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1.
Quais empresas
aderiram às sacolas
oxibiodegradáveis?
C&A, Pernambucanas, Ria-
chuelo, Fnac, Renner, Kope-
nhagen, Zara, Marisa, Casas
Bahia, Saraiva, Fototica, La-
selva e Bimbo, entre outras.

2.
Quem produz no Brasil o
aditivo que faz a sacola
se degradar?

A RES Brasil. Segundo a em-
presa, os testes mostram que
o material não é tóxico e po-
de ser usado com alimentos.

3.
Quem faz ressalvas a es-
se tipo de sacolas?
O Ministério do Meio Am-
biente critica o material na
campanha Saco é um Saco
(sacoeumsaco.com.br). Diz
que a sacola se transforma
em pedacinhos pequenos,
difíceis de conter. Como ain-
da há dúvidas, é melhor ado-
tar o princípio da precaução
e não usá-la.

PLANETA
Nasceu em cativeiro da China um jacaré (Alligator
sinensis) que está criticamente ameaçado de
extinção; um de seus hábitats era o Rio Yangtze,
onde foi construída a Barragem das Três Gargantas.

A gerente de marketing da Ria-
chuelo, Marcella Martins de
Carvalho, afirma que a adesão
às sacolas oxibiodegradáveis
ocorreu em 2008 em 100%
das lojas da marca. “Fomos a
primeira rede de varejo a fazer
isso. A maior preocupação foi
ambiental.”

Segundo ela, a reação dos
clientes desde então tem sido

positiva. “Recebemos muitos
e-mails elogiando a iniciativa. O
mais curioso foi um cliente que
levou a sacola para uma obra, tes-
tou para ver se realmente era oxi-
biodegradável e mandou uma
mensagem elogiando a qualida-
de do produto”, diz.

De acordo com Marcella, o pre-
ço não é mais elevado que o da
sacola convencional. “Consegui-
mos uma boa negociação por
causa do alto volume e o custo é
equivalente aos das sacolas usa-
das anteriormente”, explica.

O Walmart chegou a fazer
uma experiência-piloto e quase
adquiriu as oxibiodegradáveis,
mas desistiu. Segundo Daniela

De Fiori, responsável pela área
de sustentabilidade da empresa,
seria prematuro “abraçá-las” en-
quanto houver dúvidas sobre
elas. O Walmart optou por dar
ao cliente desconto de R$ 0,03
por sacola não usada e lançou
um caixa preferencial para os
consumidores que não as utiliza-
rem em suas compras. A empre-
sa tem como meta reduzir o uso
de sacolas em 50% até 2013.

Enchentes. A energia gasta pa-
ra produzir a sacola oxibiodegra-
dável e a convencional é pratica-
mente a mesma. E o receio de
Casemiro Tércio de Carvalho, se-
cretário estadual adjunto de

Meio Ambiente, é de que essas
sacolas passem a mensagem de
que não há problemas em abusar
do uso do plástico ou de jogá-lo
no ambiente, já que ele se degra-
da. Isso porque a chuva pode vir
antes de o material degradar,
provocar um entupimento de
bueiros e enchentes.

“Para a gente não interessa
qual é a tecnologia que a pessoa
vai usar. A questão é educar o
consumidor e não causar um des-
serviço ambiental. Nosso foco
na secretaria, por exemplo, é di-
fundir o uso das sacolas durá-
veis, que podem ser de vários ma-
teriais como pano, juta”, afirma
Carvalho.

estadão.com.br/planeta

O Rio Negro estava ontem 5
centímetros abaixo da marca
da maior estiagem, em 1963. A
régua ao lado do porto mais
popular de Manaus marcou
19,34 metros, contra os 19,39
de 14 de setembro daquele
ano. Em Manaus, não chove
há quase duas semanas.

Onível do Rio Solimões con-
tinua aumentando: foram
mais de 15 centímetros de on-
tem para hoje. Ontem, estava
em 16 centímetros e hoje está
em 33. “Não podemos dizer
ainda se é o resultado das chu-
vas na região de Tabatinga há
quatro dias. Nos próximos

dias pode voltar a descer”, disse
Daniel de Oliveira, geólogo do
Serviço Geológico do Brasil.

