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Alerj analisa projeto que institui cobrança das sacolas plásticas em lojas 
 
O Rio de Janeiro deve ganhar uma lei que institui a cobrança das sacolinhas plásticas usadas 
para transportar compras em qualquer estabelecimento comercial. 
 
A cobrança da embalagem, que está em curso na Assembléia Legislativa, no entanto, está 
longe se ser um consenso. 
 
O assunto opõe, de um lado, aqueles que encaram este tipo de embalagem como vilã da 
poluição ambiental e, por isso, desejam reduzir sua quantidade cobrando por elas. De outro, 
aqueles que defendem o uso da sacola de forma racional e, por isso, querem um investimento 
em campanhas educativas e adequação das diferentes redes varejistas a normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Segundo estas normas, a capacidade de 
resistência das sacolas deve ser limitada a seis quilos, o que impactaria menos o meio 
ambiente, já que com essa espessura elas são capazes de carregar mais peso. O que 
normalmente acontece, segundo Paulo da Colina, diretor do Instituto Nacional do Plástico, é 
que muitos dos supermercados usam sacolas com qualidade inferior: E aí é preciso duas ou 
mais para carregar as compras — disse. 
 
Desde julho de 2009, o estado do Rio de Janeiro já tem a Lei 5.502, que prevê a redução 
gradativa do uso das embalagens no prazo de um ano. Mas, segundo o deputado André 
Lazzaroni, presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerj, o texto gerou 
reclamações por parte da sociedade civil e, especialmente, de donos de supermercados. Por 
isso, está sendo revisto. 
 
Um dos artigos, por exemplo, estabelece que o consumidor que deixar de usar a sacola tem o 
direito a um desconto no valor dos produtos que comprar. 
 
Os mercadistas reclamaram, embora o abatimento fosse de apenas R$ 0,03, o que equivale ao 
preço da sacola. 
 
Outra reclamação foi no artigo que define que a cada 50 sacos plásticos trazidos pelo 
consumidor, ele trocaria por um quilo de feijão ou arroz. Estamos revendo – disse Lazzaroni A 
proposta que está em curso na Alerj seguirá o modelo usado em países como Alemanha e 
Irlanda, que institui a cobrança da sacolinha. Além disso, deve conter um artigo sobre a 
adequação das sacolas às normas da ABNT. A solução, na opinião de Lazzaroni, até pode 
enfrentar alguma resistência em um primeiro momento, mas a longo prazo deve ter um efeito 
educativo. 
 
Não queremos banir completamente as sacolas, nossa intenção é reduzir a quantidade. 
Quando se dá algo de graça há um consumo maior. Ao pagar, o consumidor pensará duas 
vezes em botar duas ou mais sacolas juntas para carregar suas compras – diz Lazzaroni. 
 
Esta tese encontra ressonância no município de Xanxerê, em Santa Catarina, onde a sacola 
plástica não está sendo mais distribuída gratuitamente há um ano. Com uma ação conjunta de 
donos de supermercado e prefeitura, o uso da embalagem foi reduzido em mais de 80%. De 
um milhão de sacolas circulantes, hoje restaram 150 mil. 
 
O maior ganho pode ser visto a olho nu. Não vemos mais plástico no chão por aqui — diz 
Grasiella Tao, coordenadora de projetos educacionais da prefeitura e responsável pela ação na 
cidade. Ela conta que dos 29 mercados da cidade, 25 não distribuem mais as sacolas gratuitas. 
Vendem as retornáveis, feitas de lona ou TNT. Nos primeiros meses, os moradores da cidade 
reclamaram por conta da cobrança, mas aos poucos se habituaram, até porque esclarecemos 
que o valor da sacola está embutido no preço dos produtos como custo operacional — disse. 
Em Piracicaba, o Carrefour substituirá aos poucos as sacolinhas de sua loja até 2014 por 
outras retornáveis, feitas de ráfia por uma empresa vietnamita. Elas serão vendidas a R$ 1,90, 



a mais barata, e R$ 2,90, a mais cara. A escolha de um fornecedor estrangeiro é justificada 
pelo diretor de sustentabilidade Paulo Pianez, pela decisão da companhia em fazer uma 
compra global de sacolas, o que torna o preço de custo menor e o de venda razoável, segundo 
ele. Mas o fato é que os consumidores precisarão pagar por algo que estavam habituados a 
receber de graça, e que ainda utilizavam como saco de lixo depois das compras. 
 
