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resumo 

 

 

O cidadão desempenha um papel central na gestão dos resíduos urbanos. 
Para cumprir as obrigações e atingir as metas e objetivos a que Portugal e os 
restantes países da União Europeia se obrigam, no âmbito da legislação 
vigente, importa verificar os resultados alcançados nos últimos anos para, 
deste modo, melhor perceber quais os objetivos que ainda faltam cumprir. 
Nesse sentido, devem ser revistos os atuais modelos e pensar na 
implementação de futuros modelos de recolha de resíduos urbanos, 
compreendendo os fatores que condicionam o comportamento do cidadão. 
Estes fatores, que podem ser agrupados em três conjuntos independentes 
(valores ambientais, valores situacionais e fatores psicológicos), estão na 
base de implementação dos vários modelos comportamentais que podem ser 
empregues na previsão e compreensão da atitude recicladora e do 
comportamento dos cidadãos face à gestão de resíduos. Entre os vários 
modelos disponíveis, salientam-se a teoria do comportamento planeado bem 
como a teoria do comportamento interpessoal e o modelo do comportamento 
repetido que incluem, respetivamente, as emoções e a rotina envolvidas 
nestas atividades. 
Tendo por base o princípio da hierarquia dos resíduos, bem como o objetivo 
de curto prazo de implementação de um novo fluxo de recolha de 
biorresíduos, aborda-se o tópico do desperdício alimentar, principalmente nos 
últimos estágios da cadeia de abastecimento alimentar, na qual o cidadão 
comum tem um papel ativo. Apresentam-se as principais práticas de 
prevenção de biorresíduos bem como orientações que podem ser adotadas 
pelos serviços ou entidades de gestão de resíduos para alcançar as metas 
legais estabelecidas. São igualmente descritas quais as soluções disponíveis 
para a recolha diferenciadas de biorresíduos bem como soluções de 
compostagem doméstica que qualquer cidadão pode adotar, em função da 
tipologia de moradia em que reside.  
A revisão bibliográfica efetuada permite, por fim, listar os principais entraves a 
uma mais ampla participação pública na gestão dos resíduos urbanos e expor 
soluções sociais ou ideias de desenvolvimentos futuros tanto a nível de 
prevenção de resíduos como ao nível da sua recolha. 
 

 



  

 



  

 

  

keywords 

 

Citizen, behaviour, bio-waste, prevention, waste management. 

 

abstract 

 

Citizens play a central role in urban waste management. To achieve 
all the obligations, goals and objectives that Portugal and the other 
member states of the European Union undertake, within the scope of 
current legislation, it is important to assess the results achieved in 
recent years in order to, in this way, to better understand what 
objective that still to fulfil. In this sense, the current models must be 
reviewed and the implementation of future models of urban waste 
collection should be considered, understanding the factors that govern 
the behaviour of the citizen. 

These factors, which can be grouped into three independent sets 
(environmental values, situational values and psychological factors), 
are the basis for implementing the various behavioural models that 
can be used to predict and understand the recycling attitude and the 
behaviour of citizens in relation to management. waste. Among the 
various models available, the theory of planned behaviour stands out, 
as well as the theory of interpersonal behaviour and the model of 
repeated behaviour, which include, respectively, the emotions and 
routine involved in these activities. 

Based on the waste hierarchy principle, as well as the short-term 
objective of implementing a new bio-waste collection flow, the topic of 
food waste is addressed, mainly in the last stages of the food supply 
chain, in which the ordinary citizen has an active role. The main bio-
waste prevention practices are presented, as well as guidelines that 
can be adopted by waste management services or entities to achieve 
the established legal goals. One also describes the solutions available 
for the differentiated collection of bio-waste as well as domestic 
composting solutions that any citizen can adopt, depending on the 
type of housing in which they reside. 

