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LIXÕES E ATERROS SANITÁRIOS: DIFERENTES 

ALTERNATIVAS   
INTRODUÇÃO 

Atualmente, muito se tem questionado sobre o destino adequado dos resíduos sólidos produzidos pela 

população. Para onde vai esse lixo produzido? Qual a melhor alternativa: lixão ou aterro sanitário? Quais as 

diferenças entre ambos? Quais as vantagens e desvantagens de cada modelo para um ambiente sustentável? 

CONCLUSÃO 

As quantidades cada vez maiores de resíduos 

produzidos pela sociedade é um problema a ser 

pensado pelas administrações municipais. De 

acordo com a Lei nº 12.493/99, do Estado do 

Paraná, estão estabelecidos princípios e critérios 

referentes a geração, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos, já prevendo a extinção dos 

chamados lixões. Com isso, o Paraná pode ser 

considerado pioneiro na elaboração e promulgação 

dessa modalidade de legislação ambiental. 

Imagem 2:  Aterro Sanitário de Toledo 

Fonte: documento das autoras. 

O ATERRO SANITÁRIO COMO ALTERNATIVA 

SUSTENTÁVEL PARA A DESTINAÇÃO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
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Conclui-se, portanto, que o lixão se torna inviável diante 

do aterro sanitário, pois além de ser proibido, o segundo 

auxilia na captação e armazenamento do gás metano 

resultante da decomposição da matéria orgânica, e é 

muito mais adequado à saúde humana, já que mantém 

o lixo de forma adequada, diminuindo também os 

impactos ambientais. 

Em âmbito nacional, a promulgação da Lei Federal 

nº 12.305/10, abordou o tema e os lixões, 

obrigatoriamente, devem ser substituídos por aterros 

sanitários. Lixões são depósitos de lixo a céu aberto, 

sem nenhuma preparação do solo, atraindo insetos 

e todo tipo de roedores, causando doenças em 

trabalhadores da área, além de causar sérios danos 

ambientais e problemas de saúde pública. Os 

aterros sanitários se caracterizam  como a forma 

mais adequada da disposição final de resíduos 

sólidos, por serem construídos a partir de uma 

preparação adequada do terreno, por meio da 

impermeabilização do solo e o selamento da base 

com argila e mantas de PVC, além de outros 

serviços que garantem o acondicionamento correto 

das camadas de resíduos, bem como a captação do 

 gás metano, produzido na decomposição orgânica, 

além de impedir a contaminação dos lençóis 

freáticos com o chorume, o qual é recolhido por meio 

das redes de captação do chorume para, 

posteriormente, ser acondicionado em lagoas de  

tratamento e, em alguns casos, podendo ser 

transformado em adubo orgânico. 

  

 

 

 

 

 

Além do chorume, o gás metano gerado na decomposição, 

também, é captado e transformado em energia para 

manutenção do próprio aterro. O município de Toledo 

desenvolveu seu Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS) e possui seu próprio aterro 

sanitário desde 2002. O Plano visa caracterizar e reduzir a 

produção dos resíduos no município, além de orientar 

aspectos desde a coleta até a disposição final. 

Imagem 1: Estrutura de um Aterro Sanitário 

Fonte: Blog Alfacaçambas 


