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O guanaco (Lama guanicoe) é um parente do
camelo, nativo da América do Sul. Ruminante,
pode ficar até quatro dias sem água e prefere
grandes altitudes – cerca de 4 mil metros.

Leia. Game permite decidir
o futuro da Terra
estadão.com.br/planeta
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Mercados vetam sacolinhas em Jundiaí
Sacos plásticos biodegradáveis, feitos de milho, passaram a ser vendidos R$ 0,19 cada um; iniciativa deve ser adotada por outros municípios
Afra Balazina

Nos supermercados de Jundiaí, as pessoas não saem
maiscarregandoinúmeras sacolinhas plásticas. As compras vão em caixas, sacolas retornáveis – como as de pano –
ou em poucas sacolas biodegradáveis, feitas com amido
de milho.
O motivo: a prefeitura fez
umacordocomagrandemaioria dos mercados para que
elesdeixassem deoferecersacolas plásticas comuns. “Não
é uma exigência legal, fizemos uma parceria”, ressalta o
prefeito Miguel Haddad (PSDB). Segundo ele, um dos aspectos mais importantes foi
realizar uma grande campanha de conscientização antes
de implantar o projeto.
“Paranossasurpresa,aaceitação foi ótima. Há alguma reclamação aquie ali, mas o desconforto é mais no início”,
afirmou o prefeito.
Para aumentar a consciência dos clientes e evitar desperdícios,assacolinhasbiodegradáveis custam R$ 0,19 cada uma – o preço de custo.
Também por conta disso, os
consumidores rapidamente
se acostumaram a levar sacolas de casa.
“Quase ninguém tem comprado as sacolinhas. Estamos
vendendooequivalenteaapenas 5% do que distribuíamos
antes”,contaOrlandoMarciano, diretor-presidente da rede Coopercica. Para ele, isso
não é um ponto negativo:
“Nosso negócio não é vender
sacola. Antes, as pessoas leva● Redução do problema

20 milhões

de sacolas plásticas deixaram
de ir para o aterro sanitário no
período de um mês da campanha em Jundiaí. Para produzilas são consumidos petróleo
ou gás natural, não renováveis.
Além disso, o descarte incorreto no ambiente pela população
provoca aumento da poluição e
o entupimento de bueiros, o
que leva a enchentes.

Só o começo. Em vários países,
entre eles Alemanha, Polônia e
Argentina, é comum a cobrança
pelas sacolinhas plásticas. Segundo a campanha “Saco é um
Saco”, do Ministério do Meio
Ambiente, desde 2002 os clientes pagam pelas sacolas na Irlanda – com isso, houve uma redução de 97% no consumo. Na China, o governo proibiu a distribuição gratuita de sacolinhas em
2008.
Edivaldo Bronzeri, vice-presidente da Associação Paulista de
Supermercados (Apas), afirma
que o projeto de Jundiaí vai se
espalhar pelo Estado e, quem sabe, pelo Brasil. De acordo com
ele, Piracicaba, Sorocaba, Bauru
eMonte Morestão prestes aaderir.EmSão Vicente, oprojeto começa em janeiro. Foram dadas
palestras para os feirantes de
Jundiaí,eBronzeritambémapresentou a iniciativa em Belo Horizonte (MG).
Para não infringir nenhuma
lei, ele conta que a entidade pediu a orientação do Procon. A recomendaçãofoi deavisar osconsumidores90 dias antes deparar
de oferecer sacolinhas gratuitas.
“Ficamoscerca de30anosfornecendo sacolas de graça, era um
contrato implícito com o consumidor.”
Material. As sacolas biodegra-

