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Hábitos do consumidor
dificultam a mudança

População ainda
tem dúvidas
sobre onde colocar
o lixo se não
puder usar as
sacolinhas
descartáveis
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xo (45%) sem as sacolas plásticas, e aquelas que não querem
gastar com a compra de sacos
de lixo reciclável (33%). Em
São Paulo, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio)
defende a diminuição do uso e
alerta para os interesses comerciais envolvidos no banimento
puro e simples.
O próprio Ministério do Meio
Ambiente alerta que a questão
do plástico está ligado à destinação do lixo e prefere investir,
nessa segunda fase da campanha, em informação sobre as alternativas. É reutilizável toda
embalagem, recipiente, sacola,
caixa, que possa ser utilizada várias vezes - é, portanto, feita de
material durável. São sacolas de
pano ou plástico resistente, caixas de papelão, engradados plásticos, carrinhos de feira etc.
Surge então outro problema. O Plastivida fez um estudo
em parceria com uma empresa
especializada em higiene ambiental chamando a atenção para o alto índice de contaminação das sacolas de papelão, embalagens que muitos supermercados vêm oferecendo no lugar das sacolas plásticas convencionais. ■ M.S.J.F.
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Segundo a pesquisa mais recente realizada pelo Ministério do
Meio Ambiente, cada família
brasileira descarta cerca de 40
quilos de plástico por ano, sendo que 56% desse volume é
composto de embalagens usadas. Estima-se que o Brasil consuma 33 milhões de sacolas plásticas por dia. Mais de 80% é utilizada apenas uma vez e, em seguida, descartada.
O problema ambiental é que
boa parte desse plástico vai parar nos aterros e lixões e, segundo os especialistas, leva 400
anos para se degradar na natureza. Em consequência, contribui
para a impermeabilização do solo, dificulta a degradação de produtos orgânicos, polui cidade,
obstrui pontos de drenagem de
chuvas e bueiros, e ajuda a causar enchentes.
Em Bangladesh, por exemplo,
as sacolas plásticas foram proibidas para não contribuírem para
as enchentes que costumam assolar o país. Na maioria dos países europeus, onde o problema
do lixo já foi resolvido, o varejo
costuma cobrar para o uso das sa-

colas, ou instituiu uma taxação
para a sua reciclagem.
É por esses motivos que o
Plastivida Instituto Socioambiental dos Plásticos insiste
que o problema não é a sacola
plástica em si, mas o consumo
excessivo, e defende uma ação
conjunta entre indústria e varejo para resolver a questão. Pesquisa realizada pelo Ministério
do Meio Ambiente alerta ainda
para a quantidade de pessoas
que não sabe onde colocar o li-
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Plástico vai parar nos lixões
e contribui para enchentes e
degradação ambiental
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Principal problema
é o consumo excessivo
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Chama a atenção na cidade de São Paulo as sacolas gigantes (4 metros de altura)
espalhadas em 11 pontos estratégicos, feitas de material reciclado.
A criação do artista plástico Eduardo Srur, a cargo da ONG Projeto Arrastão,
foi a forma encontrada pela Associação Paulista de Supermercados (Apas)
para falar sobre a campanha “Vamos Tirar o Planeta do Sufoco” e a substituição
das sacolas descartáveis por reutilizáveis nos supermercados.

A substituição das sacolas plásticas é uma dessas propostas carregadas de boas intenções que acabam naufragando no teste da realidade objetiva. Essa discussão está
presente no setor de varejo há pelo menos dez anos,
sem que se tenha produzido a mudança que todos dizem pretender. Como tudo que se refere à transição para além da era do petróleo, a questão envolve complexidades que extrapolam em muito rotinas arraigadas, como o ato de carregar compras e depois usar a embalagem para descartar o lixo doméstico.
Embalagens de plástico podem levar até 400 anos para se decompor no ambiente. Os danos imediatos incluem o entupimento de redes de águas pluviais e de esgotos, poluição dos cursos d'água, riscos para a vida silvestre e uma infinidade de problemas que não esperam
centenas de anos para acontecer. Agora mesmo, sob
chuvas fortes, muitas cidades brasileiras colhem o fruto
da imprevidência, com sacos plásticos boiando na enxurrada e contribuindo para aumentar as enchentes.
Até aqui, o que se fez de mais objetivo foi apenas o
esforço para a redução do uso de sacolas plásticas e
campanhas de consumo consciente. Observe-se que o Plastivida,
Como tudo que
Instituto Sócio-Ambiense refere à
tal do Plástico, mantido
transição para além pela indústria do setor,
da era do petróleo, tomou a iniciativa de
criar um Programa de
a questão envolve
Qualidade e Consumo
complexidades
Responsável de Sacolas
Plásticas. Foi feita uma
que extrapolam
normatização para emem muito rotinas
balagens mais resistenarraigadas,
tes, que teoricamente
poderiam ser reutilizacomo o ato de
das, com um selo e certicarregar compras
ficação da ABNT.
No entanto, na prática, as pressões pela redução de resíduos no ambiente têm levado à produção
de sacolas mais finas e menos resistentes, que se rasgam com facilidade e acabam obrigando ao uso de embalagens duplas para o transporte de produtos mais pesados, como garrafas e frascos. De acordo com um esclarecimento divulgado na semana passada pelo presidente do instituto, os supermercados de todo o Brasil adquiriram em 2010 cerca de 17,9 bilhões de sacolas, a um custo médio unitário de R$ 0,035. Portanto, esse insumo
custou ao varejo em geral R$ 550 milhões, o que também influencia nas decisões sobre a questão.
Com a adesão de grandes redes de supermercados em
São Paulo, Salvador e Porto Alegre, teria havido uma redução superior a 15% no consumo de sacolinhas, mas
pesquisa feita pelo Ibope por encomenda da indústria
de embalagens plásticas indica que a população tende a
resistir à sua substituição, principalmente por sua utilidade no descarte do lixo doméstico. Na outra ponta da
cadeia de consumo, o setor de varejo diz exatamente o
contrário — que os consumidores estão dispostos a aderir a uma campanha pela substituição das sacolinhas.
Trata-se, portanto, de um problema da mais alta
complexidade, que envolve hábitos arraigados e um setor da economia altamente aquecido em função do aumento do consumo. A decisão unilateral dos supermercados avança no sentido da defesa do ambiente mas não
há garantias de que irá solucionar o problema. Já houve
outras iniciativas semelhantes, entre elas uma tentativa
da Câmara Municipal de São Paulo, que em maio de
2011 aprovou uma lei banindo as sacolas plásticas descartáveis. A medida não chegou a ser efetivada. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.