Segundo ele, se o Solimões
continuar subindo depois dessa
fase de repiquete, em 15 a 20
dias, quando o efeito sobre o Soli-
mões chegar ao Rio Negro, esse
poderá começar a subir tam-
bém. Até aqui, o efeito da seca do
Rio Negro é visível em Manaus.

Depois da escola, crianças jo-
gam futebol no leito do igarapé
do Quarenta, o mais central de
Manaus. O “quintal” das casas,
normalmente inundado pelas
águas, agora é um espaço coberto
de lixo. “Seria bom se a popula-
ção parasse de jogar lixo nos igara-
pés”, se queima o taxista Luis Al-
berto da Silva. /

LIÈGE ALBUQUERQUE

PARA ENTENDERClientes elogiam lojas que usam material

INOVAÇÃOSeca em AM
persiste e nível
do Rio Negro
continua baixo

Gorila-das-
planícies
(Gorilla gorilla gorilla)

estadão.com.br

UFSCar licenciará papel
feito de plástico reciclado
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Grau de ameaça
O gorila-das-planícies, também
conhecido como gorila-das-pla-
nícies-ocidentais, habita as re-
giões planas da África Ociden-
tal. Está criticamente ameaçado
de extinção, segundo a lista ver-
melha de espécies ameaçadas
da União Internacional para a
Conservação na Natureza.

Situação atual
Sua população sofreu uma redu-
ção da ordem 80% em três gera-
ções – ou seja, nos últimos 60
anos. As principais ameaças ao
animal são a caça com fins co-
merciais e a contaminação pelo
vírus Ebola.

Hábitos
A gestação do gorila-das-pla-
nícies dura nove meses. O
macho prepara o ninho para
a fêmea no topo das árvores.
Adulto, o animal chega a me-
dir 2 metros de altura.

Foi assinado ontem, em São Car-
los (SP), o contrato de licencia-
mento do papel sintético ecoló-
gico (de plástico reciclado, inédi-
to no mundo), uma tecnologia
desenvolvida na Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar)
por mais de dez anos. A Vitopel,
empresa que investiu na pesqui-
sa, comercializará o produto em
escala industrial.

A patente do produto, chama-
do de Vitopaper, pertence à uni-
versidade e à empresa. A UFS-
Car receberá royalties da Vito-
pel. A professora do Departa-
mento de Engenharia de Mate-
riais da UFSCar, Sati Manrich,
coordenadora do projeto, afir-
ma que o produto substituirá o
papel de celulose. O papel será
usado principalmente pela in-
dústria gráfica. / BRÁS HENRIQUE

Afra Balazina

Lojas bastante conhecidas, co-
mo C&A, Riachuelo, Pernam-
bucanas e Kopenhagen , passa-
ram a adotar as sacolas oxibio-
degradáveis – que se degra-
dam mais rapidamente que as
comuns, principalmente
quando expostas ao sol.

Essas controversas sacolas
são feitas a partir de combustí-
veis fósseis, como as conven-
cionais – o que contribui para
o aquecimento global –, mas
recebem um aditivo que agili-
za sua decomposição.

De acordo com Eduardo
Van Roost, diretor da RES
Brasil, empresa que produz o
aditivo, as oxibiodegradáveis
já tomam conta de cerca de
18% do mercado de sacolas e
sacos. E, no mundo, são pro-
duzidas em um total de 92 paí-
ses e “encontradas em mui-
tos outros”.

A sacola pode se desfazer
em três meses – se estiver ex-
posta a sol e calor – ou em 18
meses – se estiver guardada
dentro de casa. As comuns le-
vam dezenas de anos para de-
saparecer.

As empresas explicam nas
próprias sacolas o motivo que
as levou a adquirir as oxibiode-
gradáveis.

A Saraiva, por exemplo, es-
creve que a sacola é “ecologi-

camente correta” e que a empre-
sa, dessa forma, ajuda “a preser-
var o meio ambiente”.

