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Tem se tornado prática corrente o fornecimento “gratuito” por parte de 
estabelecimentos comerciais de caixas de papelão já utilizadas originalmente para 
seus clientes transportarem suas compras. O que aparentemente pode parecer, à 
primeira vista, preocupação com o meio ambiente, na verdade é mais uma 
estratégia daqueles estabelecimentos em se livrar do encargo e da responsabilidade 
de dar uma destinação adequada aquelas caixas.  
O que ocorre entretanto com a utilização destas caixas de papelão já usadas, é um 
elevado risco à saúde pública, pois estudos científicos mostram que, com relação à 
contaminação por bactérias, as caixas de papelão apresentam maior quantidade de 
baterias quando comparadas com outras possibilidades de transporte de 
mercadorias, como por exemplo as sacolas plásticas e com as chamadas ecobags 
(sacolas de pano).  
Nas caixas de papelão foram verificados que 80% das amostras apresentaram 
coliformes totais, 62% das amostras apresentaram coliformes fecais e 56% 
Escherichia coli, além de fungos, bolores e leveduras.  
As caixas de papelão revelaram ainda elevada carga microbiana quando por 
exemplo, comparadas às sacolas plásticas (cerca de 8X mais para bactérias e 12X 
mais para fungos), além da presença de bactérias do grupo coliforme e inclusive 
Escherichia coli. Estas contaminações podem ser oriundas da própria matéria prima 
dessas caixas, mas também das condições de armazenamento quando ainda com 
seus produtos originais ou até mesmo do armazenamento nos estoques para seu 
reaproveitamento. As caixas são, em alguns casos, verdadeiros berços de insetos 
de todo tipo.  
Some-se ainda às bactérias, fungos, carga microbiana, insetos etc, a possibilidade 
do contato de produtos de limpeza armazenados nas caixas de papelão com os 
alimentos adquiridos e transportados pelo consumidor nas mesmas caixas 
“gratuitamente” fornecidas pelos estabelecimentos.  
Além da séria questão de saúde envolvida na utilização de caixas de papelão, outro 
ponto relevante é o fato de que os estabelecimentos comerciais são responsáveis 
pelo gerenciamento e destinação adequada dos resíduos sólidos gerados pelas suas 
atividades, e fornecendo para os consumidores as caixas de papelão para serem 
reutilizados, os supermercados estão repassando diretamente para o consumidor 
tal responsabilidade, livrando-se do referido encargo.  
Por estas razões é que venho contar com o apoio de meus pares a esta importante 
questão de saúde pública.  
 


