Instituto IDEAIS – Instituto de Incentivo e Desenvolvimento de Embalagens Ambientais, Inovação e
Sustentabilidade.

Em São Paulo as sacolas são tão “ verdes “ assim?
Boletim do Instituto IDEAIS – BI 18/02/2015
Destacamos alguns trechos de entrevista do ambientalista Luiz Jacques Saldanha para o portal EcoAgência a
respeito do plástico “ verde “, monopólio escolhido pelo prefeito como a solução para a incapacidade da
prefeitura em promover a reciclagem e a limpeza pública.
Veja entrevista completa em: http://bit.ly/1yQa5i3

Plástico verde: solução ou problema?
Em entrevista à EcoAgência, ambientalista Luiz Jacques Saldanha revela a prática do
greenwashing e alerta contra os perigos à saúde a partir do uso de substâncias artificiais
(...)Ilza – Jacques, o que é o “plástico verde”? Será que ele resolverá todos os problemas que os
plásticos têm causado em termos de poluição do ar, da água e da terra?
Jacques – Bem, este é o mais novo engodo que o sistema nos presenteia. E é um engodo da
pior espécie porque está, pela primeira vez, fazendo um dos maiores greenwashing dos últimos
tempos em nosso meio, no que se refere a resinas plásticas!(...)

(...)Assim, quando afirmamos que eles não são verdes é porque o produto que eles vão produzir
é exatamente igual ao outro! Sem tirar nem por! Tão poluidor e problemático como quaisquer
dos outros plásticos que não são “verdes”.(...)
(...)
I – Mas voltando ao caso da Braskem e ao plástico “verde” ...
J – Por isso é importantíssimo termos condições de entender um pouco mais tudo o que envolve
o petróleo e a petroquímica. A começar por esta confusão geral em que mídia se mostra
ignorante ou tendenciosa, demonstrando uma manipulação dos fatos quanto a esse “verde”. Ah!
Inclusive foram tão fundo nesse processo que até alguns prédios foram pintados de verde como
se vê em algumas fotos! Ficamos nos perguntando se esse pessoal não está sendo debochado
ao fazer tudo isso para criar nesta fábrica a “imagem concreta” de quão “verdes” eles são.(...)
(...)Os próprios técnicos da Braskem afirmam que essa resina vai ser exatamente igual às
outras e que ela não será biodegradável. Ou seja, não trará nenhum benefício “verde” no seu
uso. Terá seu comportamento, quando no ambiente, igual às outras resinas. E isso vem sendo
dito e redito em vários momentos, desde a notícia do lançamento da pedra fundamental em
2009. Então sob o aspecto “ecológico”, essa tecnologia é um absurdo porque está buscando
produzir um absurdo.(...)
(...)I – Tecnologia absurda?
J – Tu sabes que o Rio Grande do Sul não produz cana, a não ser meia dúzia de pés para as
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vacas para épocas de falta de pasto. O nosso estado não produz uma gota de etanol para ser
escolhida aqui a feitura dessa fábrica. Mas então por que fazer por aqui? Na minha visão isso
pode ser até maquiavélico. O Rio Grande ainda desfruta no país, de uma aura de um estado
com preocupações ecológicas e que o seu povo seria muito exigente etc. Assim, fazer lá nos
estados onde a Braskem tem seus pólos, São Paulo e Bahia, não traria tanta “credibilidade” para
este plástico “verde” como aí, no berço do ecologismo no Brasil. Podes perceber que terão que
ser trazidos mais ou menos 400 milhões de litros de álcool, conforme informam os técnicos,
para produzir essas 200 mil toneladas de plástico “verde”. Imagina o custo energético e
ambiental de se trazer essa matéria prima do Paraná, São Paulo e Minas! Isso é ecológico?
Assim, fazer isso e aqui no estado demonstra o seu absurdo até porque o plástico será igual ao
outro!(...)
(...)I – Mas onde está então o “verde” dessa tecnologia?
J – Estaria justamente nesta fonte de carbono, a cana de açúcar! E é nisso que, no discurso
tecnocrático, tornaria esse plástico “verde”. E dizem, inclusive com grande alarde, de que para
cada tonelada de plástico produzido nesta fábrica, ocorreria o seqüestro de, mais ou menos,
umas 2,5 toneladas de carbono. Assim para nós, os cidadãos comuns e desinformados, parece
que será no processo de fabricação, nesta passagem do carbono do álcool para o carbono do
plástico que ocorreria o grande seqüestro desse gás de efeito estufa. Mas não! A enganação é
essa.(...)
(...)J – Exatamente igual. É importante termos idéia de como a empresa quer apresentar seu
produto. Como essa resina é idêntica à outra, a indústria está pretendendo inclusive colocar um
selo nas embalagens para identificá-la para o consumidor final. E pasma. Eles estão inclinados a
colocar coisas como essa – olha só a ironia e o deboche: “I’m green”. Assim o consumidor final

pensaria que estaria consumindo algo realmente que fosse dentro dos princípios ambientais e ecológicos por
ter essa expressão. Não é um absurdo!? (...)
(...)I – Por que falaste agora em investimento? Sabes como foram os investimentos dessa
fábrica?
J – Sim. Isso está disponível para o conhecimento de todos. Conforme textualmente
“o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas de Triunfo (SINDIPOLO), dos cerca
de R$ 450 milhões para a construção da Planta Verde da Braskem, 70% são do BNDES que
é dinheiro do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). Dos 30% restantes, 40% é
da Petrobras.”. Acho que com esses dados mostram como se misturam os investimentos
“privados” e a importância dada à saúde pública dos brasileiros. Eu espero que as pessoas, ao
obterem essas informações, façam a opção sobre qual trilha elas querem seguir.(...)

www.i-ideais.org.br

info@i-ideais.org.br
Tel. (19)3327-3524

2

