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As sacolas plásticas tem sido uma das maiores fontes de poluição, poluem principalmente 
as ruas das grandes cidades. Devido à praticidade milhões de sacolas ainda são 
fabricadas. Uma grande problemática no contexto da produção de resíduos sólidos é uso 
desenfreado das sacolas plásticas pela população mundial, os plásticos foram feitos para 
durarem, sendo resistente, versátil, prático e barato. A sua durabilidade é responsável pela 
contaminação e prejuízos causados ao meio ambiente. A propriedade de alta resistência 
típica dos plásticos, constitui um sério problema ambiental no momento do descarte desse 
material, pois são necessários de 100 a 150 anos para que os polímeros sejam degradados 
no ambiente. A quantidade de material descartável, como embalagens feitas de plástico é 
muito grande. As garrafas pet e as sacolas plásticas são as principais vilãs. Sendo assim, 
as sacolas biodegradáveis são produzidas com materiais que são capazes de se decompor 
sob determinadas condições de luminosidade, humidade, temperatura e oxigênio. O 
objetivo desta pesquisa busca estimular o uso consciente de sacolas plásticas e as 
consequências ambientais causadas pelo uso desenfreado dessas sacolas. Foi utilizado 
como método investigativo uma pesquisa bibliográfica, investigação qualitativa e descritiva, 
na pesquisa qualitativa questões e problemas para a pesquisa advêm de observações no 
mundo real, dilemas e questões. Para tanto serão aplicados questionários buscando 
identificar sobre o uso das sacolas plásticas e os problemas ambientais causados pelo 
consumo desenfreado das sacolas plásticas, bem como perceber qual a importância 
atribuída por eles a esta temática. 
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