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APRESENTAÇÃO DA TRATOLIXO

DATA DE 

CONSTITUIÇÃO
26 Julho de1989 (26 anos)

ACCIONISTA
AMTRES – Associação de 

Municípios de Cascais, Mafra, 

Oeiras e Sintra para o 

Tratamento de Resíduos Sólidos 

(100% capital público)

Área de 

Intervenção
753 Km2

População 
840.403 habitantes, 

(aproximadamente 8% da 

população nacional) 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO E INFRA-ESTRUTURAS 

Cascais • Mafra • Oeiras • Sintra

Ecoparque da Abrunheira

• Central de Digestão Anaeróbia (CDA)

• Células de Confinamento 

Técnico (CCT) (em construção)

• Ecocentro (em construção)

• Estação de Tratamento de Águas 

Residuais e Industriais (ETARI)

2

Ecoparque de Trajouce

• Central Industrial de Tratamento de Resíduos Sólidos (CITRS)

• Central de Triagem de Papel e Cartão

• Estação de Transferência de RSU e Resíduos de Embalagem

• Central de Valorização Energética de Biogás do Aterro de 

Trajouce (CVEBAT)

• Estação de Tratamento de Águas Lixiviantes (ETAL)

1

Ecocentro da Ericeira3
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A empresa encontra-se certificada 

segundo a norma NP EN ISO 

9001:2008 – Sistema de Gestão 

da Qualidade – e pela OHSAS 

18001 / NP 4397:2008 – Sistema 

de Gestão da Segurança e Saúde 

no Trabalho – e desde 2013, no 

caso da nova Central de Digestão 

Anaeróbia (CDA) da Abrunheira, 

encontra-se também certificada 

segundo a norma da NP EN ISO 

14001:2004 – Sistema de Gestão 

Ambiental. 

APRESENTAÇÃO DA TRATOLIXO

Central de Digestão Anaeróbia
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25 anos celebram-se com “situação financeira equilibrada” 

Uma nova página na história da empresa

Nos últimos dois 

anos iniciámos um 

processo de 

viragem. Atingimos, 

neste momento, 

uma situação 

regular, que está 

normalizada.
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ESTRUTURA DA GOVERNAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIADO GERAL TÉCNICO JURIDICO 

TEC. INF.E COM.

D. PLANEAMENTO , 

COORDENAÇÃO E RH
D. INDUSTRIAL 

D. ADM. E 

FINANCEIRA

INOVAÇÃO

DIRECTOR 

GERAL

EST. PRO. E GESTÃO DE OBRAS 

ECOPARQUE TRAJOUCE 

COMERCIAL 

SEG. E SAÚDE 

TRABALHO

LABORATÓRIO
SISTEMA 

INTEGRADO

APOIO ADM.

ECOPARQUE ABRUNHEIRA
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ESTRUTURA DA GOVERNAÇÃO 

http://1.bp.blogspot.com/-I_9PplnGENc/Tuc-4IqobfI/AAAAAAAAAgE/Eo9TxnC920M/s1600/CMC.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-I_9PplnGENc/Tuc-4IqobfI/AAAAAAAAAgE/Eo9TxnC920M/s1600/CMC.jpg
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Total de resíduos urbanos recolhidos no 

Sistema entre 2005 e 2014

A TRATOLIXO recebeu em 2014 um total de 

390.478 t de resíduos urbanos e equiparados 

a urbanos provenientes dos municípios e de 

particulares.

O quadro abaixo demonstra a evolução da 

produção de resíduos urbanos ocorrida no 

Sistema desde 2005.

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Variação

2013-2014

TOTAL DE RESÍDUOS RECEBIDOS (t) 440.151 452.281 474.257 484.690 482.053 477.826 456.139 416.529 403.830 390.478 -3,3%

CASCAIS 130.456 133.436 143.368 146.664 143.079 147.907 146.606 135.697 134.119 120.045 -10,5%

MAFRA 34.761 38.586 40.280 41.195 41.916 42.237 40.325 37.840 36.044 37.580 4,3%

OEIRAS 89.177 88.338 96.647 87.427 88.536 82.888 80.169 72.781 70.199 71.192 1,4%

SINTRA 180.091 187.861 189.403 203.984 203.786 200.077 185.369 167.971 162.019 157.629 -2,7%

PARTICULARES 5.666 4.060 4.559 5.420 4.735 4.718 3.671 2.240 1.448 4.032 178,4%
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RECEPÇÃO DE RESÍDUOS 

