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      A história do canudo é bem antiga e
remota mais de 5.000 anos, com
achados arqueológicos de peças
produzidas em ouro, supostamente
utilizadas por nobres da civilização
suméria, na Mesopotâmia. Mais
recentemente, em 1888 foi patenteado o
primeiro canudo produzido em papel,
pelo inventor norte-americano Marvin C.

Stone. Antes disso, matérias-primas
como capim e palha eram normalmente
utilizadas. Já o canudo de plástico se
popularizou na década de 1960 e passou
a ser produzido em larga escala,

atingindo grandes proporções nos dias
atuais.

 

      O consumo excessivo de plástico é
um problema ambiental de grande
relevância. Estima-se que 90% do lixo
flutuante nos oceanos seja deste
material. Os canudos, por sua vez,

representam 4% de todo o lixo plástico.

Somente nos Estados Unidos o uso dos
canudos pode chegar a 500 milhões de
unidades por dia. Você já imaginou a 

 

 

 

 

 

 

quantidade total consumida nos últimos
dez, vinte ou trinta anos em todo o
planeta?

 

      Um processo de conscientização e
mobilização da sociedade motivou órgãos
governamentais a apresentarem projetos
de lei sancionando a proibição na
distribuição de canudo plásticos, dentre
outros utensílios descartáveis, em
estabelecimentos comerciais. 

Em 2016, a França foi o primeiro país a
proibir o uso de canudos, copos, pratos ou
qualquer outro material de plástico
descartável e não biodegradável.
 

      Em julho de 2018, a cidade do Rio de
Janeiro foi a primeira capital do país a
proibir os canudos plásticos em bares,

restaurantes e lanchonetes, com pena de
multa aos estabelecimentos que
infringirem a lei.
 

 

 

Canudo plástico sendo retirado de uma tartaruga marinha

A B

5

No restaurante, pede-se um suco de laranja.

Em instantes, o copo é disposto sobre a mesa

com o “tradicional” canudinho. Poucos

minutos de uso, mas centenas de anos

poluindo o meio ambiente!.
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Adote este hábito

      Outros municípios seguiram o
exemplo carioca e também aprovaram
a lei de proibição dos canudos,

incluindo Arraial do Cabo e Campos
dos Goytacazes (RJ); Lins, Cotia, Itapeva
e Sorocaba, São Vicente, Santos,

Guarujá, São Sebastião, Ilhabela e
Caraguatatuba (SP); Porto Alegre,

Santa Maria, Rio Grande, Santa Cruz do
Sul e Gravataí (RS); Montes Claros e
Cataguases (MG), e os Estados Rio
Grande do Norte e Espírito Santo.

Outras cidades do país aguardam
aprovação da lei na câmara ou sua
sanção pela prefeitura.

 

      Na mesma direção, a cidade de São
Paulo, por meio do projeto de lei
99/2018, visa proibir a distribuição do
canudo de plástico e estimular a sua
substituição por canudos em papel
reciclável, material biodegradável ou
formulações comestíveis.

      Outras alternativas estão também se
popularizando, tais como os canudos
reutilizáveis de inox, vidro ou bambu.

Contudo, se  a utilização do plástico for
inevitável, é muito importante que sua
destinação à reciclagem seja garantida.

 

      A proibição do canudo deriva de um
movimento relevante, apesar de ser
uma medida insuficiente para a
resolução da problemática do consumo
excessivo de plásticos! É preciso
repensar hábitos de (re)utilização,

reduzir a produção e ainda assegurar o
adequado descarte de todos os tipos de
resíduos sólidos. Somado à proibição
na distribuição de plásticos
descartáveis em estabelecimentos de
alimentação fora do lar, outras ações de
educação ambiental devem
acompanhar as políticas públicas para
preservação do meio ambiente.

 

      Você, seus amigos e familiares
podem contribuir com a utilização
consciente e sustentável dos canudos
dentro e fora de casa. Para substituir os
canudos plásticos, você pode utilizar:
Canudos reutilizáveis de inox, vidro ou
bambu; Canudos biodegradáveis ou
comestíveis (com papel, trigo, com
amido de milho, amido de inhame ou
mandioca). Veja locais para compra
desses canudos na pág. XX.

 

Adote este  hábito. Use canudos

reutilizáveis e biodegradáveis!

 

 

 

 

 

Canudos : A. Inox | B. Vidro | C. Bambu | D. Papel
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