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Parecer acerca do uso excessivo de sacos de plástico 

O problema da poluição de plásticos e microplásticos 
 

Os plásticos tornaram-se indispensáveis na sociedade atual sendo utilizados em diversas áreas 

de atividade, da construção à medicina. No entanto, a sua reduzida taxa de degradação e a 

gestão inadequada, enquanto resíduos, leva a que dispersem e se acumulem no ambiente.  

Os impactes do plástico são inúmeros. No lixo marinho, à poluição visual, associam outros 

riscos: 

 Para a saúde: poderão ser incorporados na cadeia alimentar; 

 Económicos: representa perigo para a navegação e causa danos em equipamentos de 

pesca, produção de energia e aquacultura, com repercussões económicas no turismo;  

 Ecológicos: ingestão de plásticos ou aprisionamento em redes por espécies marinhas.  

Estudos sobre os impactes económicos do lixo marinho têm revelado custos avultados para a 

economia local. Como exemplo podem ser referidos 1) um estudo recente realizado numa 

importante zona turística na Coreia do Sul (Jang et al., 2014) demonstrou uma perda de 63% 

no número de visitantes num período de 1 ano, o que se expressou numa perda de $27 

milhões de dólares (~€19,6 milhões de euros); 2) os custos de limpezas de praia efectuadas 

pelos municípios costeiros do Reino Unido, que atingem 14 milhões de libras por ano, ou seja, 

~€17 milhões de euros (citado no relatório da UNEP, 2009); 3) o custo de 30 mil libras (€37 mil 

euros) em reparações e redução do tempo de pesca por cada embarcação da frota pesqueira 

escocesa (Hall, 2000).  

Quando têm menores dimensões (< 5 mm) os plásticos são denominados por ‘microplásticos’, 

podendo ser primários, caso sejam produzidos para terem dimensões reduzidas (usados p.e. 

como exfoliantes ou como pastilhas de resina para a produção de embalagens) ou secundários, 

se resultarem dos processos de degradação física e química no ambiente (aqueles que 

normalmente se encontram no areal das praias) (Cole et al, 2011). Os efeitos dos 

microplásticos são menos conhecidos que os dos macroplásticos. No entanto, estudos 

revelaram a capacidade de serem incorporados por organismos aquáticos como bivalves e 

peixes, induzirem alterações histológicas (von Moos et al., 2012) e bioquímicas (Oliveira et al., 

2013) e alterarem a toxicidade de outros poluentes ambientais (Oliveira et al., 2013). 

Reduzir o problema de poluição de plásticos e consequentemente microplásticos deve passar 

por uma gestão de resíduos mais eficaz e eficiente, por uma sensibilização e educação 
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ambiental forte, dirigida a todos os sectores da sociedade e aos vários níveis etários da 

população. 

O Caso de Portugal 
 

Um estudo levado a cabo pelo Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente, da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (DCEA FCT-UNL), em 11 

praias do litoral continental português entre 2010 e 2014, mostra uma predominância de 

materiais de plástico nas praias portuguesas, pois dos 111000 items recolhidos, 97% são 

plástico.  

Os restantes 3%, dividem-se em categorias como papel (2%), têxteis ou outros materiais 

(madeira, metal, vidro, borracha). As amostras foram recolhidas em campanhas realizadas em 

praias durante a época de marés vivas, com base em 3 critérios: 1) proximidade a portos e 

indústrias; 2) exposição de ventos dominantes de Norte; 3) proximidade da foz de rios.  

Em média as praias portuguesas encontram-se 440 items de plástico por metro quadrado. 

Dos detritos plásticos recolhidos 57% são pastilhas de resina virgem ou reciclada (figura 1), 

seguido de 27% de fragmentos de plástico (figura 2) e de 11% de esferovite. Em 4 campanhas 

foram recolhidos 64215 pellets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – PASTILHAS DE RESINA   FIGURA 2 – FRAGMENTOS DE PLÁSTICO 

Relativamente às dimensões, apenas 8% dos plásticos são maiores que 2,5 cm e destes 38% 

são cotonetes e 35% cordas provenientes de atividades como a pesca.  
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Potenciais efeitos de saúde ambiental e/ou pública 
 

Relativamente aos efeitos de saúde ambiental, existem registos de mais de 663 espécies 

marinhas diretamente afetadas por ingestão ou aprisionamento em redes de pesca em zonas 

costeiras ou no oceano (GEF, 2012).  

É também sabido que, tanto plásticos como microplásticos, têm a capacidade de adsorverem 

poluentes orgânicos persistentes (POP) (Frias et al., 2010; Antunes et al., 2013; Mizukawa et 

al., 2013) e metais (Ashton et al., 2010) que estes podem eventualmente causar danos 

ecotoxicológicos às espécies marinhas com as quais entrem em contato (Teuten et al., 2009). 

Ainda não existem estudos de ecotoxicologia que permitam fazer inferências ou extrapolações 

de riscos de saúde pública, quer esses riscos sejam diretos ou indiretos. No entanto, é 

importante ter presente os princípios de precaução e o de prevenção para evitar consequências 

futuras, e que neste caso passam pela redução do consumo de embalagens e recipientes de 

plástico, considerados de curta-duração (uso <12 horas). Informações mais detalhadas 

encontram-se nos artigos científicos na lista de referências.  

O uso dos sacos de plástico 
 

O consumo de sacos em plástico descartável tem sido cada vez mais elevado. Estima-se que 

cada cidadão europeu consome em média 198 sacos de plástico/ano e, segundo a Comissão 

Europeia, o consumo de sacos de plástico descartável (denominados por sacos leves), em 

Portugal, ronda os 466 sacos por habitante (sacos/hab). 