16% 84%

34%

53%

13 

%
90%

10%

40% 4%

32%

24%
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RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO DOS RU

MUNICÍPIOS
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PRINCIPAIS INDICADORES DE GESTÃO (2014)

GWh,

, GWh
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,

,

Destinos 2013
Média 

Nacional

Área Metropolitana de Lisboa (AML)

TRATOLIXO Valorsul AMARSUL

Aterro (Directo) 43% 6% 24% 65%

Incineração 22% 35% 61% 0%

Valorização orgânica 2% 14% 6% 10%

Recolha seletiva para Reciclagem 9% 15% 9% 6%

Tratamento mecânico 7% 31% 0% 18%

POSICIONAMENTO DA TRATOLIXO NA GESTÃO DOS RU

Comparativamente com a média nacional e com os outros Sistemas da Área Metropolitana de Lisboa, 

é possível verificar que a TRATOLIXO apresenta os melhores indicadores no que se refere a 

reciclagem, valorização orgânica e ao desvio de resíduos de aterro.

MELHORES INDICADORES
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MONITORIZAÇÃO

ATERROS SANITÁRIOS E LIXEIRAS
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LIXEIRAS DO SISTEMA AMTRES - ENQUADRAMENTO

Tipo de 

Confinamento

Realidade

em 1996

Aterro 13

Lixeiras controladas 9

Lixeiras 302

• Durante muitos anos a gestão de resíduos urbanos (RU) em Portugal, restringia-se praticamente às 

operações de recolha e à deposição destes resíduos em locais não controlados, de norte a sul do país e 

que eram designados por Lixeiras.

• Esta deposição, até 1995, era realizada em locais pouco visíveis, situados em clareiras de montado ou 

junto a linhas de drenagem natural, afastados das zonas habitualmente utilizadas pelas populações e 

sem qualquer tipo de estudo ou de controlo posterior.

Até 1995, 73% dos resíduos tinham como destino final o vazadouro (ou lixeira a céu aberto).

No PERSU I (1997) propunha-se a erradicação das lixeiras até 2005.
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LIXEIRAS DO SISTEMA  AMTRES - ENQUADRAMENTO

Área total do Ecoparque: 42,6 ha

• Área de 14,1 ha

• Funcionamento – até 1997

• Selagem – 2005

• Tela superficial

• Drenagem de biogás feita aquando da selagem

• Da área de intervenção do Sistema AMTRES faziam parte as  Lixeiras de Cascais, Oeiras, Mafra e 

Sintra.

• No seguimento do Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU), as Lixeiras do Sistema 

AMTRES foram encerradas entre 1993 e 1999 por esta mesma entidade, tendo ficado a cargo dos 

diferentes Municípios a sua manutenção e monitorização.

• Em 2008, a TRATOLIXO recebeu um contacto por parte da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR – LVT) a solicitar o envio dos dados 

disponíveis referentes às metodologias de monitorização adoptadas para as lixeiras do Sistema 

AMTRES.

• Até a essa data a TRATOLIXO só assegurava a monitorização da lixeira de Trajouce, por esta se 

encontrar localizada nas instalações do Ecoparque de Trajouce.
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• No seguimento do contacto estabelecido por parte da entidade reguladora a TRATOLIXO solicitou aos 

municípios que enviassem a informação solicitada à CCDR-LVT.

• Após encaminhamento do assunto para as Câmaras Municipais, foi proposto à TRATOLIXO através 

do coordenador da Comissão de Acompanhamento do Plano Estratégico de Resíduos (CAPER) 

que a TRATOLIXO assumisse a responsabilidade integral sobre a monitorização das antigas 

lixeiras municipais, tendo sido deliberado em Conselho de Administração, que a empresa ficaria 

responsável pela monitorização pós-encerramento das quatro lixeiras existentes no Sistema AMTRES.

• A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho veio confirmar o que a TRATOLIXO já 

havia colocado em prática, passando a responsabilidade sobre a monitorização e manutenção das 

lixeiras municipais para as entidades gestoras responsáveis pelo tratamento de resíduos urbanos da 

área onde essas lixeiras se localizam.

• Face ao exposto, a TRATOLIXO inicia em 2010, a monitorização das Lixeiras existentes na área de 

intervenção do sistema.

