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Resumo 

A presente pesquisa concentra-se na identificação das 
principais problemáticas envolvendo os resíduos sólidos 
na UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), 
procurando verificar a fragilidade de ações educacionais 
e de conscientização da comunidade acadêmica sobre 
os impactos ambientais decorrentes do descarte 
inadequado de resíduos sólidos. É consenso que 
programas amplos não são concretizados em curto 
prazo, mas a mudança de enfoque em relação ao 
gerenciamento dos resíduos torna-se uma necessidade, 
no contexto da busca da sustentabilidade. 

Introdução  

Analisando o ambiente acadêmico, a ausência de 
estrutura adequada que comporte tanto a geração 
quanto destino final dos resíduos sólidos com ingresso 
de novos alunos anualmente, é perceptível a ausência 
de conscientização por parte  da comunidade academica 
em geral ,e a efetividade comprometida das ações 
ofertadas pela instituição, fazendo com que a disposição 
destes resíduos seja cada vez mais preocupante, pois a 
produção destes resíduos vêm crescendo em ritmo 
acelerado e alarmante, impondo a tomada de ações 
educacionais. Nesta pesquisa o objetivo geral foi, buscar 
compreender de que forma a UEPG tem trabalhado e 
administrado o gerenciamento dos resíduos sólidos na 
instituição, assim como, a partir dos dados coletados, 
contribuir para a construção de conhecimento sobre a 
problemática a ser investigada e contribuir para o pensar 
novas formas de gerenciamento dos resíduos sólidos na 
UEPG. 

Material e Métodos 

A pesquisa de natureza qualitativa teve caráter 
exploratório, com observação participante, com a 
realização pesquisa documental e revisão bibliográfica, 
conforme as seguintes etapas: Resgate e análise dos 
documentos da instituição que explicitassem uma política 
de descarte dos resíduos sólidos; Identificação pela 
observação se há adesão às ações e orientações 
institucionais sobre descarte dos resíduos sólidos pelos 
acadêmicos da UEPG; Pesquisas bibliográficas sobre a 
temática; Observação ativa da comunidade acadêmica; 
Analise dos dados coletados em observação 
participante; Elaboração do relatório final e publicação 
dos dados da pesquisa. 

Resultados e Discussão 

A pesquisa possibilitou termos acesso aos documentos 
que estavam públicos através do site da UEPG, e a 
partir do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - 
PGRS – UEPG, possibilitou a identificação das ações 
implementadas nesses últimos 12 (doze) meses, para o 
descarte de resíduos sólidos. Destaca-se que possui um 

viés amplo com o intuído de atender toda comunidade 
dentro e fora da instituição, a mesma possui mais de 10 
(dez) programas para o enfrentamento da calamidade 
ambiental, tais algumas elas; “Papa Pilhas”, “Cão 
Comunitário”, “ Bota fora Eletrônico”, Pessoas Aprendem 
Participando, Coleta Seletiva Solidária, Central de 
Reagentes e Resíduos  Químicos, lâmpadas  
fluorescentes substituídas por LED, Reciclanip –coleta 
de pneus, Resíduos da Saúde. Porém, o que se percebe 
é que o acesso e a visibilidade dessas ações ainda não 
alcançam toda a comunidade acadêmica, tão quanto a 
comunidade fora da instituição. 

Conclusão ou Conclusões 

A partir do que coletamos até o momento, a pesquisa 
necessitará de continuação, especialmente devido a 
pandemia, pudemos visualizar a forma com que a UEPG 
tem trabalhado e administrado o gerenciamento dos 
resíduos sólidos na instituição que vem acontecendo 
com base em projetos e os planos de gerenciamento 
institucional já implantados e em andamento e 
setorizados. Cabe-se destacar que há muito a se 
avançar, a própria comissão de resíduos sólidos ora 
esteve ativa, ora não, e atualmente voltou a ser 
comporta e com suas reuniões virtuais. A partir de nova 
etapa da pesquisa poderá se acompanhar mais as 
atividades da comissão e verificar a efetividade das 
ações a serem implantadas e alcance que elas poderão 
via a ter. Assim como, com os resultados se poderá 
contribuir para pensar em estratégias para melhor 
gerenciamento de resíduos sólidos na UEPG na medida 
que publicará os dados. 
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