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adequada dos Resíduos 
Sólidos

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS 
(Lei 12.305/10), impõe novas ações na luta contra um 
grave problema enfrentado pela nossa sociedade 
hoje: o lixo urbano.  Com a PNRS, as gestões muni-
cipais ganham princípios e diretrizes mais rígidas a 
seguir e deverão envolver diferentes soluções para 
os resíduos sólidos gerados, além da proibição de 
criação de “lixões à céu aberto”, a erradicação de 
todos os lixões até 2014 e a responsabilização das 
prefeituras quanto à criação de aterros sanitários 
ambientalmente adequados.

O indicador Garantia de destinação adequada 
dos resíduos sólidos apresenta a existência de lixões 
nos municípios da Área do Incid (AAI) e a destina-
ção final dos resíduos sólidos gerados nestes muni-
cípios com a perspectiva da realização do controle 
social da adequada implementação da PNRS. 

A destinação adequada dos resíduos sólidos ain-
da não é plenamente garantida na AAI, uma vez que 
na área em estudo ainda existem 7 lixões: Lixão Mu-
nicipal em Parada Modelo (Guapimirim), Bongaba 
(Magé), Lixão de Caxito e Lixão de Itapeba (Maricá), 
Morro do Céu (Niterói), Lixão de Rio Bonito (Rio 
Bonito) e Lixão de Saquarema (Saquarema), de acor-
do com levantamentos feitos junto à Secretaria do 
Estado do Ambiente – SEA.

cidadania GaRantida

GARANTIA DE DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESíDUOS SÓLIDOS 
ExISTêNCIA DE “LIxõES” E DE ATERROS SANITÁRIOS

FoNtE: sECrEtarIa do Estado do ambIENtE – sEa/ 2012

MUnicÍPiO
EXiStÊncia 
dE LiXÃO nO 
MUnicÍPiO

dEStinaÇÃO atUaL 
dOS RESÍdUOS SÓLidOS

CaCHoEIras  
dE maCaCu

Não aterro sanitário
local: Itaboraí

CasImIro  
dE abrEu

Não aterro sanitário de dois arcos
local: são Pedro da aldeia

GuaPImIrIm sim lixão municipal  
local: Parada modelo

ItaboraÍ Não aterro sanitário – local: Itaboraí

maGÉ sim vazadouro em recuperação com 
operação concomitante exclusivo 
para o município – local: bongaba 

marICÁ sim lixão de Caxito e lixão de Itapeba

NItErÓI sim morro do Céu (Célula sanitária 
Emergencial anexa ao vazadouro) 
e aterro sanitário Privado (Ctdr 
Estre) local: Itaboraí

Nova FrIburGo Não aterro sanitário de Friburgo 

rIo boNIto sim lixão de rio bonito

sÃo GoNÇalo Não aterro sanitário de são Gonçalo
Ctdr alcântara 

saQuarEma sim lixão de saquarema

sIlva jardIm Não aterro sanitário de dois arcos 
local: são Pedro da aldeia

taNGuÁ Não aterro sanitário – local: Itaboraí

tErEsÓPolIs Não aterro sanitário de teresópolis

TOTAL DE LIXÕES 7