LIXEIRAS DO SISTEMA  AMTRES - ENQUADRAMENTO
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LIXEIRAS DO SISTEMA  AMTRES - MONITORIZAÇÃO

Descritores Avaliados

Águas Subterrâneas 

Águas Superficiais

Emissões Gasosas

Assentamentos

Lixiviados

As campanhas de monitorização desenvolvidas 

nestas Lixeiras contemplam as infra-estruturas de 

monitorização existentes em cada uma delas, 

permitindo avaliar os impactes causados por estas 

unidades nos diferentes descritores.

Os resultados obtidos são alvo de análise interna e 

reportados anualmente à Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional – Lisboa e Vale do Tejo 

(CCDR-LVT).

Lixeira da Abrunheira – Mafra Lixeira de Trajouce – Cascais Lixeira de Vale Mourão – Sintra Lixeira de Vila Fria – Oeiras
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ATERRO SANITÁRIO DE TRAJOUCE - ENQUADRAMENTO

Área total do Ecoparque: 42,6 ha

• Área de 8,2 ha

• Aterro de Resíduos não perigosos

• Topografia – em depressão

• Exploração – Convencional e com enfardamento prévio

• Células – única, com impermeabilização lateral e de fundo e rede de drenagem

• Funcionamento – 1997 a 2003

Estruturas de apoio:

• Central de Valorização Energética do Biogás do Aterro Sanitário de Trajouce 

(CVEBAT);

• Estação de Tratamento de Águas Lixiviantes (ETAL)

Aterro Sanitário

(selado)

Lixeira

(selada)

CVE

BAT

ETAL

• Área vedada, de acesso controlado, que serve como local de deposição final para os resíduos não 

recicláveis (fracção não orgânica dos resíduos, que é rejeitada nos processos mecânicos);

• Zona preparada para receber resíduos com toda a segurança em termos ambientais, devido à 

existência de uma impermeabilização de fundo em toda a área de deposição de resíduos e de um 

sistema de drenagem de águas lixiviadas e águas pluviais, o que não se verificava nas lixeiras 

anteriormente existentes.
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ATERRO SANITÁRIO DE TRAJOUCE –MONITORIZAÇÃO

O Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de Agosto, estabelece o regime jurídico para a deposição de 

resíduos em aterro, as características técnicas e os requisitos gerais a observar na concepção, 

construção, exploração, encerramento e pós-encerramento dos mesmos, estipulando no ponto 11.1 da 

Parte B do anexo III a obrigatoriedade por parte do operador de proceder à manutenção e ao controlo 

da instalação durante a fase de gestão e após o encerramento. 

Descritores Periodicidade

Dados meteorológicos Diário a Mensal

Assentamentos Anual

Lixiviados Semestral

Águas subterrâneas (análise simples) Semestral

Águas subterrâneas (análise completa) Anual

Gases Semestral
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METAS PERSU 2020

ETAL

Destino dos RSU Realidade em 2012

Reciclagem 9%

Valorização Orgânica 17%

Valorização Energética 20%

Aterro sanitário 54%

Metas do PERSU 2020 :

• Redução da deposição de RU em aterro; 

• Até Julho de 2020, os resíduos urbanos biodegradáveis (RUB) destinados a aterro devem 

ser reduzidos para 35% da quantidade total, em peso, dos resíduos urbanos biodegradáveis 

produzidos em 1995 (2.253 kt).

Como:  Promoção do desvio de recicláveis de aterro e agravamento da taxa de 

deposição em aterro, através da TGR.

13%

11%

21%

Realidade da Tratolixo

55%
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De acordo com o Decreto-Lei n.º 151 B/2013, este aterro foi sujeito a um AIA, pelo facto da sua

capacidade ser superior a 25.000 toneladas.

A monitorização do aterro da Abrunheira será efectuada de acordo com a Parte A do anexo III do

Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de Agosto, que estabelece o regime jurídico de monitorização para a

fase de exploração de aterros destinados à deposição de resíduos e contemplará o

controlo/monitorização de vários descritores.

