Resultado da enquete realizada no evento:
"Impactos e Mudanças Climáticas"
Obs.: a numeração entre parênteses representa a quantidade de referências
a mesma afirmação.

De que forma impacto nas mudanças climáticas?
· Assando churrasco; (1)
· Fazendo fogo na lareira; (2)
· Queima de papel higiênico; (1)
· Usando condicionador de ar em casa e no carro; (4)
· Uso de automóvel movido a combustíveis fosseis; (17)
· Usando eletrodomésticos antigos; (1)
· Não uso de transporte coletivo; (1)
· Não fazendo a correta destinação do lixo; (9)
· Consumo excessivo e padrão abusivo; (11)
· Jogo bituca de cigarro no chão (poluição); (1)
· Consumindo muitos produtos embalados (industrializados) produzindo
também muito lixo; (11)
· Consumo excessivo de energia elétrica; (7)
· Alimentos com agrotóxicos; (2)
· Uso abusivo da água; (5)
· Na geração de resíduos sólidos; (1)
· Tomando banhos demorados; (1)
· Consumindo produtos que não são ecologicamente corretos; (3)
· Comprando produtos sem notas ficais; (1)
· Produção excessiva de objetos sem tratamento; (1)
· Queimadas (as pequenas no terreno de casas); (2)
· Utilização de defensivo agrícola; (1)
· Desmatamento; (2)
· Todas as minhas atividades pessoais e profissionais são pautadas pela
preocupação com a questão ambiental; (1)
· Urbanização excessiva (asfalto e concreto); (1)
· Desperdício; (1)
· Queima de combustíveis; (2)
· Nosso trabalho; produção, armazenamento e consumo de alimentos, ou

seja, desde o acordar de um dia até o acordar do outro, 24 horas por dia,
estamos impactando; (1)
· Não educando meu vizinho; (1)
· Não atuando como cidadão consciente, exigindo do poder público ações
voltadas para o meio ambiente. Aceitando a situação em que os governos
priorizam a ECONOMIA embasada na exploração dos recursos não
renováveis; (1)
· Modismo; (2)
·A partir de minha gestação até depois de morrer estou e estarei
impactando o meio ambiente; (1)
· Eu impacto o meio ambiente na medida em que vivo numa classe social
que não está consciente do que pode fazer para impactar. Culturalmente
não preparada; (1)
· Falta de responsabilidade ambiental; (1)
· Conscientização (trabalho, compartilhar conhecimentos); (1)
· Deveria levar mais vezes sacolas reutilizáveis ao mercado; (1)
· Comodismo frente aos problemas ambientais; (1)
· Utilizo energia hidráulica; (1)
· Utilizando sacolas plásticas; (1)
· Como escrevi sobre educação ambiental e sou professora de direito
ambiental, procuro deixar exemplos de comportamentos que impactem
positivamente o meio. No entanto, ainda continuo utilizando automóvel
próprio para ir aos lugares que preciso, muito embora tenha mudado há
alguns anos para um carro flex! Ah, sim, tenho procurado diminuir o
consumo de carne bovina e incentivar a produção orgânica e familiar. (1)

De que forma sou impactado?
· Desconforto com a temperatura; (5)
· Aflição /Angústia; (1)
· Fedor dos caminhões que transportam os porcos; (1)
· Fedor dos poluentes industriais; (1)
· Excesso de calor pela construção de barragens; (1)
· Mudança na paisagem com o desmatamento; (1)
· Poluição nos riachos e rios; (1)

· Famílias sob lonas pretas; (1)
· Qualidade de meio ambiente; (1)
· Desequilíbrio ambiental; (1)
· Mudança brusca na temperatura refletindo na nossa saúde e de nossos
filhos; (2)
· Aumento de custo dos alimentos e de roupas; (2)
· Sentimento de culpa; (1)
· Falta de ações individuais e efetivas para contribuir com o decréscimo da
temperatura; (1)
· Ar poluído; (1)
· Água com muito cloro, “quando se tem água”; (1)
· Seca ou muita chuva; (3)
· Radiação solar cada vez mais intensa; (1)
· Percebo já o aumento da temperatura e do período mais longo do calor;
(1)
· Mudanças até na saúde, grupos que não tinha há 10 anos; (1)
· Economicamente; (1)
· Desgaste físico pelo calor excessivo; (1)
· Pela qualidade do ar, água, alimento, combustíveis; (1)
· Com todas as ações que o homem inconscientemente age ou reage,
explorando, poluindo e não se responsabilizando pelas mesmas; (1)
· Mídia; (1)
· (Des) educação ambiental; (1)
· (Des) educação política, falta de boa vontade; (1)
· A não continuidade de ações de educação ambiental; (1)
· Desrespeito a Política Nacional de Leis, Legislação Ambiental em todos
segmentos; (1)
· Redução de áreas naturais para implantação de empreendimentos
imobiliários; (1)
· Pelo “simples” fato de estar viva e estar num planeta que todos
impactamos sofro as conseqüência desse impacto; (1)
· Pelo alto custo dos alimentos e pela segurança alimentar; uso exagerado
de agrotóxicos para otimização de produção – impacta a saúde; (1)

· Mais possibilidades de sofrer as conseqüências de muitas chuvas,
tornados, furacões. Vulnerabilidade e instabilidade em relação ao futuro;
· Aumento do calor e possibilidade de câncer de pele; (1)
· No momento em que vivo numa sociedade em que seus membros não
buscam a sério a preservação do meio ambiente, da natureza, eu sofro as
conseqüências do aquecimento global, mudanças climáticas, etc; (1)
· Aditivos alimentos; (1)
· Doenças causadas pelo buraco na camada de ozônio; (1)
· Baixa qualidade de vida; (1)
· Maiores dificuldades de sobrevivência; (1)
· Alterações na cadeia alimentar; (2)
· Excesso de agrotóxicos nos alimentos; (4)
· Doenças respiratórias; (3)
· Produção de doenças até então extintas (tuberculose, dengue); (1)
· Poluição; (1)
· Aquecimento global; (1)
· Toxinas da PET – alumínio; (1)
· Radiação solar; (1)
· Somo todos impactados, não apenas pela poluição visual, sonora, etc,
mas pelas mudanças climáticas que tem feito ressurgir doenças. Até
aquelas que se considerava superadas e, claro, pelos fenômenos mais
graves, como enchentes e grandes estiagens. (1)

Soluções:
· Cobrança (maiores valores) para o consumo da água;
· Cobrança (maiores valores) para o consumo da energia elétrica;
· Consumo consciente de produtos orgânicos;
· Usar mais bicicleta, ônibus (ecobus);
· Campanhas de conscientização nas escolas;
· Mostrar todas as irregularidades da cidade;
· Cria políticas públicas para que isso não se torne um problema mais
tarde. E são nessas pequenas cidades que pode se ter um resultado para
o futuro;

· Tenho preocupação com a questão ambiental e com os rumos que estão
tomando. Porém acredito que a humanidade desde que de forma
organizada deverá contribuir com suas ações para enfrentar esta questão.
Considero que esta é uma questão que precisa fazer parte da agenda
política de todos os países, porque não é possível tratar de forma simples
aquilo que é por demais complexo. É a soma do individual, do coletivo e
do político que poderá conter ou mudar a ata desta questão;
· Compreendo que é uma ação individual, coletiva e institucional de
atuações políticas para diminuir impactos ambientais;
· Ao invés de fazer a população se interessar pelo Big Brother Brasil, os
meios de comunicação poderiam colaborar, sem disseminar pânico de
que o mundo vai acabar, mas promovendo o bem estar e uma vida mais
saudável.