The bibliographic review carried out allows, finally, to list the main 
obstacles to a wider public participation in the management of urban 
waste and to expose social solutions or ideas for future developments 
both in terms of waste prevention and in terms of its collection. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em 2018, 5,2 toneladas de resíduos por habitante foram geradas na União Europeia 

(Eurostat, 2021a). Embora os sectores que, a nível europeu, mais resíduos tenham 

produzido sejam a construção e mineração, representando 62,5% dos resíduos 

produzidos, os resíduos domésticos representaram, nesse ano, 8,2% do total, sendo o 

quinto setor de atividade que mais resíduos produziu. Em Portugal, em que a realidade 

económica é diferente da média europeia, os resíduos domésticos representaram 32,8% 

do total de resíduos produzidos, sendo o país na União Europeia em que o setor 

doméstico mais contribui para o total nacional de resíduos produzidos. No espaço 

europeu, só na Islândia é que o setor doméstico representa uma percentagem de 

resíduos produzidos superior à de Portugal (Eurostat, 2021a). Embora Portugal apresente 

uma geração de resíduos per capita abaixo da média da União Europeia, os números 

anteriores, aliados ao facto de, em 2020 a taxa de preparação para a reutilização e 

reciclagem (38%) estar consideravelmente abaixo dos objetivos traçados pela União 

Europeia (50%) e a deposição em aterro ter representado 40,8% do destino final dos 

resíduos (APA, 2021b), refletem a necessidade de repensar tanto o modelo de gestão de 

resíduos urbanos bem como os níveis de consciencialização dos cidadãos.  

Contrariamente ao desejado, que seria a redução das capitações de resíduos urbanos, 

verifica-se que tanto a nível nacional (APA, 2021b) como a nível europeu (Eurostat, 

2021a), estas taxas têm vindo a aumentar continuamente desde 2014, totalizando 

sensivelmente 1,45 kg/(hab.dia) em Portugal (APA, 2021b). Sabendo que o crescimento 

da produção e do consumo, a procura por novos produtos bem como o aumento do nível 

de vida, ou seja, que as alterações dos padrões de vida (Mukherji et al., 2016) contribuem 

igualmente para uma maior geração de resíduos (Minelgaitė e Liobikienė, 2019),  e se 

não forem tomadas medidas, prevê-se que nos países de maior rendimento os resíduos 

aumentem 19% até 2050, sendo que, na Europa, se atinja uma produção de 490 milhões 

de toneladas de resíduos nesse ano, ou seja, quase 100 milhões a mais que em 2016 

(Banco Mundial, 2022). Adicionalmente, num quadro em que se prevê que a população 

mundial venha a aumentar em 2 mil milhões de pessoas nos próximos 30 anos (ONU, 

2019a) e que este aumento demográfico concentrar-se-á, essencialmente, em zonas 

urbanas, atingindo-se 70% em 2050 (ONU, 2019b), uma gestão integrada e sustentável 

dos resíduos, nomeadamente dos resíduos urbanos ganha especial relevo num futuro 

próximo.  
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1.1 ENQUADRAMENTO DO TEMA 

O décimo-segundo objetivo agenda da ONU para o desenvolvimento sustentável da 

sociedade, intitulado “Consumo e Produção Responsável”, prevê fomentar a produção 

amiga do ambiente, reduzir o desperdício e os resíduos e potenciar a reciclagem. Porém, 

uma gestão eficaz de resíduos interfere direta ou indiretamente nos objetivos traçados 

para a erradicação da fome, para a saúde e bem-estar, para a energia limpa e acessível, 

para o crescimento económico e para a proteção do ambiente e do clima. Nesse sentido, 

a União Europeia publicou, em 2018, um novo pacote de diretivas, nas quais se revêm 

medidas anteriormente aplicadas, fixando novas metas e prazos, ou se definem novos 

objetivos. Neste âmbito, realça-se a Diretiva 2018/851 que revê os objetivos para a 

recolha seletiva de vários fluxos de materiais e embalagens e fixa um prazo de 

implementação para a recolha seletiva de biorresíduos. Em Portugal, apesar da 

reciclagem de embalagens bem como de outros tipos de resíduos já estar enraizada na 

sociedade, verifica-se que as taxas de recuperação de materiais e produtos encontra-se 

estagnada há vários anos, situando-se abaixo dos objetivos traçados (APA, 2021b). Já no 

que se refere à valorização de biorresíduos, ela resulta essencialmente do tratamento 

mecânico e biológico dos resíduos indiferenciados, não existindo, ainda um fluxo de 

recolha seletiva amplamente implementada para estes resíduos. Nesse sentido, importa 

rever não só os objetivos a que a União Europeia, e consequentemente Portugal, se 

propõem nos próximos anos, mas também revisitar os fatores que condicionam o 

comportamento do cidadão no que concerne a gestão de resíduos.  

O cidadão ocupa, cada vez mais, um lugar de destaque na gestão de vários serviços. 

Não só o cidadão contribui ativamente na divulgação de dados, como por exemplo 

consumos ou até opiniões, como também, ao avaliar positivamente ou negativamente 

serviços, contribuem indiretamente para a revisão de procedimentos internos e externos 

de empresas e instituições. Adicionalmente, face à crescente urbanização da população, 

torna-se fundamental planear e desenvolver a cidade e seus serviços em prol e em 

função do cidadão, sabendo, igualmente, que através dos vários mecanismos de consulta 

e participação públicas, os cidadãos possuem, desde que o assim desejem, uma voz 

mais ativa em muitas decisões que são tomadas. Em Portugal, embora a implementação 

das mesmas seja da responsabilidade local, o desenvolvimento das políticas é feito de 

forma transversal e nacional, sem se atender às características próprias da área servida. 

Não menos importante e contrariamente a muitos outros serviços, não é dada opção de 



Luís Manuel Araújo Santos 

Universidade de Aveiro  3 

escolha ao cidadão, sendo-lhe imposto um modelo que, por vários motivos, pode não lhe 

ser possível aplicar ou, simplesmente, não lhe ser conveniente. 

O sucesso de qualquer política pública de gestão de resíduos está centrado na 

participação dos cidadãos nos modelos idealizados e nos serviços oferecidos. Esta 

participação está dependente não só da motivação própria do cidadão, mas também das 

condicionantes envolventes existentes. A compreensão e previsão dos comportamentos 

dos cidadãos pode ser efetuada através da implementação de várias teorias 

comportamentais, entre as quais se destacam as teorias do comportamento planeado 

(Ajzen e Fishbein, 1980) e do comportamento interpessoal (Triandis, 1977). Embora a 

aplicação destas teorias não se enquadre no âmbito da presente dissertação, a 

apresentação dos conceitos fundamentais destas teorias torna-se relevante para permitir 

tanto a revisão das atuais políticas nacionais bem como a implementação de novos 

modelos, mais à escala regional e mais adaptadas às condições sociais e patrimoniais da 

área que se pretende servir. Por sua vez, o comportamento do cidadão é influenciado por 

fatores de conveniência, fatores sociodemográficos e fatores externos que interessa 

conhecer. Estes fatores não afetam todos os cidadãos da mesma forma. Porém, o seu 

conhecimento é fundamental tanto para antever uma possível aceitação ou recusa em 

participar como para saber quais as características que os agentes responsáveis pela 

implementação e operacionalização da gestão de resíduos devem averiguar e analisar. 

Por outro lado, tal como postula a Diretiva Quadro dos Resíduos (Diretiva 2008/98/CE), o 

princípio de gestão de resíduos designado de hierarquia dos resíduos tem na sua base a 

prevenção e redução de resíduos.  

Não sendo possível abranger todos os fluxos de resíduos neste documento, opta-se por 

dar especial atenção à prevenção dos resíduos alimentares. Para esta decisão 

contribuem todos os problemas sociais, morais e éticos que resultam do desperdício 

alimentar, principalmente num período em que as carências alimentares de milhões de 

cidadãos são mais evidentes, mas também todos os riscos que uma ineficiente gestão 

destes resíduos acarreta para a saúde humana e para o ambiente, nomeadamente, para 

a água, em particular aquela que se destina ao consumo humano, para o solo e para a 

atmosfera. Logicamente, sendo a grande maioria dos alimentos disponibilizados aos 

cidadãos em embalagens, a redução do desperdício alimentar permite, conjuntamente, 

reduzir os resíduos urbanos. Tendo consciência que não é possível erradicar o 

desperdício alimentar, importa dar opções aos cidadãos para gerirem os biorresíduos que 

produzem. Os objetivos para a valorização de matéria orgânica e redução de material 



Contribuição para novos modelos de gestão de resíduos urbanos 

4  Departamento de Ambiente e Ordenamento 

depositado em aterro depende da divulgação de soluções de compostagem doméstica ou 

de soluções de recolha seletiva no seio da sociedade, na qual se incluem os cidadãos, as 

entidades gestoras e as autoridades responsáveis pelo desenvolvimento de políticas 

públicas de gestão de resíduos.  

Face ao exposto anteriormente, a presente dissertação pretende reunir a informação 

atualmente disponível sobre os vários aspetos supramencionados, e, se possível, servir 

como base de consulta em futuros trabalhos de investigação, mas principalmente, como 

meio de divulgação entre instituições, organismos e empresas que operam no setor da 

gestão de resíduos bem como entre os cidadãos. Embora todos os assuntos abordados 

neste documento possam ser acedidos por qualquer pessoa interessada, o autor 

compreende que a variedade de assuntos bem como a diversidade de opiniões possa ser 

um entrave para um maior envolvimento dos cidadãos nesta temática. Sabendo, 

antecipadamente, que muito mais haveria por explicar e referir, o autor entende que as 

informações aqui apresentadas fornecem ao leitor um conhecimento basilar sobre a 

gestão de resíduos urbanos. 

1.2 METODOLOGIA 

O trabalho desenvolvido baseia-se numa extensa pesquisa bibliográfica que reúne 

relatórios de instituições, artigos de opinião ou de divulgação, artigos de conferências, 

mas, essencialmente, artigos científicos publicados nos mais diversos jornais com revisão 

por pares. Atendendo o número de documentos analisados, a repetição de informação é 

frequente, optando-se, salvo exceções pontais, por não citar todos os autores que 

abordam ou corroboram determinada afirmação ou conclusão, pois entende-se que tal 

procedimento não acrescentaria valor científico à dissertação, e que, antes pelo contrário, 

poderia complicar a sua leitura. Alternativamente, o autor optou por salientar os 

contributos únicos de cada trabalho, justificando-se a existência de referências únicas a 

vários trabalhos científicos ao longo do texto que se apresenta. 

A súmula legal que se expõe aborda, unicamente, os aspetos cujo âmbito se enquadra 

na presente dissertação e cuja aplicação influencia ou depende do cidadão. Outras 

dimensões dos documentos legais, relacionadas por exemplo, com direitos e deveres de 

autoridades nacionais, operadores etc., foram deliberadamente excluídas. As diretivas 

europeias formam o principal suporte legal para as várias informações, definições e 

metas apresentadas. No entanto, como as mesmas carecem de transposição para a lei 

nacional, opta-se por, sempre que exista, referenciar a lei, decreto-lei ou outro documento 
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legal nacional. Nesta referenciação, e desde que publicações posteriores não revoguem 

o documento legal anterior, é sempre feita menção ao documento original, sendo que as 

informações apresentadas constam na redação mais atualizada do mesmo. Por razões 

relacionadas com o tempo próprio do processo de escrita, importa referir que a redação 

dos documentos legais constante desta dissertação contém as atualizações publicadas 

até dezembro de 2021. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação possui, além da presente introdução, mais seis capítulos, aos 

quais se segue a lista de referências bibliográficas citadas ao longo do texto. Os 

elementos pré-textuais incluem, logicamente, a capa, mas também a dedicatória, os 

agradecimentos, os resumos em português e inglês, o índice texto, o índice de figuras e a 

simbologia, na qual se reúnem símbolos e acrónimos/abreviaturas. À exceção deste 

capítulo e do capítulo das conclusões, todos os capítulos intermédios são rematados com 

breves considerações finais sobre as informações expostas no decorrer da secção em 

apreço. 

O Capítulo 2 resume as principais considerações legais sobre a gestão de resíduos que 

afetam ou são afetadas direta ou indiretamente o/pelo cidadão. São apresentados os 

âmbitos de aplicação dos documentos legais, as principais definições, as metas traçadas 

bem como demais informações necessárias ao correto enquadramento legal da gestão 

de resíduos em Portugal.  

No Capítulo 3, é feita uma breve introdução ao comportamento de cidadãos face ao 

desperdício e à gestão de resíduos. Após apresentar as principais variáveis que 

influenciam os comportamentos ambientais, descrevem-se os modelos mais relevantes 

ou mais frequentemente citados nos documentos analisados. Posteriormente segue-se 

uma secção na qual se pretende apresentar algumas soluções para auxiliar a alteração 

de comportamentos atuais dos cidadãos.  

O Capítulo 4 é o primeiro capítulo dedicado à gestão de resíduos propriamente dita. 

Neste capítulo aborda-se a recolha seletiva de resíduos de vidro, de papel/cartão e de 

embalagens de metal/plástico, também designada recolha seletiva trifluxo, dando-se, 

inicialmente, ênfase ao comportamento dos cidadãos e aos fatores dos quais depende. 