Descritores

Assentamentos

Lixiviados

Águas subterrâneas

Águas subterrâneas

Gases

ECOPARQUE DA ABRUNHEIRA - CÉLULAS DE CONFINAMENTO TÉCNICO

MONITORIZAÇÃO
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RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL DO 

ECOPARQUE DE TRAJOUCE (CASCAIS)
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DIAGNÓSTICO SECTORIAL 

Face à necessidade de adaptação das instalações de Trajouce às novas opções estratégicas e à 

melhoria das condições logísticas e operacionais, em Abril de 2008, a TRATOLIXO adjudicou a uma 

entidade externa a realização de um Plano Director das Novas Infra-Estruturas e Instalações do 

Ecoparque de Trajouce.

Durante os trabalhos de avaliação foram detectadas situações que poderiam originar problemas 

ambientais, nomeadamente ao nível de contaminação de solos.

Como consequência destas detecções desenvolveu-se um Diagnóstico Sectorial, realizado pela 

DHV (2009)  que originou o Plano de Reabilitação Ambiental do Ecoparque de Trajouce (PRAET),

ao qual se seguiu o Projecto de Execução, elaborado pela WEBER/EGIAMB/FCT-UNL (2010).
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01

02

03

04

DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE 

NATUREZA DIVERSA

RCD - 46.700 m3

Sector 1 

RCD em mistura com aterro de materiais 

de natureza calcária - 10.600 m3

Sector 2 

RCD em mistura com outros resíduos 

diversos - 40.000 m3

Sector 3

Rejeitado leve e pesado da compostagem 

com composto - 17.800 m3

Sector 4 

Após a execução dos poços de

inspecção, a área do “Depósito de

Resíduos de Natureza Diversa” foi

classificada.
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DESCONTAMINAÇÃO E REABILITAÇÃO 

DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS

1ª Fase 

2ª Fase
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DESCONTAMINAÇÃO E REABILITAÇÃO 

DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS – 1ª FASE

Destino Quantidades (t) Custos Totais*

Aterro de RNP 11.381

580.000€
Aterro de RI 5.941

* Os custos totais englobam custos de deposição, transporte, triagem e 

fiscalização (Set a Dez 2012).

 A descontaminação e reabilitação do Depósito de

Resíduos teve início em Setembro de 2012;

 Os trabalhos de descontaminação foram iniciados no

Sector 1;

 Foi adoptada a metodologia mais expedita que

consistia na escavação, análise, classificação dos

resíduos e posterior encaminhamento para destino

final adequado.
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DESCONTAMINAÇÃO E REABILITAÇÃO 

DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS – 2ª FASE

• Face aos elevados custos envolvidos na metodologia inicialmente adoptada foi testado, em Junho 

de 2013, um modelo técnico alicerçado no princípio da maximização da reutilização “in situ” dos 

materiais existentes no “Depósito de Resíduos de Natureza Diversa” que assentava na sua triagem 

integral. 

• Os trabalhos de triagem foram realizados de acordo com a nova tecnologia. Foram realizadas 

intervenções nos períodos entre Setembro a Novembro de 2013 e Julho a Novembro de 2014.  

Em 2015 foi efectuada a abertura de valas de prospecção e caracterização física de resíduos.
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METODOLOGIA IMPLEMENTADA

Resíduos Escavados do Depósito de Resíduos de Natureza Diversa 

Triagem em Crivo Vibratório RI Triagem em Crivo Vibratório RNP

Fracção Infra 20 mm

Amostragem p/ Ensaio de 

Varrimento

OKNOK

F. Intermédia (>25 

mm  a ≤ 60mm) 
F. Supra 60 mm

Ensaio de 

Lixiviação

F. Intermédia (>25 

mm  a ≤ 60mm) 
F. Supra 60 mm

Triagem Manual

Caracterização Física

Contaminantes  >5% Contaminantes  <5%

Reutilização 

“in situ”

Reutilização 

“in situ”

Destino Final 

Adequado

Destino Final 

Adequado

Destino Final 

Adequado
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DESCONTAMINAÇÃO E REABILITAÇÃO 

DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS – 2ª FASE

Todas as fracções foram criteriosamente analisadas do ponto de

vista físico e/ou químico, consoante as suas características.

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA

Sistema de triagem manual (negativa) 

que incidiu nas fracções maiores das 

zonas de Resíduos Inertes com o intuito 

de reduzir a percentagem dos 

contaminantes para valores abaixo dos 

5%, que se considerou ser o limiar 

aceitável para viabilizar a reutilização 

local dos materiais crivados.

TRIAGEM MANUAL
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Sempre que possível, as fracções maiores obtidas da 

triagem de RI, após serem submetidas a uma triagem 

manual, foram igualmente aproveitadas para 

enrocamento.

