
A poluição causada pelo descarte de sacolas plásticas na

natureza tem se tornado, nos dias atuais, um dos grandes

desafios na preservação ambiental. Preocupados com essa

problemática, resolvemos fazer uma pesquisa em nossa cidade,

para consultar a população, sobre o uso e destino dessas

sacolas plásticas.

Após os resultados traçaremos possíveis alternativas que

favoreçam na redução desse impacto ambiental tão prejudicial a

preservação da vida no planeta Terra.

Realizar um levantamento de quantas sacolas plásticas são

compradas e distribuídas mensalmente pelos maiores

mercados da cidade de Amargosa.

Diagnosticar o que acontece após a saída das sacolas plásticas

dos supermercados da cidade.

Para iniciar o trabalho fizemos um pesquisa bibliográfica, sobre

como as sacolas plásticas favorece na poluição ambiental. De

posse desses informações realizamos uma pesquisa de campo,

pelo comercio da cidade de Amargosa, com a finalidade de

entrevistar os comerciantes e quantificar a demanda mensal de

compra das sacolas plásticas em seu comercio.

A pesquisa foi realizada com moradores da cidade de

Amargosa, através de questionário online e foram quantificadas

210 respostas. Através desse questionário obtivemos a

informação que 84,8% reside na zona urbana e 15,2% reside

na zona rural.
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Diante dos resultados das pesquisas realizadas observamos

que cabe ao consumidor refletir sobre seu papel na sociedade

de modo consciente, e uma das contribuições pertinente seria a

redução do uso de sacolas plásticas. Como alternativa

poderiam fazer a substituição por outros materiais que não

causasse tanto impacto ambiental.

Visualizamos também que a falta de um sistema de gestão

ambiental eficiente, dificulta implementação de ações para

garantir uma melhor qualidade de vida as gerações futuras.
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Na sequencia estruturamos um questionário online, que foi

aplicado com os moradores da cidade de Amargosa, com

finalidade de conseguir informações quantitativas, a respeito do

destino que as sacolas plásticas tem após serem adquiridas nos

mercados. Nesse sentido obtivemos resposta de 210

questionários.

Supermercado Quantidade de Sacolas

Bandeirantes 200 kg

Dia % 1.000 Kg

Feirão 600 Kg (vendida)

Frigolac 2.000 kg

Ofertão 80 Kg

Smart 1.500 kg

Ao serem perguntados sobre o tempo de duração da

decomposição das sacolas plásticas; 53,8% sinalizaram que as

mesmas levam mais de 100 anos. Já no quesito da quantidade

de sacolas plásticas que chegam na casa dos entrevistados, os

mesmos responderam:

Sacolas (unidades) Quantitativo

Até 10 47,4%

10 a 20 35,1%

20 a 40 14,7%

Mais de 40 2,8%

Quando questionados a respeito do destino que as sacolas são

dadas após chegarem nas casas, 68,7% reutilizam para colocar

lixo, 26,1% reutilizam para transportar outros produtos e os

demais jogam fora ou queimam.

Na questão sobre a proibição da distribuição de sacolas plásticas

nos supermercados; 39,3% sim, concordam com a proibição;

34,1% talvez concordem e 26,5% não concordam com a

proibição.

No entanto, na questão que aborda se as sacolas plásticas

fossem proibidas quais as embalagens usariam para transportar

as mercadorias. Segue gráfico:

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto a escolarização dos entrevistados obtivemos o

resultado abaixo:


