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 .  Introdução: O conceito de desenvolvimento sustentável envolve aspectos 

não apenas econômicos, mas também social e ambiental, de forma a assegurar o bem-estar 

da população – atual e futura - que habita determinada localidade. Em Bagé, o crescente 

desenvolvimento agropastoril e o aumento demográfico (consequente do modelo de 

ocupação com concentrações urbanas sem prévio planejamento), demonstra a necessidade 

de discussões sobre questões ambientais, bem como a verificação das ações realizadas para 

o desenvolvimento sustentável na região. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo 

conhecer a percepção ambiental dos membros da comunidade acadêmica da Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA), com sede no Campus Bagé, com o intuito de averiguar a 

necessidade de discussões ambientais no contexto atual e buscando formas de promover o 

desenvolvimento sustentável na região. Método: O instrumento de coleta de dados 

utilizado foi um questionário eletrônico do tipo Survey, e o trabalho obteve setenta e cinco 

respondentes. Após análise e tratamento dos dados realizou-se uma pesquisa descritiva, 

buscando classificar e esclarecer os índices obtidos em cada item do questionário, além de 

analisar a frequência com que ocorre, sua natureza, características, causas e associações. 

Para finalizar, os dados apurados foram submetidos a tratamento estatístico, denominado 

inferência estatística. Resultados: no quesito interesse por assuntos relacionados ao meio 

ambiente, quase a totalidade da amostra respondeu afirmativamente. Da mesma forma, 

quando questionados sobre a crença de produzirem danos diários ao meio ambiente, 

obteve-se a maioria das respostas afirmativas. Com relação à consideração sobre as 

instituições de ensino superior abordar adequadamente as questões, a maioria dos 

respondentes afirmou que “eventualmente” se tratava do assunto. Já quando indagados 

sobre a qualidade de vida oferecida pela cidade (Bagé-RS), a maioria da amostra referiu 

considerar “boa”. Conclusão: é possível inferir do referido estudo que a maioria dos 

participantes considera relevante a temática ambiental e que há conscientização da 

população estudada em relação à geração de resíduos e dos consequentes impactos 

causados no meio ambiente, porém isso não se traduz em atitudes concretas, com vista a 

mitigar o impacto gerado ambientalmente decorrente da produção e consumo de bens. 
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