Em 14/01/2014 o Parlamento Europeu apelou para que a União Europeia (UE) definisse 

medidas para reduzir os resíduos de plástico no ambiente e, especificamente, do «lixo 

marinho», tendo sido aprovada em 16/04/2014 por larga maioria, uma proposta que aponta 

para a redução do uso de sacos de plástico em 50% até 2017 e em 80% até 2019. 

Neste sentido, a Associação Portuguesa do Lixo Marinho (APLM) e a Quercus, pretendem com 

o respetivo parecer apelar à redução gradual da distribuição de sacos de plástico descartável 

em estabelecimentos comerciais, pelo que apresentam uma Proposta neste âmbito.  

Em 2009, um estudo realizado pela Quercus – Associação de Conservação da Natureza em 

colaboração com a Universidade da Madeira, permitiu concluir que a adopção do pagamento 

de 2 cêntimos por cada saco de plástico aumenta para cerca de 50% a taxa de reutilização e 

contribui para a otimização no seu uso em 20%, evitando assim a produção de muitas 

toneladas de plástico que, na sua maioria, acabariam incineradas, em aterro ou abandonadas 
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no ambiente [disponível em: http://www.quercus.pt/comunicados/2009/junho/903-estudo-da-

quercus-revela-pagamento-de-sacos-de-plastico-eleva-a-reutilizacao-para-50]. Em 2010 a 

Quercus alertou para os problemas associados aos plásticos oxodegradáveis 

[http://www.quercus.pt/comunicados/2010/marco/706-sacos-distribuidos-no-continente-e-

jumbo-podem-ser-prejudiciais-para-o-ambiente].  

Apresentar um material alternativo aos atuais sacos de plástico descartável não irá resolver a 

questão. Têm inclusive aparecido soluções alternativas aos tradicionais sacos em plástico 

descartável, sacos de plástico biodegradável e sacos de plástico oxodegradável, contudo não 

nos parecem resolver, a curto/médio prazo, o problema da poluição ambiental causada pelo 

uso abusivo de sacos descartáveis, nem contribuir para as taxas de reciclagem.  
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Proposta para reduzir a utilização e distribuição 
gratuita de sacos descartáveis 
 

A APLM e a Quercus apelam aos Grupos Parlamentares da Assembleia da República que 

promovam a regulamentação da distribuição gratuita de sacos de plástico descartáveis que 

permitam a adoção de práticas mais responsáveis.  

 

Claramente existem dois grandes grupos a apelar e sensibilizar – o grande retalho (super e 

hipermercados) e o pequeno retalho (praças, mercados municipais e lojas de rua) mas todos 

deverão ser abrangidos, embora se prevejam exceções ao uso de sacos leves no caso da 

carne, peixe, charcutaria, frutaria e padaria.  

Grande Retalho 

 

Relativamente ao grande retalho, a redução deverá ser feita num período de 4 anos, devendo o 

retalhista adotar medidas para diminuir a oferta de sacos descartáveis.  

 

Para tal, deverão ser aplicadas “Metas de redução”, distribuídas pelo período anteriormente 

referido, sendo: 25% no 1.º ano, 50% no 2.º ano, 75% no 3.º ano e 100% até ao 4.º ano (a 

partir do qual se aplicará a ausência completa da distribuição gratuita de sacos de plástico 

descartável/leves). 

 

Para garantir o cumprimento destas “Metas de redução”, é fundamental os retalhistas definirem 

medidas de prevenção e redução para o uso dos sacos de plástico descartável, medidas estas 

mensuráveis.  

 

Estas medidas poderão ser, p.e., a implementação e/ou aumento do número de eco-caixas 

(caixas de supermercado direcionadas apenas para consumidores com sacos reutilizáveis, 

onde não são oferecidos sacos de plástico descartável); atribuição de um valor mínimo para a 

aquisição de um saco reutilizável que o traduza num “bem de consumo”, independentemente 

do material com o qual é produzido; o retalhista disponibilizar uma oferta de sacos reutilizáveis 

de diferentes materiais (sacos de plástico, papel, tecido, entre outros) deixando ao consumidor 

a decisão final de escolha do tipo de embalagem para acondicionar os seus produtos, ou levar 

de casa os seus próprios sacos, entre outras.  
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Pequeno Retalho 

 

Para o pequeno retalho, a redução deverá ser feita gradualmente durante o mesmo período de 

4 anos, devendo o retalhista adotar as medidas que pretender até à total suspensão da oferta 

de sacos de plástico descartável. A este grupo não são aplicadas as metas de redução.  

 

Estas ações deverão ser acompanhadas, desde o início, por uma campanha de sensibilização, 

a nível nacional, sedutora e focada na compreensão dos prejuízos ambientais resultantes da 

utilização de sacos leves/descartáveis e criar o espaço necessário para que tanto 

consumidores como vendedores possam adaptar-se aos novos hábitos.  

Mais do que alertar para o problema, a APLM e a Quercus reforçam que a solução passa pela 

integração de medidas de fundo, que assentem na: 

 

 Promoção para o uso de sacos reutilizáveis e promoção da sua reutilização; 

 Garantia do fabrico de sacos reutilizáveis em materiais reciclados e passíveis de 

reciclar; 

 Promoção de melhoria das operações de triagem dos sacos de plástico nos processos 

de TMB (Tratamento Mecânico e Biológico); 

 Legislar sobre esta matéria; 

 Enquadramento legal para os sacos oxodegradáveis e biodegradáveis; 

 Aplicação da proposta a todo o tipo de comércio (pequeno e grande retalho). 

 

Lisboa, 03 de Julho de 2014 

 

As Direções Nacionais, 

APLM – Associação Portuguesa de Lixo Marinho 

Quercus- Associação Portuguesa de Conservação da  Natureza  
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