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RESUMO - Diante da grande quantidade de lixo urbano produzido, as sacolas 

plásticas tornam-se inviáveis ecologicamente devido aos componentes utilizados em 

sua fabricação. Estes componentes são altamente nocivos ao meio ambiente, 

trazendo graves consequências para a fauna, e a flora.  

Através de uma metodologia exploratória e quanti-qualitativa, com análise de 

contexto específico, busca-se ideias para melhorar a gestão das sacolas plásticas 

com relação ao meio ambiente. Como resultado, é exposto a importância de opções 

alternativas como solução desta problemática, através da gestão ambiental 

juntamente com a logística. 
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1. Introdução 
 

Com o aumento dos efeitos ambientais decorrentes ao descarte inadequado de sacolas 

plásticas, surge uma preocupação para minimizar o impacto ambiental gerado pelos mesmos, 

necessitando assim, surgir uma alternativa para a movimentação e acondicionamento dos 

produtos e materiais que eram transportados dentro das sacolas plásticas. 

Segundo Donaire (2009), através de um gerenciamento ambiental integrado envolvendo 

todos os elementos da cadeia corporativa, há a preocupação com a redução de impactos 

ambientais desde o princípio ao fim do ciclo de vida do produto. Isso se desenvolve através de 

planejamento estratégico visando minimizar impactos negativos e processos no meio 

ambiente. 

O presente artigo busca como objetivo mostrar a importância da conscientização da 

população quanto os impactos ambientais causados pelas sacolas plásticas e a necessidade de 

fontes alternativas e sustentáveis para acondicionamento e movimentação de produtos que até 

então são feitos pelas sacolas plásticas, já que as mesmas são oriundas de petróleo, podendo 

demorar centenas de anos para se desintegrar. 

 

2. Metodologia 
 

A abordagem utilizada para pesquisa deste artigo caracteriza-se como mista entre 

exploratória e quanti-qualitativa, pois busca explorar no plano teórico de forma satisfatória as 
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definições e características que abrangem à gestão ambiental na logística no âmbito da 

redução de sacolas no intuito de proporcionar soluções e um maior esclarecimento dos 

conceitos. Já a combinação das técnicas quantitativas e qualitativas, para tornar a pesquisa 

mais forte e reduzir os problemas de adoção exclusiva de um desses grupos. Desta forma, 

foram divididos em duas etapas principais. 

A primeira trata-se de pesquisa bibliográfica, por meio de informações colhidas em 

artigos, livros e sites de internet, buscando embasamento teórico. 

A segunda etapa baseia-se em técnicas de coleta/análise dos dados pesquisados em usuários 

de supermercados que utilizam sacolas plásticas. 
 

3. Resultados e Discussões 
 

Visando a qualidade de vida das populações e a preservação do meio ambiente, as 

empresas devem aplicar medidas de proteção ambiental, para amenizar o impacto gerado 

pelas sacolas plásticas no meio ambiente. Para isto, modelos de avaliação de impacto e custos/ 

benefícios ambientais, trazem resultados em novas diretrizes, regulamentações e leis na 

formulação. 

Para Caixeta (2009), o desenvolvimento sustentável surge com a premissa de que o 

crescimento econômico, equidade social e equilíbrio ecológico devem estar alinhados, onde o 

conceito de desenvolvimento sustentável deve suprir a necessidade do presente sem 

comprometer a capacidade de as futuras gerações suprirem as suas. 

Caixeta (2009) afirma que os bens de consumo apresentam uma vida útil determinada, 

sendo descartados após esse período. Com o aumento de produtos com a vida útil menor, 

aumenta-se o número de resíduos gerados, e com isto chega-se ao esgotamento da capacidade 

dos sistemas tradicionais de disposição de resíduos, sendo necessário o surgimento de uma 

alternativa para a destinação final dos bens de pós-consumo, a fim de minimizar os impactos 

negativos e processos no meio ambiente ambiental gerado pelos mesmos. 

