
A CAMINHO DE ATERRO ZERO
É PRECISO OLHAR PARA A ORIGEM DO PROBLEMA

Portugal ainda encaminha metade dos resíduos urbanos
para aterro mas até 2035 tem que limitar essa deposição a
10 por cento Mas como aliviar a pressão sobre os aterros
que constituem hoje a base do sistema de gestão e trata
mento de resíduos em Portugal
Mas do que pensar no destino final é preciso olhar para a pro
dução de resíduos a origem do problema e reduzi la resume a
administradora da EGF Marta Neves Se abrirmos o nosso fri

gorífico ou a despensa verificamos que a maoria do que consu
midos são plásticos mistos Embalagens de iogurtes ou pacotes
de batatas fritas que têm como destino o aterro ou a incineração
Este tipo de produtos deve ser penalizado defende
Um problema que para o especialista da ZERO Rui Berke
meier ficaria resolvido com a instalação de unidades de lava
gem para que os plásticos mistos pudessem ser reciclados
Marta Neves sublinha que não se trata de inventar a roda
porque a solução já está preconizada no PERSU 2020
Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos mas
falta a execução Tem que haver vontade política alerta
Para aliviar os aterros é preciso desmontar a magia do lixo No
Brasil ouvi um senhor dizer que as pessoas estão habituadas à
magia do lixo Todos os dias colocam o lixo cá fora E todos os
dias o lixo desaparece Muita gente recicla mas continuamos a
produzir massivas quantidades de resíduos alerta
A responsabilidade de quem decide o que é resíduo o ci
dadão não pode ser escamoteada e por isso urge apos
tar na sensibilização envolvendo também os municípios
O administrador delegado da Lipor Fernando Leite subli
nha que a ideia de que o Tratamento Mecânico Biológico

resolveria o problema dos resíduos indiferenciados falhou
redondamente e não é possível continuar a seguir o mode
lo de deposição de resíduos indiferenciadamente em con
tentores de proximidade sempre disponíveis

MAIS INCINERAÇÃO
PODE SER SINÓNIMO
DE MAIS RECICLAGEM
Os países da Europa que apresentam maiores taxas de re
ciclagem são aqueles que têm mais valorização energética
A União Europeia pede produtos com qualidade para a reci
clagem mas na operação de triagem vão aparecer cada vez
mais materiais que não estão de acordo com os standarts e
portanto há uma fração de material que tem que ter outra so
lução que não a reciclagem Resta nos um de dois caminhos
aterro ou valorização energética resume Fernando Leite
Quando se fala em tratamento de resíduos não há milagres su
blinhaMarta Neves A fração resto tenderá a diminuir mas uma
parte permanecerá sempre O que nós queremos fazer com a
fração resto Incinerá la já que não pode ir para aterro um des
tino que também é limitado Ou há um plano político nacional
com consequências para o incumprimento ou será difícil alerta
Para Fernando Leite é necessário que as unidades de
Tratamento Mecânico e Biológico TMB tenham linhas
preparadas para as recolhas seletivas e que a triagem seja
automática para recuperar mais material para a reciclagem
mas ao mesmo tempo é inquestionável que temos que au
mentar a nossa capacidade de valorização energética para
estar abaixo dos 10 por cento de deposição em aterro

Fernando Leite evoca o caso da Lipor para reforçar a ideia
de que incineração não inviabiliza a reciclagem Nunca a
Lipor investiu tanto dinheiro na recolha de biorresíduos e
recicláveis garante
Para Rui Berkemeier todo o investimento a realizar deveria

concentrar se na reciclagem e não na incineração No Nor
te da Europa os números da incineração são mais expressi
vos admite mas nesses países além da eletricidade a partir
dos resíduos é usado o calor dissipado o que torna esta
solução um mal menor face às necessidades energéticas
daquelas regiões nórdicas
O presidente da direção da ESGRA Associação de Em
presas Gestoras de Sistemas de Resíduos Paulo Praça
considera que Portugal precisa de encarar com pragmatis
mo a questão da fração resto que continua a ir para aterro
quando é passível de valorização energética seja com no
vas linhas de incineração ou novas unidades se se justificar
A longo prazo caminhamos no sentido do aterro zero até
porque estas infraestruturas já não são financiadas mas
continuarão a existir Serão sempre alternativa perante fa
lhas técnicas mas não devem constituir 50 por cento do
destino final de resíduos evidencia

Com uma meta de 65 por cento de reciclagem uma taxa de
incineração de 23 por cento e uma taxa de máxima de 10
por cento para deposição em aterro Portugal tem o destino
traçado para os resíduos urbanos Basta nos cumprir a meta
de reciclagem para automaticamente cumprimos a meta de
colocação em aterro defende Rui Berkemeier que considera
que o aumento da reciclagem nos dois sistemas com incinera
ção libertaria capacidade para o tratamento dos rejeitados dos
sistemas vizinhos e até mais afastados sem necessidade de
novas linhas de incineração  ANA SANTIAGO
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