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Em poucos anos, as sacolas plásticas passaram de símbolo da modernidade a grandes vilãs do 
meio ambiente. Após a conclusão de que elas são importantes fatores de poluição e precisam de 
mais de 300 anos para se decompor na natureza, a saída mais apontada tem sido aboli-las dos 
supermercados e do cotidiano dos brasileiros. Mas a adoção das chamadas ecobags como solução 
sustentável está longe de ser tão óbvia, dizem os especialistas. Falta a análise do chamado ciclo 
de vida sob o tripé econômico e social, além do ambiental, que deveria se sobrepor à disputa por 
fatia de mercado. 
 
Segundo Haroldo de Lemos, professor de engenharia ambiental da UFRJ, há que se considerar 
um exagero nas críticas às sacolas plásticas e tornar a discussão mais racional. Ele alerta para o 
fato de que, muitas vezes, o que está por trás dos debates é a guerra de matéria-prima e lembra 
que é preciso levar em conta todos os aspectos envolvidos em produção, uso e descarte de 
embalagens: 
 
O plástico teve boa aceitação na sociedade por sua durabilidade e praticidade. Existe um 
problema: estão jogando plástico, que na verdade é petróleo, fora. E isso não pode acontecer, 
pois é um recurso não renovável valioso. Mas não podemos colocá-lo simplesmente como vilão. 
Quando se compara materiais, é necessário levar todos os aspectos em conta. Será que a 
produção de ecobags tem trazido benefícios sociais, por exemplo? A única forma de comparar é 
por avaliação do ciclo de vida, que considera os aspectos do produto, da produção ao descarte. 
 
Nos últimos três anos, a produção de sacolas conhecidas como ecológicas começaram a gerar um 
volume de mercado bilionário. Na Companhia Têxtil de Castanhal (CTC), uma das maiores pro-
dutoras de juta das Américas, as vendas da juta para fazer sacolas triplicaram. Graças ao apelo 
ecológico, a CTC possui hoje faturamento anual de R$ 60 milhões e já começa a exportar o 
material, que interessa ao mercado externo pela indicação de que ajuda na preservação da 
Amazônia. 
 
Segundo o diretor superintendente da CTC, Flávio Junqueira Smith, o aumento da produção das 
sacolas de juta beneficia mais de 15 mil famílias ribeirinhas, que têm uma renda alternativa e não 
se envolvem em atividades predatórias ao meio ambiente. Ele afirma que o ciclo de produção da 
juta é todo natural e acusa os fabricantes de plástico de retardarem a transição para as ecobags: 
 
A sacola plástica mais grossa é só uma forma de retardar a transição. É uma guerra de mercado. 
 
Segundo Junqueira, na CTC, o aumento da produção ainda não se refletiu na geração de 
empregos, o que deve mudar no próximo ano, quando cerca de 350 pessoas seriam contratadas, 
passando de 1.150, para 1.500 funcionários. Junqueira não comenta as denúncias feitas por 
especialistas de que são péssimas as condições de trabalho das famílias que semeiam a juta: 
 
É apenas um processo de agricultura familiar normal — disse ele. 
 
Há estudos indicando que a colheita da juta é feita na lama, onde as pessoas passam horas 
seguidas de pé nas margens dos rios para colher a fibra, o que, de acordo com pesquisadores, 
aumenta a incidência de doenças pulmonares, como a bissinose. 
 
De acordo com o diretor da CTC, a empresa não tem contato direto com os produtores. Isso é 
feito através dos seus fornecedores. Por isso, ele explica, não há trabalho voltado a esses 
trabalhadores na base da cadeia produtiva: 
 
Não existe cooperativa dessas populações ribeirinhas, é muito pulverizado. Mas a juta é o que 
leva dinheiro a essas pessoas. Fazemos financiamento de safras e distribuímos sementes de juta 
sem cobrar, mas as condições de trabalho são as da agricultura familiar mesmo. 
 
Do outro lado, os fabricantes de plástico investem na estratégia de produzir sacolas mais 
resistentes para competir com as ecobags. Segundo o diretor superintendente do Instituto 



Nacional do Plástico, Paulo Dacolina, o objetivo é reduzir o consumo e o descarte indevido, 
apostando no programa de controle de qualidade das sacolas plásticas: 
 
Incentivamos o uso das ecobags, mas somos contra a proibição. O objetivo é reduzir o consumo, 
e isso já está acontecendo. Em 2008 foram 16,4 bilhões de sacolas consumidas e vamos fechar 
2009 com 15 bilhões. A idéia é investir na qualidade e, em parceria com o varejo, treinar 
funcionários, que precisam saber informar o cliente. A tendência é que as sacolas de má 
qualidade desapareçam. E formas de reciclagem das sacolas precisam ser incentivadas no Brasil. 
 
Em meio à guerra de mercado, consumidores que estão dispostos a mudar os hábitos de olho no 
meio ambiente, como a bancária Ariane Mendes, ficam confusos: 
 
Comprei uma ecobag de algodão e tento usá-la sempre, mas às vezes esqueço e certos produtos 
molham a sacola, que nesse ponto não é tão prática como o plástico. Por outro lado, se pego mui-
tos sacos plásticos, acabo tendo que descartar alguns sem uso. Seria bom se tivéssemos uma 
análise comparativa dos prós e contras. 
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