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RESUMO

A questão de geração dos resíduos sólidos domiciliares e industriais e sua disposição final são um dos grandes desafios na atualidade. Muitas 
vezes, este resíduo é composto por materiais que poderiam ser reciclados ou reaproveitados, tendo uma destinação final diferente se houvessem 
iniciativas próprias para isso. Por isso, faz-se necessária a busca por novos paradigmas sobre o assunto, tanto pelo controle da poluição quanto 
pela economia de energia e de recursos naturais, bem como melhoria na qualidade de vida da população. O presente trabalho tem por objetivo 
avaliar a produção de lixo e o gerenciamento da coleta em uma Unidade de Conservação de uso sustentável, a Área de Proteção Ambiental 
Estadual de Macaé de Cima (APAMC), colaborando para a elaboração de estratégias para a criação de um Gerenciamento Integrado De Resíduos 
Sólidos. Para tal, foi feito uma caracterização da APAMC quanto a coleta e destinação final dos resíduos sólidos. A coleta e destinação dos 
resíduos sólidos são feitos pela Empresa Brasileira de Meio Ambiente (EBMA) e tem uma cooperativa de catadores associados. Entrevistas foram 
feitas com responsáveis pela empresa e da Associação de catadores para a coleta de informações básicas da logística de coleta e destinação. 
Foram realizadas visitas a APA a fim de se verificar os pontos de descarte existentes na região. Após isso, foram realizadas visitas ao aterro da 
EBMA para uma análise qualitativa e quantitativa dos Resíduos Sólidos que são coletados na localidade. Esta última análise foi realizada através 
do método do quarteamento, aonde os resíduos despejados pelo caminhão de lixo são segregados em categorias e pesados. As categorias são: 
embalagem multicamada; papel/papelão; plástico duro e isopor; plástico mole; metal (ferrosos e não-ferrosos); latas de alumínio; vidro; matéria 
orgânica; rejeito; pano/trapo/têxteis e outros. Os resultados desta análise foram comparados com dados do IBGE da composição gravimétrica dos 
resíduos coletados no Brasil. São produzidos cerca de 25 toneladas de resíduo por semana. Aproximadamente 40% são resíduos considerados 
orgânicos e os outros 60% são resíduos passíveis de reaproveitamento ou reciclagem. Dados coletados na região mostram que o uso de fogo é 
uma prática comum, uma forma cultural de solucionar o problema do lixo. A maior parte dos resíduos (38%) pertence a categoria de matéria 
orgânica, seguida de papel e papelão (23%), tecido (13%) e plástico (12%), as outras frações não atingiram 10%. Verificou-se que existe uma 
porcentagem menor de matéria orgânica e maior de papel e papelão se comparadas com a média nacional do descarte destes resíduos (51% e 
23%, respectivamente). A primeira pode ser explicada pela existência da prática da coivara, comum na região, e a segunda pode ser explicada 
pelo fato da existência de uma grande quantidade de escritórios e escols em uma das rotas da região. A grande quantidade de tecido descartado 
deve-se a existência de várias confecções e facções na região. Constatou-se que os resíduos gerados possuem alto potencial de aproveitamento, 
uma vez que 25,8% dos mesmos apresentam potencial para a reciclagem nas condições atuais, 22,3 % são passíveis de reciclagem, necessitando 
de tecnologia e condições econômicas que favoreçam isso, 38,7% tem possibilidade de compostagem e somente 13,2% do total deveriam ser de 
fato aterrados. Observou-se ainda que a quantidade de pessoas na cooperativa não dá conta da segregação de todo o resíduo que chega a 
unidade, sendo uma grande parte dele jogado no aterro diretamente. Nossas análises sugerem que deve ser feita uma modificação do sistema 
atual a partir da determinação de objetivos mais adaptados à realidade local e às possibilidades de implementação de um programa de 
gerenciamento integrado de resíduos sólidos adotando a segregação na fonte geradora em três categorias: recicláveis, compostáveis e rejeitos. 
Sendo os rejeitos definidos e segregados de acordo com a viabilidade tecnológica e econômica.
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