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INTRODUÇÃO

A irresponsabilidade no descarte e gestão de 
resíduos sólidos pode ter um sério impacto no meio 
ambiente, como a poluição das águas subterrâneas, 
a poluição do solo e a dificuldade no tratamento do 
esgoto. Por meio da análise da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS), sob a Lei nº 12.305, 
o presente trabalho teve como objetivo fazer um 
levantamento dos impactos de resíduos sólidos na 
Trilha do Estudante, localizada no Setor Floresta 
do Parque Nacional da Tijuca (PNT). Aliado 
a PNRS, está a gestão de resíduos sólidos em 
UCs, que são abertas à visitação pública, tendo 
assim, um papel de extrema importância para o 
turismo ecológico e na promoção da educação e 
interpretação ambiental, contudo estão expostas as 
atividades irresponsáveis de alguns visitantes, que 
muitas vezes despejam resíduos sólidos no meio 
ambiente, ocasionando transmissão de doenças 
para os animais, assim como à proliferação de 
vetores em razão do acúmulo de água parada.

MATERIAL E MÉTODOS

A escolha da Trilha do Estudante, no Parque 
Nacional da Tijuca, para este estudo decorre de 
seu número significativo de visitantes, assim 
como de seu fácil acesso. Devido ao baixo grau 
de dificuldade e de sua popularidade, aliada 
ao seu curto tempo médio de caminhada, de 
aproximadamente trinta minutos (Parque da 
Tijuca, 2018), a Trilha tem as características que 
a tornam uma área de estudo ideal para o presente 
estudo. A coleta dos dados aconteceu nos dias 02 
de setembro de 2017, 15 de novembro de 2017, 
22 de setembro de 2018, 15 de dezembro de 2018, 
23 de fevereiro de 2019 e 30 de março de 2019, 
permitindo a análise em diferentes épocas do 
ano. Para a coleta foram utilizadas uma câmera 

fotográfica para o registro das imagens dos 
resíduos despejados ao longo da Trilha e uma 
ficha de campo para auxiliar na anotação das 
características dos resíduos sólidos identificados. 
Os dados de todos os resíduos foram anexados 
em uma planilha com o objetivo de identificá-
los e organizá-los. Posteriormente, estes resíduos 
foram reunidos de acordo com a matéria-prima de 
cada um, como por exemplo alumínio, plástico, 
vidro, tecido. Essa categorização possibilitou 
separar os materiais identificados pelo tempo de 
decomposição de cada um no solo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo de toda a extensão da Trilha, havia mais 
de 150 resíduos despejados de maneira incorreta e 
de difícil decomposição, gerando graves prejuízos 
para o ecossistema local, como por exemplo, a 
presença de carvão vegetal, embalagens plásticas, 
latas de alumínio, parafina, pilhas e vidro. As 
pilhas, por exemplo, contêm substâncias químicas 
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb) e cádmio 
(Cd). O mercúrio, se absorvido pelos vegetais da 
região ou ingerido pelos animais, tem potencial 
de gerar alterações genéticas, além de afetar os 
rins, à medula óssea e o sistema nervoso dos 
mamíferos. Sendo capaz de causar câncer nos 
mamíferos que o consomem. Já a ingestão de 
cádmio pode causar anemia, osteoporose, além do 
desenvolvimento de câncer de pulmão (BOCCHI, 
FERRACIN e BAGGIO, 2000). Também foi 
detectada a presença de resíduos de papel 
alumínio e latas de alumínio, que são derivados 
da matéria-prima alumínio (Al). Este elemento 
químico, quando lançado no meio ambiente de 
forma ilegal, contamina o solo e a água do lençol 
freático. Quando há chuva ácida, os prótons da 
água podem reagir com o hidróxido de alumínio, 
que é insolúvel, ocasionando a liberação de íons 
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de alumínio no solo da região, sendo capturados 
pelas raízes dos vegetais. A sua decomposição no 
solo demora cerca de 200 a 500 anos (Ministério 
do Meio Ambiente, 2005). O descarte deste 
resíduo na Trilha do Estudante, em detrimento de 
sua reutilização ou reciclagem, incentiva ainda 
mais a produção de alumínio, grande emissora 
de gases poluentes como o gás carbônico (CO2) 
e os perfluorcarbonetos (PFCs) no ar atmosférico 
durante a extração de óxidos de alumínio, como 
a bauxita (HENRIQUES; PORTO, 2013). A 
presença de parafinas, ao longo da Trilha do 
Estudante, por meio da constatação de três velas, 
que para sua fabricação utiliza-se hidrocarbonetos 
saturados (carbono e hidrogênio), contribui para 
o impacto no ecossistema. Por ser derivada do 
petróleo, torna-se uma substância insolúvel em 
água. Sua decomposição gera consequências para 
o meio ambiente, como a alteração do pH do solo, 
bem como a diminuição da permeabilidade em 
regiões próximas ao resíduo (HEDLUND, 2013). 
Há uma área de lazer na Trilha, que conta com 
a presença de uma churrasqueira muito utilizada 
pelos visitantes do Parque há uma churrasqueira 
muito utilizada pelos visitantes do parque. 
Infelizmente, alguns despejam o carvão vegetal 
de forma inadequada. Sendo este último fabricado 
por meio da carbonização de matéria orgânica, 
tornando difícil a sua degradação, necessitando 
de mais de 80 anos para a decomposição do 
carvão vegetal no solo (ROSA, 2012). Foi 
encontrada uma quantidade significativa de 
produtos à base de petróleo, como copos plásticos 
descartáveis, sacos de supermercados e garrafas 
pet, com potencial de acúmulo de água parada, 
além da liberação gradual de substâncias tóxicas 
provenientes do petróleo para o solo da região. O 
seu tempo de decomposição no meio ambiente é 
de aproximadamente 400 anos (COMPAM, 2015).

CONCLUSÃO

A partir do presente estudo, foi possível perceber 
como as ações antrópicas têm potencial de 
impacto em uma região natural, podendo gerar 
poluição das águas subterrâneas e a poluição do 
solo. A crescente visitação pública em Unidades 
de Conservação reforça a necessidade urgente 
de uma gestão voltada para a sensibilização dos 
visitantes sobre a necessidade de manutenção dos 
recursos naturais, despertando a responsabilidade 

que cada cidadão deve ter para a conservação da 
biodiversidade.  
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