dáveis custam em média dez vezes mais que as convencionais. A

Consumidores aprovam
ideia e mudam hábitos
A dona de casa Maria do Carmo da Rosa resolveu fazer algumas sacolas retornáveis
com retalhos de pano depois
que a campanha pela diminuição de sacolas plásticas teve
início em Jundiaí. Ela conta
que rapidamente se acostumou a não ter mais os sacos
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vam para casa muito além do necessário”.
Eletambémtemrecebidopoucas críticas ao novo sistema e
acha que a ideia vai se espalhar
por todo o Brasil. “Achei que teríamos um problema maior, que
as pessoas ficariam insatisfeitas.
Maspassamosmuitotempoconversando e explicando a mudança aos clientes”, diz.
Agora,em vezde venderas caixas de papelão para reciclagem
(o valor pagavametade das sacolinhas compradas), ele as dá para os consumidores.
Outra opção oferecida em alguns mercados são cestas de
plástico que se acoplam no carrinho de compras e, depois, servem para levar os produtos para
casa. Elas custam R$ 15 cada uma
e têm capacidade para 12 quilos.

grátis.“Deixo asminhasretornáveis no carro para não esquecer.
Achei a ideia muito boa e me sinto contribuindo com o meio ambiente”, disse, após fazer compras no supermercado Ki-Legal.
Maria do Carmo reconhece
que toda mudança no início causa algum transtorno, mas consi-

Preferência. Nos supermercados de Jundiaí, a maioria dos clientes aderiu às sacolas retornáveis e às caixas de papelão
sacola usada em Jundiaí é também chamada de compostável –
ela pode virar adubo. “Os microorganismos presentes no solo
proporcionam em poucos meses a biodegradação completa,
resultando somente em água,
gás carbônico e biomassa, sem
deixar resíduos nocivos ao meio
ambiente”, afirma a Extrusa-Pack, que produz as sacolas.
Segundo Gisele Barbi, gerente
comercial da empresa, as sacolas se degradam em 180 dias. As
sacolas plásticas comuns levam
maisdeumséculo.Issonãosignifica,entretanto, queasacola biodegradável não tenha impactos
ambientais. Ela ainda tem em
suacomposiçãoderivadosdopetróleo – que provocam emissões
de gases-estufa e as mudanças
climáticas.
“O benefício desse produto é
que ajuda a balancear o ciclo de
carbonoporterem suacomposiçãomatéria-primadefonterenovável (o amido de milho)”, diz a
empresa.ParaGisele, essassacolas também são mais apropriadas para colocar o lixo orgânico,
pois facilita a decomposição dele em vez de funcionar como
uma “cápsula protetora”.

deraimportanteincentivaramudança de um hábito profundamente enraizado na população:
o de pegar o máximo de sacolinhas plásticas que puder.
As sacolas vendidas na cidade
tentam conscientizar os clientes
eestampamaseguintefrase:“Vamos tirar o planeta do sufoco.”
Enquanto fazia compras no
mercadoCoopercica,aprofessora de inglês Viviane Bonilha admitiu que não foi fácil se habituar à falta de sacos plásticos.
Agora, ela normalmente traz

Tombamento
do Encontro
das Águas é
questionado

Águas. Rios Negro e Solimões se encontram no Amazonas
revelados pela assessoria do
Iphan. Segundo uma fonte do
instituto,contudo, aempresaseria a Lajes Logística S.A., que estava construindo o Porto das Lajes,a2,4 quilômetrosdofenômeno natural.

PARA ENTENDER
O prefeito de Jundiaí diz
que um dos motivos para
fazer o acordo com os supermercados foi evitar o
uso das polêmicas sacolas
oxibiodegradáveis. Lojas
como C&A, Riachuelo, Pernambucanas e Kopenhagen oferecem as “oxibio”
– que se degradam mais
rapidamente que as comuns, principalmente
quando expostas ao sol.
A sacola pode se desfazer em 3 meses (se estiver
ao ar livre) ou em 18, se
ficar dentro de casa. As
sacolas comuns levam dezenas de anos para desaparecer. Elas são feitas a partir de combustíveis fósseis, como as convencionais, mas recebem um aditivo que agiliza sua decomposição. Os que se opõem
às “oxibio” afirmam que
elas se decompõem em
pequenos fragmentos, porém não desaparecem.
Custo. Biodegradável custa dez vezes mais que convencional

sacolas próprias – que também
deixa no veículo – ou usa caixas.
Em último caso, compra sacolinhas biodegradáveis. “Estamos
sendo cobaias nessa história.”
Ampliação da estratégia. A designer Claudia Khawali avalia
que a iniciativa de não distribuir
gratuitamente sacolas deveria ir
além dos supermercados. “Acho
que só valeria realmente a pena
se todos os estabelecimentos do
município entrassem na campanha”, disse.