De acordo com Leite (2003), a crescente do lixo urbano mundial é um dos indicadores 

do crescimento da descartabilidade, onde houve um crescimento do volume de lixo descartado 

diariamente por habitante na cidade de São Paulo de 0,6 para 1 kg, entre os anos de 1985 e 

1997. 

Segundo os dados disponibilizados no jornal Diário Oficial Poder Executivo - Seção I 

São Paulo, 121 (75) – 43, no Brasil, considerável parte de todo lixo produzido é composto por 

sacolas plásticas, onde estas são derivadas do petróleo, onde o qual, é um recurso natural não 

renovável, e sua degradação no meio ambiente é extremamente lenta. O descarte inadequado 

deste resíduo gera graves danos aos sistemas de drenagem das cidades, ao meio ambiente, e a 

fauna. 

De acordo com a Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e na Lei Estadual 12.300 de 16 de março de 2006, que instituiu 

a Política de Resíduos Sólidos no Estado de São Paulo, considerando a tramitação de projetos 

de lei apresentados por parlamentares sobre a extinção do uso de sacolas plásticas, tanto no 

âmbito estadual (ALESP) como no âmbito municipal (Câmaras Municipais). Surge desta 

forma, a necessidade de desenvolver meios alternativos sustentáveis de alocação e transportes 

que substituam as funções da sacolas plásticas. 

Segundo Manzini (2005) as sacolas plásticas são embalagens terciárias que servem 

como sistemas de acondicionamentos, que o tem por finalidade atender as operações de 

contenção, manuseio e transporte das mercadorias. São também uma das formas mais comuns 

de acondicionamento dos resíduos doméstico. 



Podem ser feitas de polietileno de baixa densidade, polietileno linear, polietileno de alta 

densidade, ou de polipropileno. Todos esses materiais são polímeros não biodegradáveis, ou 

seja, não se decompõem facilmente no meio ambiente. 

Segundo dados publicados na Revista Veja, no Brasil são produzidas cerca de 210 mil 

toneladas anuais de polietileno, representando cerca de 9,7% de todo o lixo do país.  

Cada família brasileira descarta cerca de 40 quilos de plásticos por ano. A cada mês, 

mais de um bilhão de sacos plásticos são distribuídos pelos supermercados no Brasil. Isto 

significa 33 milhões por dia e 12 bilhões por ano. 

Conforme um artigo publicado na Revista Exame em 14/06/2011, as sacolas plásticas 

são compostas de polímeros não biodegradáveis, trazem consigo uma série de adversidades ao 

meio ambiente, tais como: 

• Lento processo de decomposição: podem demorar até quatro séculos para se 

decompor, dependendo da exposição à luz ultravioleta e outros fatores. Trata-se de um 

período oitocentas vezes maior que o necessário para pôr um fim em materiais como papel ou 

papelão; 

• Sobrecarregação de aterros sanitários: conforme forem descartados de forma 

inadequada, eles comprometem a capacidade do aterro, reduzindo sua vida útil e deixando o 

terreno impermeável e instável para o processo de biodegradação de materiais orgânicos; 

• Contribuição para inundações de grandes centros: Em épocas de chuva, as sacolas 

mostram as consequências do descarte incorreto, entupindo bueiros nos grandes centros 

urbanos, contribuindo o agravante do quadro de impermeabilização urbana, criando pragas 

transmissoras de doenças; 

• Formam ilhas de plástico no meio do oceano: Os resíduos plásticos dos aterros 

urbanos são carregados por enxurradas para o mar ou despejados diretamente nos rios pela 

população. Conseguem percorrer milhares de quilômetros e são encontrados em ilhas e 

regiões marítimas remotas. Como consequência, muitos animais podem morrer por asfixia ou 

ingestão de fragmentos. Segundo o Programa de Meio Ambienta da ONU (UNEP), é 

responsável pela morte de pelo menos um milhão de animais marinhos; 

• Liberação de substâncias tóxicas na decomposição: A decomposição de sacos plásticos 

na natureza, libera substâncias químicas que contaminam o meio ambiente. Segundo estudos 

da Universidade de Nihon, no Japão, quando o plástico se decompõe no mar, libera bisfenol-

A (BPA) e oligômero (PS), substâncias químicas tóxicas que podem afetar a reprodução, o 

crescimento e o desenvolvimento de animais marinhos. 

