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ESGOTAMENTO DOS ATERROS: 
UM PROBLEMA SEM ESTRATÉGIA 

o 

CAPACIDADE DOS ATERROS ESTÁ A PREOCUPAR O SETOR 

A capacidade dos aterros de resíduos urbanos em 
Portugal está a preocupar o setor, que aponta a falta 
de estratégia do Ministério do Ambiente para colma-
tar este problema. 
O PERSU 2020+ avaliou a capacidade de encaixe atual dos 
aterros de resíduos urbanos em apenas seis anos em média 
O Governo entendeu que seria importante prever um es-
tudo que avalie a eventual necessidade de construção de 
novos aterros e/ou células adicionais às existentes face 
à capacidade atual disponível. 
A construção de um aterro é um processo moroso e 
difícil, tendo em conta que é necessário um local, ter o 
acordo político, convencer a população, desenvolver um  

estudo de impacto ambiental e depois construir a in-
fraestrutura. Tudo isto pode demorar mais de cinco anos, 
segundo os especialistas. 
Para o administrador delegado da Lipor, Fernando Leite, 
esta é uma situação preocupante. "O desempenho de 
valorização de materiais dos TMB [Tratamento Mecânico 
Biológico], opção forte do PERSU 2020, não resultou, e 
foi, em nossa opinião, uma problemática opção que está a 
criar e continuará a criar, uma forte pressão na deposição 
em aterro de quantidades crescentes de resíduos que não 
estão a ser aceites e valorizados pela indústria ou outras 
instalações de valorização de resíduos", analisa 
O especialista João Levy é igualmente crítico. "O politica-
mente correto hoje é dizer: não mais aterros, nem mais 
valorizações energéticas, vulgo incineradoras. Mas face 
à realidade dos números, o politicamente correto está a 
entravar a ação". 
Os números são preocupantes: em aterro são colocados 
mais de 58 por cento dos resíduos urbanos. "A valorização 
orgânica tem sido um verdadeiro fiasco, o composto pro-
duzido é menos de oito por cento dos resíduos urbanos 
biodegradáveis levados a tratamento, que por sua vez são 
32 por cento do potencial. A reciclagem do multimaterial 
ronda os 30 por cento do total de resíduos urbanos, quan-
do deveria estar perto dos 50 por cento", observa 
Para a Smart Waste Portugal todas as soluções de valo-
rização de resíduos devem ser analisadas em alternativa  

ao aterro, não só porque há um problema de capacidade, 
mas também porque é uma solução de fim de linha 
Antes de mais deve ser incentivada a prevenção, redução 
e reutilização dos resíduos, sendo estes considerado como 
recursos, "apostando na sensibilização e disponibilização de 
infraestruturas adequadas", refere a Smart Waste Portugal. 
Não só o valor da taxa de deposição em aterro é muito 
baixo, como o desaparecimento de incentivos financeiros 
razoáveis, aquando da renovação e atribuição de novas 
licenças a entidades gestoras de embalagens, em nada 
contribuiu para a progressão do desvio de aterro, realça 
João Lery defende que é necessário avançar com tarifá-
rios com base em sistemas PAYT (Pay As You Trow/ Pa-
gar Pelo Produzido), estabelecer incentivos para a indús-
tria recicladora e construir uma incineradora na região 
centro e uma outra no Algarve, entre outras medidas. 
Antes de se avançar com a decisão de construção de 
novos aterros cabe aos decisores implementarem me-
didas para cada vez menos se precisar deles, adverte a 
Smart Waste Portugal. 
Se ao fraco resultado das soluções tecnológicas imple-
mentadas, se juntar as atuais "indefinições" do SIGRE 
(Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Emba-
lagens), aponta Fernando Leite, "podemos admitir que 
estamos perante um enorme problema que o Governo e 
a Agência Portuguesa do Ambiente terão de resolver ". 

LÚCIA DUARTE 