Seguidamente, são feitos um resumo e uma breve comparação dos principais serviços de 

recolha disponíveis e referenciados na literatura consultada. Por fim, apresentam-se 
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algumas soluções sobre políticas públicas ou aspetos das mesmas que deveriam ser 

considerados aquando da revisão dos atuais modelos existentes ou na elaboração de 

novos modelos para outros fluxos de resíduos, nomeadamente dos biorresíduos. 

A problemática do desperdício alimentar é abordada no Capítulo 5. Após um breve 

enquadramento histórico do desperdício alimentar, este fenómeno é analisado ao longo 

de toda a cadeia de abastecimento alimentar, dando-se principal relevância aos estágios 

finais, nos quais, o cidadão tem uma participação ativa. Os vários fatores apontados 

como condicionantes do desperdício alimentar são apresentados, seguindo-se uma 

secção dedicada aos comportamentos e práticas que influenciam o desperdício 

alimentar. Por último, antes das considerações finais, apresentam-se várias orientações 

para a implementação de medidas que visam reduzir o desperdício alimentar e, 

consequentemente, reduzir a quantidade de biorresíduos. 

Os biorresíduos são o tema do Capítulo 6. A estrutura desta secção é muito semelhante 

à apresentada anteriormente para o Capítulo 4. Após a introdução das condicionantes ao 

comportamento do cidadão, é feita uma descrição da recolha seletiva dos biorresíduos, 

na qual se abordam os fatores dos quais depende, as soluções de recolha bem como a 

problemática das impurezas nos resíduos recolhidos. Por último, apresentam-se várias 

soluções de compostagem doméstica de biorresíduos que podem tanto auxiliar os 

sistemas de recolha como substituí-los. 

O sétimo e último capítulo da presente dissertação é dedicado às conclusões gerais bem 

como a recomendações e sugestões para desenvolvimento futuro nesta temática. Visto 

que, no final de cada capítulo são tecidas considerações finais, opta-se por incluir nesta 

secção as considerações pessoais do autor, baseadas na sua experiência pessoal e 

profissional, mas, também, no conhecimento adquirido durante a escrita do presente 

documento. 
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2 ENQUADRAMENTO LEGAL 

A gestão de resíduos nos estados membros da União Europeia (UE) encontra-se definida 

por um conjunto de regulamentos, decisões e, diretivas que o parlamento europeu e o 

conselho têm publicado ao longo de mais de três décadas. Ao contrário dos 

regulamentos e decisões, que vinculam imediatamente os estados membros, as diretivas 

obrigam à sua transposição para a legislação nacional de cada estado membro, a 

implementação das mesmas varia consoante as realidades presentes de cada país da 

União Europeia. Independentemente do ritmo de implementação das diretivas, assim 

como a sua operacionalização, serem distintas, os principais conceitos, as metas e os 

objetivos mínimos a alcançar e respetivos prazos são transversais a todos os estados 

membros. Importa, assim, fazer um enquadramento legal das principais diretivas 

europeias e documentos legais e jurídicos portugueses com intuito de perceber em que 

fase está, atualmente, a gestão de resíduos urbanos em Portugal e que oportunidades ou 

desenvolvimentos se esperam num futuro próximo. 

Nas próximas três secções descrevem-se, de forma sintética, as principais informações 

dos vários documentos legais europeus e nacionais referentes a: i) gestão de resíduos; ii) 

embalagens e resíduos de embalagens e iii) deposição de resíduos em aterro. Embora os 

vários documentos legais apresentados abordem várias vertentes da gestão de resíduos 

e abrangem todos os intervenientes neste processo, apenas são destacadas as 

informações que, direta ou indiretamente, dependem de ou influenciem o comportamento 

do cidadão. Importa realçar que, segundo o Regime Geral de Gestão de Resíduos, 

consagrado no Decreto-Lei n.º 102-D/2020, alterado pela Lei n.º 52/2021, os cidadãos 

são responsáveis por separar e depositar os resíduos urbanos produzidos nas habitações 

em locais próprios, estando sujeitos a contraordenações específicas pelo incumprimento 

do dever de separação e deposição dos resíduos, no termos da Lei n.º 73/2013, na sua 

redação atual. Estas coimas, para cidadãos, quando previstas em regulamentos 

municipais ou de freguesias, podem ascender a 10 vezes a retribuição mínima mensal 

garantida ou o salário mínimo nacional mais elevado, respetivamente.  

