérias e fungos,
água e oxigênio. A maior parte dos plásticos biodegradáveis
é formada por um amido e um poliéster de origem renovável
ou não. Pode até parecer estranho, mas a fonte de amido vem
da mandioca, do milho, do arroz ou da batata.

As sacolas biodegradáveis ainda são raras por aqui. Como
a tecnologia é nova
e está em fase de
estudo, o valor é
elevado. Enquanto
mil sacolas conven-
cionais custam em
médiaR$20,abio-
degradável custaria
R$ 200, de acordo
com Eduardo Von
Roost, diretor da
RÉS Brasil, licenciadora de empresas ligadas à produção de
embalagens assim. "Além do preço, o plástico biodegradável
não é muito favorável para a fabricação de sacolas, pois elas se
degradam de forma rápida, são pesadas e não resistem muito
tempo ao contato com a água", explica. E por mais verde que
a idéia possa parecer, a necessidade de se usar terras férteis
para a produção do amido é outra questão controversa, em
tempos de escassez de alimentos no mundo.

Mas a mais polêmica de todas as alternativas tem sido a
sacola oxibiodegradável. O segredo do plástico que promete
ser degradado em até 18 meses está no aditivo que reduz o
tamanho e o peso de suas cadeias moleculares na presença
de luz, calor e ar. Depois de se degradar em fragmentos, a

sacola se torna biodegradável como uma bolsa plástica con-
vencional, sendo convertida pelos microorganismos em G02,
água e biomassa. Todo o processo pode demorar em média
três anos. Essa tecnologia impede, por exemplo, que uma
sacola plástica passe centenas de anos presa ao galho de
uma árvore ou que resíduos orgânicos embalados em sacos
de lixo demorem mais tempo para se decompor do que "em
liberdade". De acordo com o diretor da RÉS Brasil, empre-
sa fornecedora do aditivo d2w, o plástico já é produzido no
país por 160 fabricantes e o preço da sacola chega a custar
10% a mais que a convencional. Marcas como Renner, G&A,
Riachuelo, Zara, Natura e O Boticário já oferecem sacolinhas
oxibiodegradáveis no Brasil.

Os críticos dessa
novidade argumentam
que, mesmo depois da
degradação, o material
continua na natureza
em forma de pó, ainda
prejudicial à saúde e
ao meio ambiente.
Afirmam também
que o plástico aditivado
perde mais da metade

da resistência após dois meses de fabricação. Von Roost nega
que esses problemas ocorram com o aditivo d2w. Em São
Paulo, um projeto de lei que determinava aos estabeleci-
mentos comerciais do Estado a obrigatoriedade do uso de
sacolas plásticas oxibiodegradáveis trouxe à tona a discussão
em meados de 2007. Apropostafoi vetada com a justificativa
de que não existiam estudos suficientes sobre o potencial
tóxico do plástico aditivado. O professor Rizzo acredita que
os interesses que permearam a decisão são basicamente eco-
nômicos. "A indústria do plástico cresceu muito nos últimos
anos, ganhando representatividade. É claro que não iriam
entregar de mão beijada um mercado que movimenta milhões
de dólares", explicou Rizzo.
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