O prefeito de Jundiaí, Miguel
Haddad, afirma que o governo
municipal tem esta intenção e já
começou a conversar com as padarias, por exemplo, para ampliar o projeto.
AdonadecasaDalvaMariaLopes de Oliveira também conseguiu se adaptar, mas ainda demonstrairritaçãocomonovosistema.“Senãotivessecaixade papelão para colocar as compras,
eu ia embora do mercado”, afirmou ela,como carrinhocheio de
produtos. / A.B.

● Treino

MIGUEL HADDAD
PREFEITO DE JUNDIAÍ

“Além de preparar a
população para o fim da
distribuição gratuita de
sacolinhas, também foi
necessário fazer o treinamento
de funcionários, especialmente
das pessoas que ficam nos
caixas. Mas esse é um
primeiro passo, temos uma
longa caminhada pela frente.”

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 nov. 2010, Primeiro Caderno, p. A24.
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A proposta de tombamento
definitivo do Encontro das
Águas (a união das águas dos
Rios Negro e Solimões), prevista para ser avaliada amanhã pelo Conselho Consultivo do Instituto Nacional do
Patrimônio Histórico Nacional(Iphan),não deveser realizada. Segundo a assessoria do
instituto,doisescritórios jurídicos com sede no Rio de Janeiro entraram no dia 27 com
duas impugnações contra o
processo de tombamento do
Encontro das Águas.
Os escritórios e a empresa
que eles defendem não foram
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A obra é estimada em R$ 220
milhões e está paralisada desde
junho por falta de licença ambiental. Desde o dia 11 de outubro, o Encontro das Águas está
tombado provisoriamente e deve continuar assim até que haja

uma decisão definitiva.
No dia da publicação do tombamento provisório no Diário
Oficial da União, o texto destacava que, no prazo de 15 dias a
contar da publicação, cabia “aos
proprietários dos bens abrangidospelapoligonaldetombamentoafaculdadedeanuirou impugnar a iniciativa”.
De acordo com o superintendentedoIphannoAmazonas,Juliano Valente, provavelmente a
decisãodefinitivasobreotombamento não sairá neste ano. Isso
porque o artigo 9.º do DecretoLein.º025/37,queorganizaaproteção do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, diz que, como houve contestação do processo de tombamento, o Iphan
tem agora 15 dias para defender
o projeto e então mais 60 dias
para encaminhar ao Conselho
Consultivo, cuja decisão final
não é passível de recurso. /
LIÈGE ALBUQUERQUE

A ESPÉCIE AMEAÇADA

Pinguimafricano
(Spheniscus demersus)

Grau de ameaça
O pinguim-africano é considerada uma espécie em estado vulnerável na lista vermelha da
União Internacional para a Conservação na Natureza (IUCN).

Situação atual
A espécie, que é nativa do
sul do continente africano – habita cerca de 25
ilhas e também África
do Sul e Namíbia –
foi incluída na lista
de animais ameaçados porque
sua população
enfrenta um rápido declínio,

consequência da pesca em
escala industrial, que reduz a
disponibilidade de alimento
para os pinguins. A tendência
parece irreversível, segundo
a IUCN, o que demanda
ações de conservação da espécie.

Hábitos
Vivem em colônias e têm
características monogâmicas. O casal
de pinguins permanece unido durante o
período de reprodução, quando geralmente são postos dois
ovos. Há registros de
casais que permaneceram juntos por mais de dez
anos.
DENIS BALIBOUSE/REUTERS

