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‘Até termos uma
opção viável,
biodegradável, 
a saída é reduzir
o uso e educar 
o público’
EDUARDO BELLIZZI
Quadrucci
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Q
uatro minutos na
boca, mais de cem
anos nos oceanos.
Essa é a média do
tempo que usamos

um canudo de plástico e que o
material leva para se decom-
por no mar, para onde vão cer-
ca de oito milhões de tonela-
das de plástico por ano, se-
gundo o grupo Ocean Conser-
vancy. Isso sem falar que, por
aqui, ele ainda vem em uma
embalagem de... plástico. E se
você só se deu conta disso de-
pois que o vídeo que mostra o
utensílio sendo tirado da nari-
na de uma tartaruga viralizou
(já são quase 20 milhões de vi-
sualizações), saiba que bares
e restaurantes, antenados
com um movimento mundial,
já estão em busca de alternati-
vas para mudar esta história.

— A questão do lixo sempre
me incomodou. A gente fala
muito de onde vêm os produ-
tos, mas não para onde o lixo
vai, e isso interfere em tudo —
acredita Nathalie Passos, do
Naturalie Bistrô, que acaba de
substituir os canudos de plás-
tico pelos de inox e recebeu
elogios e críticas pela mudan-
ça. — Teve gente dizendo que
é anti-higiênico. Mas o canu-
do deve ser tratado como
qualquer outro utensílio que
vai à boca, como talheres e co-
pos. Tem uma escovinha es-
pecífica para a higienização.

Sucesso na casa, os sucos —
como o Colágeno (manga,
morango, água de coco e tâ-
mara, R$ 19,90) — decantam,
e o canudo funciona, princi-
palmente, como um mexedor.

Desde que abriu, em 2016, o
bar de vegetais Teva (que sig-
nifica natureza em hebraico)
nunca teve canudos de plásti-
co, apenas de inox ou papel.
Faz parte do conceito do lugar.
A limonada de lavanda orgâ-
nica com limão-siciliano e o
suco de jambo (com cran-
berry e água de coco, R$ 16),
por exemplo, são servidos
com canudos de papel. Al-
guns coquetéis como o Yas-
mim (gim, infusão de hibisco,

limão e hortelã, R$ 30) vem
com o canudo de inox.

— A maioria dos nossos cli-
entes tem consciência ali-
mentar e de um mundo mais
sustentável, e os canudos en-
tram aí — diz o chef Daniel
Biron, dizendo que a iniciati-
va tem um porém. — As pes-
soas gostam tanto que aca-
bam “levando” os canudos
de inox para casa, principal-
mente o de caipirinha (R$ 26,

com cachaça orgânica). Já
pensei até em botar um GPS
nos canudos — brinca. 

Os olhos e as mãos grandes
dos clientes pelos canudos de
inox e vidro são um obstáculo
para os estabelecimentos, que
amargam o prejuízo. Enquan-
to cada canudo de plástico
custa entre R$ 0,05 a R$ 0,08, o
de papel sai por R$ 0,40, o de
inox R$ 9, e o de vidro, R$ 40
(com escovinha e capa). 
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Canudinho 
eco, lógico
Para evitar o impacto ambiental e 
reduzir os resíduos nos oceanos, bares 
e restaurantes aderem ao movimento
mundial contra os canudos de plástico
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TEVA. Preocupação
em ser sustentável
existe desde o início:
papel ou inox

NATURALIE
BISTRÔ. 
Canudos de 
aço inox
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SUB ASTOR. Canudos
de macarrão são usados
em algumas receitas

Campanhas mundo afora
No mundo inteiro, diversas
campanhas já vêm sendo feitas para
conscientizar a população e os donos
de estabelecimentos comerciais a
respeito do problema ambiental
causado pelos canudos de plástico.
Na Califórnia, um projeto de lei em
tramitação sugere que funcionários
de restaurantes que ofereçam
canudos aos clientes possam ser
penalizados com multas de de US$
1 mil ou até seis meses de prisão, de
acordo com o site de notícias
“Munchies”. A rainha Elizabeth II vai
proibir canudos, garrafas e copos
plásticos nas propriedades da família
real da Inglaterra, de acordo com
reportagem do “The Telegraph”.
Segundo o jornal, a rainha foi
influenciada pela série de

documentários “Blue planet 2”,
produzida pela BBC e narrada pelo
naturalista David Attenborough, que
mostra os efeitos da poluição do
plástico nos mares e na vida
marinha. A série já passou em mais
de 20 países. Os EUA usam 500
milhões de canudos plásticos por
dia, o suficiente para dar duas voltas
e meia na Terra, de acordo com o
ator Adrian Grenier, da ONG Lonely
Whale, criadora da campanha
Strawless Ocean (Oceano Sem
Canudos). Grenier lançou a
campanha #stopsucking (que pode
ser traduzida como #paredesugar ou
#paredechupar).

— É um investimento, são
muito caros. Funcionam em
drinques específicos, mas pa-
ra um restaurante inteiro, a
conta não fecha — pondera
Eduardo Bellizzi, do Qua-
drucci, que tem alguns pou-
cos canudos de plástico em
estoque para clientes intransi-
gentes. — Até que a gente te-
nha uma opção viável de fibra
biodegradável, a saída é redu-
zir o uso e educar o público.
Mesmo assim, não vamos
comprar mais.

Em um ano, os 50 canudos
de metal usados no Garoa
Bar Loung, no Leblon, eva-
poraram. Mas
uma nova leva
chega no fim do
mês para o lança-
mento da carta de
releitura de clássi-
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