Como alternativas para a substituição das sacolas plásticas, temos novas tecnologias 

desenvolvidas, como o chamado plástico verde, o plástico oxidobiodegradável, e o plástico 

biodegradavel. Em geral, todos os custos de produção são mais caros. Veja suas 

características: 

• O plástico verde é feito a partir da cana-de-açúcar, mas não é biodegradável; 

• O plástico oxidobiodegradável contém em sua formulação um aditivo acelerador em 

seu processo de degradação, onde sua decomposição se dá entre 18 a 24 meses; 

• O plástico biodegradável é feito de milho, sua decomposição é realizada em 6 meses, 

se for realizada em usinas de compostagem. 

Visto que as opções acima para substituição das sacolas plásticas também trazem 

consequências negativas ao meio ambiente, para diminuir efetivamente o impacto ambiental 

gerado pelas mesmas, deve-se evitar o consumo de sacos plásticos, seja ele comum, verde, 

oxibiodegradável ou biodegradável. 

Deve-se efetuar o descarte consciente de lixo, como separar o lixo seco do orgânico e 

destinar à reciclagem os plásticos, vidros, papéis e metais. Os órgãos públicos devem 

implementar estas ações com campanhas educativas e estendendo a coleta seletiva para toda a 



cidade, utilizando a logística reversa de pós-consumo como solução de reciclagem para esta 

separação adequada dos lixos. 

Outra ação deve-se dar, é a troca dos sacos vendidos comercialmente, destinados 

especificamente ao condicionamento de lixos, terão agora que ser biodegradáveis. Além 

disso, para acomodar 50 litros de lixo você precisaria de dezenas de sacolas que levam 400 

anos para desaparecer no meio ambiente. Agora, deve-se inserir todo esse volume em apenas 

um saco, unitizando o processo. 

Segundo Dias (2009) a carga unitizada é definida como uma carga constituída de 

embalagens de transporte, arranjadas ou acondicionadas de modo que possibilite o seu 

manuseio, transporte e armazenagem por meios mecânicos e como uma unidade.  

Visando as vantagens da unitização, pode-se obter principalmente a facilitação da coleta 

seletiva, auxiliando a logística reversa de pós-consumo, reduzindo o número de volumes a 

serem manipulados, reduzindo o custo de fretes em razão da rapidez das operações de carga e 

descarga, e simplificando e melhorando os controles logísticos. 

Por meio de coleta e análise dos dados pesquisados em usuários de supermercados que 

utilizam sacolas plásticas, foi elaborado um questionário com o maior número de perguntas 

possíveis para um melhor resultado, cuja finalidade é saber qual a opinião dos usuários sobre 

a reutilização das sacolas plásticas. Foram entrevistadas 100 pessoas, sendo 70% do sexo 

feminino e 30% do sexo masculino. No perfil do entrevistado, foi questionado a faixa etária, 

estado civil, grau de escolaridade, profissão, religião, e número de filhos. A partir destes 

dados, destacamos que as características mais significativas foram escolaridade e faixa etária. 

         Gráfico 1: Participantes por Gênero 

 

 

Analisando a faixa etária dos entrevistados, pode-se observar que 20% estão entre 1 a 

20 anos, 55% estão dentro da faixa de 21 a 40 anos, 15% está entre 41 a 60 anos e 10% estão 

acima dos 60 anos. 

                              Gráfico 2: Faixa Etária 
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De acordo com o grau de escolaridade dos entrevistados, nota-se que 25% têm apenas o 

ensino fundamental, 30% têm ensino médio, e 45% têm ensino superior completo ou 

cursando. 