DESCONTAMINAÇÃO E REABILITAÇÃO 

DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS – 2ª FASE

Os blocos de pedra de grande dimensão separados a 

montante dos crivos foram utilizados para uma camada de 

enrocamento sobre a fundação das zonas já saneadas.

http://intranet.tratolixo.pt/dpcs/mpp/trabalho/RAET/Imagens/GEPGO/2013_09_23/IMGP3344.JPG
http://intranet.tratolixo.pt/dpcs/mpp/trabalho/RAET/Imagens/GEPGO/2013_09_23/IMGP3344.JPG
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DESCONTAMINAÇÃO E REABILITAÇÃO 

DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS – 2ª FASE

Antes de efectuar  a deposição do material in situ, foram verificadas as condições do terreno de 

fundação, através de amostragem e realização de ensaio de varrimento.

Os resultados obtidos foram comparados com os limites estabelecidos na Tabela 3 da Norma de 

Ontário (OME,2011). uma redução substancial dos custos relativamente aos valores
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DESCONTAMINAÇÃO E REABILITAÇÃO 

DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS – 2ª FASE

* Os custos totais englobam custos de deposição, transporte, triagem e 

fiscalização

Desta operação de triagem resultaram fracções cujas

características não permitiam a sua reutilização pelo que

foram encaminhadas para destino final adequado.

Destino Quantidades 

Set. a Nov

2013 (t)

Quantidades 

Jul. a Nov

2014 (t)

Custos 

Totais*

Aterro de RNP 3.012 2.329

399.420€
Aterro de RI 1.458 1.281
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DESCONTAMINAÇÃO E REABILITAÇÃO 

DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS – 2ª FASE

• Fiscalização por parte de uma equipa 

especializada da eGiamb - Consultoria 

Geoambiental, Lda;

• Reuniões mensais com a CCDR e APA.

Todos os trabalhos desenvolvidos assentaram 

no principio da transparência, com 

acompanhamento do processo por parte de 

várias entidade, nomeadamente:

• Visitas técnicas ao local com as ONGAS –

Associações de Defesa do Ambiente – que 

contou com a presença do Eng.º Rui 

Berkemeyer (Quercus) e Eng.º Hélder Careto 

(GEOTA).
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DESCONTAMINAÇÃO E REABILITAÇÃO 

DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS – BALANÇO

Aspectos Descrição 2012 2013 2014 Abertura de Valas

de Prospecção

FUTURO

Ponto de 

Situação

Detectada a existência 

de um “Depósito de 

Resíduos de Natureza 

Diversa” com cerca 

De 135.205 t de 

resíduos. 

Saneamento e 

encaminhamento para 

destino final de 17.322 

t de resíduos (Parte do 

Sector 1)

Saneamento e 

encaminhamento 

para destino final de 

4.470 t de resíduos 

(Restante  Sector 1)

Saneamento e 

encaminhamento 

para destino final de 

3.610 t de resíduos 

(Sector 2)

Saneamento e 

encaminhamento 

para destino final de 

3.610 t de resíduos 

(Sector 2)

Deposição em Células 

de Confinamento 

Técnico no Ecoparque 

da Abrunheira

Metodologias --------- Escavação e Remoção

Escavação, Triagem de Resíduos

Reutilização in situ de grande parte do 

material saneado

Escavação, Análise 

das Características 

dos Resíduos 

Depositados

Escavação, Análise 

das Características 

dos Resíduos 

Depositados

Aspectos 

Económicos

Custos de Saneamento 

e Deposição em Destino 

Final (Estimativa) -

3,673,339,75 €

580.000,00 € 399.420,00 € ----------

Minimização dos  

custos associados às 

operações de 

transporte e deposição  

em destino final.

Aspectos 

Ambientais

Contaminação de Solos

e Águas Pluviais, entre 

outros.

DESVANTAGEM -

Encaminhamento para 

destino final de 

quantidades 

significativas de 

resíduos

VANTAGEM - Minimização das quantidades depositadas em destino final promovendo a 

reutilização in situ dos materiais saneados garantindo a sua conformidade através de análises 

físico-químicas assegurando uma redução de cerca de 75% dos custos inicialmente 

previstos.
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Obrigado

João Dias Coelho
dias.coelho@tratolixo.pt