A Fototica diz em seu saco
plástico que “tem consciência
da importância da preservação
do meio ambiente”. Também
afirma que “o que antes levava
300 anos para se decompor” ago-
ra “passa a acontecer em bem
menos tempo”.

Apesar do sucesso no merca-
do, a Secretaria Estadual do
Meio Ambiente e o Ministério
do Meio Ambiente (MMA) não
têm grande simpatia pelas saco-
las oxibiodegradáveis.

A Plastivida, entidade que re-
presenta a cadeia produtiva do
plástico, também é contra. “A po-
lêmica surge toda vez que apare-
ce um produto novo. Mas o su-
cesso dos oxibiodegradáveis se
deve à perseverança nos testes.
Acho que não existe um material
tão testado. E eles não mostram
toxicidade do produto”, diz Van
Roost.

Ele ressalta que o aditivo está
em conformidade com a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e hoje é usado também
em embalagens de alimentos, co-
mo os pães do grupo Bimbo (que
inclui as marcas Pullman e Nu-
trella).

Segundo a empresa, os plásti-
cos e aditivos desaparecem por
completo e sobram da degrada-
ção apenas água, pequena quanti-

dade de CO2 e biomassa. Porém,
assim como ocorre em relação
aos plásticos convencionais, se
houver tintas ou pigmentos noci-
vos ao meio ambiente eles vão
permanecer na natureza.

Fragmentação
A campanha do ministério Saco
é um Saco diz algo diferente: que
o plástico com aditivo “apenas
se fragmenta em pedaços meno-
res, muito mais difíceis de con-
ter que um saco plástico intei-
ro”. E podem, assim, acabar se
depositando em rios, ingeridos

por peixes e outros animais.
Francisco de Assis Esmeraldo,

presidente da Plastivida, chama
o material de “engodo”. “As pes-
soas pensam que a sacola sumiu.
Mas, na verdade, ela continua na
natureza, fragmentada e espalha-
da. É uma poluição que não te
agride, porque você não enxer-
ga, mas é muito mais grave.”

A RES Brasil afirma que inte-
resses econômicos motivam as
críticas às sacolas oxibiodegradá-
veis. Mas Esmeraldo diz que, co-
mo as sacolas usam praticamen-
te o mesmo material (com exce-
ção do aditivo), para o setor em
si a sacola não traz prejuízo. “So-
mos contra porque sabemos
que, daqui a alguns anos, o pro-
blema ambiental vai aparecer.”

A Plastivida considera que um
benefício real ao ambiente virá
somente com a redução do uso
de sacolas. As campanhas de
conscientização dos consumido-
res têm dado resultados: em
2007 foram usadas 17,9 bilhões
de sacolas. No ano passado, o nú-
mero caiu para 15 bilhões. “Nos-
sa expectativa é chegar aos 14 bi-
lhões neste ano”, diz Esmeraldo.

Como anda
a polêmica

EUZIVALDO QUEIROZ/A CRÍTICA

Sacolinha
‘oxibio’ ganha
espaço no
mercado
Material se degrada em apenas três meses,
mas tecnologia é cercada de polêmica

1,5 milhão
de sacolinhas plásticas são
distribuídas por hora no País

80%
são usadas como sacos de lixo
e vão parar em lixões e aterros

66
sacolas plásticas por mês são
oferecidas ao consumidor
brasileiro, em média

180
dias é o período em que um
plástico precisa se desfazer
para ser considerado biodegra-
dável, segundo a Associação
Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT)

Poluição visual. Sacolas plásticas e garrafas PET recolhidas do Rio Pinheiros, em São Paulo, se acumulam nas margens

A ESPÉCIE AMEAÇADA

Símbolo. Sacola da Fototica
é oxibiodegradável

REUTERS

Leia. Baleia-franca encalhada
é sacrificada em SC

● Sempre presentes

Secretário adjunto de
Meio Ambiente, porém,
teme que o uso dessas
sacolas deseduque
a população

Pior seca. Igarapé sem as águas, no centro de Manaus
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 set. 2010, Primeiro Caderno, p. A21.




