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Empresas ligadas à fabricação e comercialização de sacolas plásticas, por meio da Plastivida, 
defendem que o produto, ainda que seja poluente, é a opção menos nociva para o meio 
ambiente. A entidade acredita que o desperdício das embalagens seja o verdadeiro problema e 
vai contra o projeto de lei que as proíbe, votado nesta semana em São Paulo. 
 
A Câmara dos Vereadores da cidade aprovou na terça-feira (17) o PL 496/2007, que veta a 
distribuição gratuita e a venda de sacolas plásticas em todos os estabelecimentos comerciais 
da capital - o município é o maior consumidor desse tipo de produto no Brasil. O projeto 
aguarda a sanção do prefeito Gilberto Kassab. 
 
A Plastivida autodeclara-se o Instituto Socioambiental do Plástico, ou seja, desenvolve 
iniciativas de preservação ambiental que digam respeito ao produto. Com essa proposta, 
defende que as sacolas plásticas são apontadas incorretamente como causadoras de impacto 
ambiental. 
 
"A Ciência mostra que qualquer alternativa existente é pior que o uso de sacolas plásticas", 
afirmou, Miguel Bahiense. "O problema não é a sacola em si, mas o desperdício". Numa rápida 
ilustração, o impacto ambiental é causado por aqueles que, no supermercado, usam duas 
sacolinhas para guardar uma garrafa. 
 
Contra o consumo abusivo, a entidade propagandeia o uso de uma sacola de plástico mais 
resistente, capazes de suportar até seis quilos de mercadorias. Esse tipo de embalagem é tido 
como ideal pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, segundo a Plastivida, já é 
utilizado por grandes cadeias de supermercado, como o Pão de Açúcar.  
 
Em 2009, a população brasileira consumiu 17,9 bilhões de sacolas plásticas, de acordo com 
uma estimativa da Plastivida. Essa quantidade caiu para 14 bilhões no ano passado, com 
incentivos de um programa de consumo responsável da entidade. Bahiense contou que a meta 
é reduzir em 750 milhões o total deste ano, caso Kassab não sancione o projeto.  
 
"As estatísticas mostram que a sacola plástica é a melhor escolha, em relação ao ciclo de vida 
- origem e destino do plástico", observou Bahiense. Segundo o representante, o produto 
consome poucas matérias-primas na produção e libera pouco dióxido de carbono - um dos 
principais vilões ambientais - na desfaçatez. 
 
Mas é justamente a longevidade do plástico que preocupa os ambientalistas. A decomposição 
do produto, em condições naturais, se prolonga por cem anos.  
 
"Todos danos caem nesse dado. Quando falamos em redução de produção de resíduos tem a 
ver com isso [a longevidade do lixo]. Todo lixo faz parte de um ciclo que um dia volta para 
nós", disse o educador ambiental do SOS Mata Atlântica, Lemuel Santos. 
 
O especialista não condena a postura dos que se posicionam contra a proibição, mas crê que 
este é um momento positivo para se discutir o tema. Sua opinião sobre o uso de sacolas 
plásticas é clara: o indíviduo deve buscar alternativas ao seu alcance. "Nosso trabalho é muito 
baseado em atitudes individuais", explicou. 
 
Já Bahiense, da Plastivida, acha que o indivíduo que vai as compras será o maior prejudicado 
pelo projeto, caso ele se torne uma lei. "Virão os sacos de lixo preto, que são mais caros, para 
a substituição", previu. "Como as classes C, D e E vão fazer?", indagou. 
 
Outra fatia social a quem faria mal a proibição, segundo o representante, é a dos 
trabalhadores industriais. "No momento em que se tira um produto da cadeia produtiva, é 
certo que a indústria vai demitir", afirmou. 
 



O segmento das sacolas plásticas emprega diretamente 30 mil brasileiros. Somente em São 
Paulo, seis mil pessoas trabalham com isso. Cerca de 200 empresas são representadas pela 
Plastivida, uma entidade sediada na cidade de São Paulo, mas presente em vários estados do 
Brasil.  
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