Falha mais uma tentativa de taxação sobre sacolas plásticas. BI 15/06/2015
O Conselho da Cidade de Dallas ( EUA ) votou nesta semana o cancelamento da taxa de 5 centavos
de Dólar cobrada sobre sacola plástica de compras que havia sido imposta em 2014.
Desde 2008 muitas cidades dos Estados Unidos iniciaram o banimento e taxação de sacolas plásticas,
mas as razões têm sido questionadas e as sacolas plásticas estão de volta no Texas, Nova Iorque,
Arizona, Connecticut e mesmo em uma cidade da Califórnia.
Muitas pessoas enxergam o banimento ou taxação como sendo completamente desnecessárias e
uma taxa adicional que só prejudica famílias de baixa renda.
Sacolas plásticas de compras são perfeitamente desenvolvidas para cumprir sua tarefa e cada dia
mais reusados como sacos para lixo e revestimento de recipientes de lixo.
Sacolas de papel não se prestam a isso – não somente por serem mais difíceis para carregar e não
tão resistentes e flexíveis como as de plástico – mas também por que não são reusadas e vão
desintegrar quando molhadas.
O uso de sacolas de papel faz com que as pessoas tenham que comprar ainda mais sacos plásticos
para acondicionar seu lixo doméstico.
Mais ainda, pesquisas tem mostrado que sacos de papel causam muito mais impactos negativos para
o meio ambiente do que as sacolas de plástico. Produzir papel ocupa mais terras, consome muito
mais água e energia. As emissões de gases são maiores tanto na produção quanto na reciclagem do
papel. Portanto sacos e sacolas de papel contribuem muito mais para o aquecimento global do que
as de plástico.
Normalmente os plásticos são fabricados a partir de um coproduto do refino do petróleo que seria
descartado caso não fosse utilizado na produção dos plásticos. A mesma quantidade de petróleo
seria extraída mesmo se não existissem os plásticos.
O argumento mais forte contra os plásticos é a sua durabilidade. Você não precisa procurar muito
para ver sacos plásticos descartados no meio ambiente causando poluição e danos à vida selvagem.
Os plásticos da antiga geração resistem no meio ambiente aberto por décadas, acumulando o
problema e os legisladores são pressionados a agir. Banir sacos plásticos produz um grande efeito na
mídia para mostrar que as pessoas estariam cuidando do meio ambiente.
Com o advento dos plásticos biodegradáveis não é mais necessário banir os plásticos.
Melhor ainda. Assim como nos Estados Unidos e Europa já está em vigor no Brasil os selos ecológicos
da ABNT para plásticos oxibiodegradáveis certificados pelo Programa de Qualidade Ambiental
acreditado pelo INMETRO.
A escolha está entre insistir em banir ou taxar sacos plásticos ou assumir uma postura moderna com
o uso de novas tecnologias disponíveis, economicamente acessíveis, reutilizáveis, recicláveis, com
menor impacto ambiental e Certificado pela brasileira ABNT.
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O real motivo do banimento dos sacos plásticos em Dallas era proteger o meio ambiente ou os
500.000 Dólares arrecadados em multas “ambientais” no período de seis meses que a lei vigorou?
Não sabemos. Mas o bom senso e as evidências prevaleceram e resultaram no cancelamento da
taxação sobre os sacos plásticos.
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