
Uma mudança de comporta-
mento tem data marcada para
acontecer no estado de São Pau-
lo. A partir do dia 25, aniversá-
rio da maior cidade paulista, as
redes filiadas à Associação Pau-
lista de Supermercados (Apas)
em mais de 150 cidades, respon-
sáveis por 90% do faturamento
da cadeia de varejo, se compro-
meteram a não mais oferecer de
graça as sacolinhas plásticas. A
iniciativa faz parte da campa-
nha “Vamos tirar o planeta do
sufoco”, em parceria com o go-
verno estadual, e deve alcançar
cerca de 30 milhões de pessoas.

“Os supermercados oferece-
rão, como alternativa, sacolas
biodegradáveis, feitas de ami-
do de milho e sacolas reutilizá-
veis”, disse João Sanzovo, dire-
tor de sustentabilidade da
Apas. “Todas ao preço de cus-
to.” Pesquisa mostrou que os
supermercados adquiriram em
2010, 17,9 bilhões de sacolas, a
um custo de 0,035. Isso signifi-
ca que esse insumo custou ao
varejo R$ 550 milhões.

Sanzovo confia que os consu-
midores já estão suficientemen-
te informados sobre o consumo
exagerado de sacolas plásticas e
prontos para aderir às reutilizá-
veis. Ele explica que o tema é re-
corrente. Depois de estimular o
debate sobre a contribuição do
setor de supermercados para a
preservação ambiental, vários
municípios paulistas começa-
ram a votar leis, sancionadas pe-
los prefeitos, proibindo o uso
das sacolas plásticas nos últi-
mos três anos.

Essas leis, no entanto, foram
alvo de Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (Adin) por parte
do Procon, indústrias e sindica-
tos dos fornecedores, e acaba-
ram sendo abandonadas. Dian-

te disso, e a partir do exemplo
de Jundiaí, que estabeleceu a
campanha de forma voluntária,
a Apas adotou o caminho da
conscientização dos consumido-
res sobre o problema.

Campanha nacional

A ideia ganhou o apoio do Minis-
tério do Meio Ambiente e deve
se expandir para outros esta-
dos. “Achamos que a comunida-
de deve se organizar sem a obri-
gatoriedade de uma legisla-
ção”, diz Fernanda Daltro, res-
ponsável pela campanha “Saco
é um Saco”, do ministério.

A partir de 15 de março, a se-
gunda fase da iniciativa, em par-
ceria com a Apas e a Associação
Brasileira de Supermercados
(Abras), será lançada nacional-

mente, agora falando sobre as al-
ternativas reutilizáveis às sacoli-
nhas. “O ministério entende
que a sensibilização dos consu-
midores sobre a tragédia am-
biental causada pelo excesso de
sacolas plásticas e seu descarte
incorreto foi exitosa. O próxi-
mo passo é apresentar soluções
para o seu dia a dia”, afirma Sa-
myra Crespo, secretária de Arti-
culação Institucional e Cidada-
nia Ambiental do MMA.“Saem
os descartáveis, entram os durá-
veis. O importante é reutilizar
ao máximo, diminuindo a pres-
são por matéria-prima e a gera-
ção de resíduos.”A meta é redu-
zir o consumo das sacolas em
30% até 2013 e em 40% até
2015, considerando a produção
de 2010 (14 bilhões). ■

Martha San Juan França
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São Paulo decreta o fim
das sacolinhas descartáveis

Jundiaí é exemplo no estado
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66
É o número de sacolas plásticas

que cada brasileiro utiliza

por mês para fazer suas compras

nos supermercados.

Supermercados do estado aderem à campanha e deixam de oferecer sacos plásticos gratuitos aos clientes

“Os supermercados devem
oferecer alternativas,
como sacolas biodegradáveis,
feitas de amido de milho
e reutilizáveis”

A cidade catarinense de Xanxe-
rê foi a primeira do Brasil a ba-
nir as sacolas plásticas de forma
voluntária. Como uma onda, de-
zenas de outras cidades brasilei-
ras seguiram o seu exemplo nos
estados do Sul, mas também em
São Paulo e Minas Gerais. Na
paulista Jundiaí, um acordo en-
tre a prefeitura e os estabeleci-
mentos comerciais para reduzir
o uso e estabelecer alternativas
aos clientes ganhou a adesão da

população. Pesquisa realizada
pela Apas e o Ibope demonstra
que 62% da população da cida-
de se diz satisfeita com a campa-
nha e 77% é favorável ao mode-
lo sem sacolas descartáveis.
Além disso, 93% apoia a expan-
são do “Vamos tirar o planeta
do sufoco” para todo o estado.
A Apas lembra, no entanto, que
a campanha só funciona se hou-
ver alternativas de embalagem
nos supermercados. ■
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produziu em 2010. A meta é

diminuir para 10 bilhões em 2015.
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A SITUAÇÃO EM CADA PAÍS
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Papéis

Sacola retornável 
de pano

400 anos  

6 meses
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EUA  

França  

Inglaterra

Cobra-se uma taxa extra pelas 
sacolas plásticas

São proibidas para não 
contribuir para as enchentes

Sacolas plásticas são cobradas

Varia por estado, mas em 
geral exigem-se sacolas 
recicláveis

Só podem ser usadas as 
biodegradáveis

Programa é voluntário e varia 
por cidade, mas a meta é usar 
apenas sacolas recicláveis
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