Não queremos lucro com as sacolas que iremos vender, por isso vamos oferecer gratuitamente 
durante 15 dias, tempo estimado em pesquisa para que 100% dos consumidores circulem em 
um determinado ponto de venda. — informa Pianez. 
 
No caso do Carrefour, a dona de casa terá a chance de escolher ainda entre um carrinho de R$ 
15 e mais um saco de bioplástico com capacidade de 10 quilos a R$ 0,30, além de caixas de 
papelão gratuitas, para levar suas compras para casa. O lucro da venda das sacolas de ráfia e 
das outra soluções será revertido em parte para a compra de sacos de bioplástico para o setor 
de perecíveis dos mesmos fornecedores das sacolas plásticas, segundo o diretor e para 
entidades que realizam trabalho social. 
 
O foco deste projeto é mudar uma cultura de alto consumo das sacolas de plástico que tem um 
impacto ambiental grande — completa Paulo Pianez. 
 
O que, na opinião de Francisco de Assis Esmeraldo, presidente da Plastivida, entidade que atua 
na conscientização da população para o uso responsável de materiais de plásticos, poderia ser 
alcançado se todas as redes de varejo atendessem à norma da ABNT. 
 
Das 300 empresas do país que fornecem sacolas plásticas, nove produzem dentro da norma 
técnica. Isso representa 75% do mercado. Portanto, ainda encontramos redes grandes de 
varejo com sacolas sem certificação, onde o consumidor precisa usar duas ou três, uma dentro 
da outra, para carregar suas compras — disse José Esmeraldo. 
 
O Carrefour só começou a usar sacolas adequados às normas da ABNT em 2008. Mesmo 
assim, segundo Esmeraldo, é comum ver consumidores em suas lojas sobrepondo sacolas. 
 
Não acho que a solução seja vilanizar o plástico, nem cobrar por algo que classes menos 
favorecidas utilizam, por exemplo, como saco de lixo, como mostrou recentemente uma 
pesquisa do Ibope. A solução é investir em educação — diz Esmeraldo. 
 
O programa de consumo responsável da Plastivida tem adesão de 12 grandes redes de varejo 
entre elas, a mais conhecida é o Grupo Pão de Açucar e já conseguiu, com ações educativas, 
diminuir de 17 bilhões, em 2007, para 15 bilhões, em 2009, a circulação da embalagem no 
país. A meta é chegar aos 12 bilhões de sacolinhas. 
 
As propostas de banir as sacolas plástica têm o apoio do ex-ministro do Meio Ambiente Carlos 
Minc. Desde que a campanha “Saco é um Saco” foi lançada pelo Ministério, em agosto do ano 
passado, as quatro redes varejistas que aderiram registraram uma redução de 600 milhões de 
sacolas. 
 
Não é possível tirar de circulação os 18 bilhões de sacolas que estão nas ruas hoje. Mas o 
meio-ambiente não aguenta. Por isso nós apostamos no consumo consciente — disse Minc. 
 
Antes de deixar o cargo, o ex-ministro pediu apoio de parlamentares para a votação do Projeto 
de Lei 203/91, que institui a política Nacional de Resíduos Sólidos. O projeto já foi aprovado 
pela Câmara dos Deputados e está aguardando apreciação dos senadores. 
 
Se for aprovado, todos os geradores de resíduos sólidos, como indústrias, empresas de 
construção civil, hospitais, portos e aeroportos, terão a responsabilidade sobre a destinação 
daquilo que produzem. 
 



São 19 anos esperando. Há experiências recentes da iniciativa privada que servem para 
mostrar que muitas empresas, como o Carrefour e a Phillips, por exemplo, que estão se 
antecipando nesta questão ao poder público. 
 
Espero que até o início do segundo semestre possamos comemorar a aprovação do projeto. 
 
Fonte: Razão Social, Rio de Janeiro, n. 92, p. 10-11, 6 abr. 2010. 