                           Gráfico 3: Nível de Escolaridade 

 

A partir dos dados coletados, pode-se identificar que 65% dos entrevistados não 

identificam a oferta de sacolas plásticas como um diferencial ou um fator significativo para 

escolha do mercado, tendo em vista outras variáveis. Sendo assim, não mudaria se o mesmo 

deixasse de oferecer sacolas plásticas, enquanto 45% informam que a oferta de sacola plástica 

é algo essencial e significativo na escolha do supermercado, mudando de estabelecimento 

caso o mesmo deixasse de ofertar as sacolas plásticas.  

Com base nisto, 85% dos entrevistados estariam dispostos a levar ao supermercado uma 

fonte alternativa para transportar e alocar suas compras, substituindo o uso das sacolas 

plásticas. Entretanto, os demais 15% não estariam dispostos a levar outra fonte alternativa 

para suas compras. 

De acordo com os dados levantados, 95% dos entrevistados reutilizam as sacolas 

plásticas oferecidas pelo supermercado, as reaproveitando para armazenamento de lixos e 

transporte de outros materiais. Os demais 5% não reutilizam as sacolas, jogando diretamente 

no lixo. 
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     Gráfico 4: Reutilização de Sacolas Plásticas 

 

 

Os entrevistados foram questionados a respeito do uso excessivo de sacolas plásticas, se 

as mesmas podem afetar de forma negativa e direta o meio ambiente e a fauna. Conforme os 

dados apresentados, constata-se que 90% dos entrevistados têm consciência dos danos 

causados pelo uso da sacola plástica, já os 10% acham que não causam danos relevantes ao 

meio ambiente. 

                   Gráfico 5: Danos ao Meio Ambiente 

 

De acordo com o nível de escolaridade, esperava-se que a maioria dos entrevistados 

tivessem uma maior conscientização referente ao impacto negativo que a utilização de sacolas 

plásticas pode causar o meio ambiente, sabendo-se que 45% tem ensino superior e 90% acha 

que de alguma forma o uso de sacolas plástica pode oferecer danos ao meio ambiente.  
 

4. Conclusões 
 

Por meio da análise do referencial teórico, da problemática das sacolas plásticas perante 

o meio ambiente, e da pesquisa de campo, fica evidente à necessidade do auxílio da logística 

reversa de pós- consumo como alternativa viável para o assunto discutido.  

O presente trabalho colabora para análise e compreensão sobre população em relação a 

necessidade do uso as sacola plástica, tendo em vista a possibilidade de melhorias com a 

Logística reversa de pós consumo, onde através da pesquisa de campo pode-se concluir que a 

conscientização não é algo ligado diretamente ao grau de escolaridade, pois o entrevistado 

apesar de não ter um grau acadêmico superior, pode obter outras fontes informativas sobre o 

impacto ambiental que a utilização das sacolas plásticas podem oferecer.  
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Por meio da pesquisa de campo, concluí-se que muitos dos entrevistados possuem o 

conhecimento de que podem fazer o melhor para amenizar o uso das sacolas plásticas, em 

vista que 65% dos entrevistados trocariam as sacolas plásticas por um meio alternativo para 

carregar suas compras. 

Apesar de 90% dos entrevistados terem consciência dos impactos ambientais causados 

pelas sacolas plásticas, apenas 65% trocariam as sacolas por um meio alternativo, tornando 

questionável as atitudes tomadas pela população quanto aos problemas ambientais, já que a 

maioria tem conhecimento do mal que as sacolas plásticas podem oferecer, mas não 

substituiriam as mesmas por um meio menos poluente, ou alternativo. 

Assim, pode-se então mensurar a importância desta abordagem dentro do contexto 

ambiental e econômico, tendo em vista que todos os meios seriam beneficiados com a junção 

Meio Ambiente e Logística.  Identificado que a maioria dos entrevistados tem grande carga 

informativa se tratando dos danos que as sacolas plásticas podem trazer ao meio ambiente, 

podendo assim ajudar a Logística a desempenhar seu trabalho na reutilização, reciclagem e 

ações pós consumo. 
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