2.1 GESTÃO DE RESÍDUOS 

Entende-se, como resíduos, todas as substâncias ou objetos de que o atual proprietário 

se pretende, voluntaria ou compulsivamente, desfazer (Decreto-Lei n.º 178/2006 com a 
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redação do Decreto-Lei n.º 73/2011 e, entretanto, revogado pelo Decreto-Lei n.º 102-

D/2020). Neste sentido, este documento legal nacional define como produtor inicial de 

resíduos, a pessoa cuja atividade produz resíduos e o detentor do resíduo é o produtor 

ou pessoa singular/coletiva que tem o resíduo em sua posse. Ainda segundo o Decreto-

Lei n.º 73/2011, os resíduos urbanos resultam tanto de métodos de recolha indiferenciada 

ou seletiva de habitações, incluindo-se o papel/cartão, vidro, plástico e metais, 

biorresíduos, madeira, têxteis, embalagens, resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrónicos, resíduos de pilhas e acumuladores, assim como resíduos volumosos 

(mobiliário, colchões etc.). Em suma, resíduos urbanos são, como se define na Diretiva 

1999/31/CE, resíduos provenientes das habitações privadas bem como outros resíduos 

que, pela sua natureza ou composição, sejam semelhantes aos resíduos provenientes 

das habitações. A legislação nacional define, ainda, os biorresíduos como sendo os 

resíduos biodegradáveis de jardins e parques, os resíduos alimentares bem como os 

resíduos resultantes de cozinhas de habitações, escritórios, restaurantes, onde se 

incluem cantinas e unidades de catering, grossistas e retalho. Os resíduos derivados das 

unidades de transformação de alimentos também se incluem nesta definição.  

Segundo Diretiva 2018/851, os resíduos urbanos representam entre 7% a 10% do total 

dos resíduos produzidos na União Europeia. Apesar desta reduzida incidência dos 

resíduos urbanos no panorama geral dos resíduos gerados na União Europeia, o fluxo 

destes resíduos é muito mais complexo, sendo que o modo como é gerido é um indicador 

da qualidade global do sistema de gestão de resíduos de um país (Diretiva 2018/851). 

Ainda segundo esta diretiva, a dificuldade de gestão destes resíduos resulta da sua 

composição complexa e indiferenciada, da sua proximidade direta aos cidadãos e dos 

seus impactes na saúde humana e na qualidade ambiental. Na gestão de resíduos 

urbanos englobam-se as atividades de recolha, transporte, valorização, na qual se inclui 

a triagem bem como a sua eliminação (Decreto-Lei n.º 102-D/2020, na sua redação 

atual). Importa realçar que, segundo este diploma legal, as operações de manutenção 

dos locais de eliminação após o seu encerramento incluem-se no sistema de gestão de 

resíduos.  

Com intuito de se alcançarem sistemas de recolha e de triagem mais eficientes, os atuais 

sistemas de gestão de resíduos devem ser melhorados e transformados, garantindo a 

sustentabilidade dos materiais para proteger, preservar e melhorar a qualidade do 

ambiente bem como proteger a saúde humana. Como refere a Diretiva 2018/851, esta 

gestão de resíduos deve realçar a gestão integrada dos recursos naturais e proporcionar 

oportunidades económicas que promovam a economia circular e a redução da 
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dependência energética da União Europeia. Contrariamente a outros fluxos de resíduos, 

o envolvimento dos cidadãos é primordial não só para assegurar um fluxo de resíduos 

rastreável como, se for caso disso, garantir a uma composição específica dos resíduos 

(Diretiva 2018/851). 

No Decreto-Lei n.º 178/2006, recentemente revogado pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, 

definiu-se, pela primeira vez na legislação nacional, o princípio da hierarquia dos 

resíduos, com o qual se garante que todos os documentos legais em matéria de resíduos 

devem respeitar uma ordem de prioridade na prevenção e gestão de resíduos pré-

estabelecida, designadamente: a) prevenção e redução; b) preparação para a 

reutilização; c) reciclagem; d) outros tipos de valorização (como por exemplo a 

valorização energética) e e) eliminação. