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Caros senhores, 
 
o Ministério do Meio Ambiente está promovendo a campanha "Saco é um saco", estimulando o consumo 
consciente de sacolas plásticas, independente do material de que são produzidas. Colocamo-nos contrários 
ao estabelecimento de legislações que estabeleçam a obrigatoriedade de uso de um material específico, o 
que engessaria o desenvolvimento tecnológico que poderá um dia oferecer melhores opções.  
 
Sobre a questão dos oxi-degradáveis e, especificamente, sobre o parece técnico oferecido pela Defensoria 
Social, gostaríamos de deixar claro que o fato de termos recebido os referidos laudos através do 
representante da RES Brasil não implica a chancela do MMA a estes laudos, ou qualquer alegação de 
concordância em relação a seu conteúdo e o produto analisado. Sugerimos aos representantes da RES Brasil 
e da Defensoria Social que disponibilizem os laudos em seus websites, para que a comunidade científica e 
toda a sociedade brasileira possam ter acesso aos mesmos e chegar a suas próprias conclusões. 
 
A tecnologia oxi-degradável não é a solução para o impacto ambiental do plástico, assim como também não 
o é o bioplástico ou mesmo a substituição do plástico pelo papel no caso das sacolas de supermercado. Não 
há solução possível sem que antes haja o consumo consciente de qualquer que seja o produto - todos 
envolvem consumo de recursos naturais, emissão de gases poluentes e efluentes, e todos exigirão descarte 
adequado e reciclagem. O que precisamos é reduzir a quantidade de lixo que geramos e modificar nossos 
padrões de consumo, de modo a respeitar a capacidade de suporte do planeta. A questão do lixo plástico 
gerado recai sobre o mesmo princípio: reduzir é o primordial, pois não podemos contar que a reciclagem dê 
conta de nosso consumo crescente deste material. 
 
Convidamos a todos a conhecer a campanha em nosso blog: www.mma.gov.br/sacolasplasticas. 
 
Atenciosamente, 

Fernanda Altoé Daltro 

Consumo Sustentável 
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