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Resumo: A pesquisa teve como objetivo analisar como ocorre a gestão dos resíduos sólidos em propriedades 

rurais, com ênfase na geração, armazenagem e disposição final dos resíduos sólidos. O critério de seleção dos 

respondentes foi a proximidade da propriedade ao centro urbano de Rondon do Pará, isto é, as margens das estradas 

do Surubijú, Pebas, Martírios, Santa Lúcia e Rodovia BR 222, que desempenham atividades agrícola, agropecuária 

(agronegócios). Em virtude da relevância do tema apresentado, bem como a busca de soluções adequadas para 

proporcionar o equilíbrio da problemática relacionada à geração e a disposição inadequada de resíduos sólidos nas 

propriedades rurais, a discussão é de fundamental importância tanto para o meio acadêmico como para a sociedade. 

Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativa por meio da modalidade estudo de casos múltiplos, com base em 

pesquisa descritiva.  

1. INTRODUÇÃO 

A degradação ambiental passa a ser evidenciada a partir do século XVIII, com a 

mudança no modo de pensar e agir da população em relação aos recursos naturais. Esse 

comportamento, além de outros fatores, como a revolução industrial e o crescimento do poder 

econômico das classes sociais, veio contribuir com as alterações pertinentes ao meio ambiente 

(PASSOS, 2009; ROCHA et al, 2012; ROCHA et al, 2017).  

A partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, na Suécia 

em 1972, foi o marco decisório para o surgimento das políticas públicas direcionadas ao meio 

ambiente (PASSOS, 2009). 

Nos últimos vinte anos a preocupação com a conservação e preservação dos recursos 

naturais, intensificou os estudos e debates referentes à temática Meio Ambiente, isso na 

tentativa de se buscar soluções adequadas para problemas cada vez mais evidentes (ROCHA et 

al, 2017).  

A prática da disposição inadequada dos resíduos sólidos torna-se perceptível a nível 

mundial, um problema vivenciado diariamente pelo desenvolvimento dos centros urbanos. 

Atualmente, a zona rural tem se tornado cada vez mais vulnerável pela mudança de hábitos de 

consumo adquiridos nas cidades e, consequentemente, tem contribuído de forma significativa 

para a degradação ambiental (PEDROSO, 2010; ROCHA et al, 2012).  

No âmbito rural, percebe-se a dificuldade dos moradores em descartar corretamente seus 

resíduos, isso em parte pela logística das propriedades, a coleta de lixo torna-se inviável por 

onerar o custo desse serviço para os municípios. Sendo assim, a responsabilidade recai sobre o 

gestor da propriedade que deve buscar o equilíbrio entre a produção de resíduos e a preservação 

ambiental (PEDROSO, 2010; ROCHA et al, 2017). 

Diante da problemática, a questão que se busca investigar é assim enunciada: Como 

ocorre a gestão dos resíduos sólidos em propriedades rurais no município de Rondon do Pará? 

Os produtores rurais do município atendem a legislação quanto ao descarte de resíduos? Qual 

o papel da gestão pública municipal? 

Sendo assim, sugere-se como proposições que:  



P1: O setor urbano e rural é atendido com o serviço de coleta de lixo dentro dos parâmetros 

ideais. 

P2: As comunidades rurais não são atendidas pelo serviço de coleta de lixo. 

P3: O lixo tanto do setor urbano quando rural não é depositado em local adequado. 

O objetivo do trabalho é analisar como ocorre a gestão dos resíduos sólidos em 

propriedades rurais em Rondon do Pará.  

Em virtude da relevância do tema apresentado, bem como a busca de soluções 

adequadas para proporcionar o equilíbrio da problemática relacionada à geração e a disposição 

inadequada de resíduos sólidos nas propriedades rurais, a discussão é de fundamental 

importância tanto para o meio acadêmico como para a sociedade. 

Sendo assim, a pesquisa faz-se necessária pelo fato da ausência da Gestão de Resíduos 

Sólidos no meio rural, para que sejam provocadas discussões com a sociedade, tanto por parte 

do poder público quanto pelos proprietários, com a finalidade de propiciar soluções para os 

problemas de poluição ambiental que ora vem afligir as propriedades rurais, pela intensificação 

de pequenos lixões as margens das vias públicas. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de uma abordagem qualitativa por meio de um estudo de caso múltiplo, 

sustentado por uma pesquisa de caráter descritivo. A pesquisa descritiva visa descrever as 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação 

sistemática.  

O estudo busca-se analisar “como” ocorre o fenômeno dentro do seu contexto real, 

descrevendo a maneira mais completa de se identificar os elementos, investigando quais 

variáveis são relevantes na incidência do fenômeno, bem como identificar os fatores que 

contribuem para a ocorrência dos mesmos. 

Os procedimentos de coleta de dados utilizados no estudo foram entrevistas com 

proprietários ou gestores das propriedades e gestores públicos, bem como observação direta por 

meio de visitas as propriedades e a locais indicados pelos produtores, além da análise 

documental. 

Assim, a pesquisa será desenvolvida em propriedades rurais do município de Rondon 

do Pará, localizadas as margens das estradas do Surubiju, Pebas, Martírios, Santa Lúcia e BR 

222, num raio de aproximadamente dois a oito quilômetros, levando em consideração o ramo 

de atividade, proximidades com a zona urbana e ponto de descarte irregular de resíduos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Pesquisa em desenvolvimento. 

4. CONCLUSÃO 

Almeja-se analisar a situação atualmente vivenciada por produtores rurais, bem como, 

as soluções encontradas para conciliar produção, armazenagem e disposição dos resíduos de 

forma adequada. 
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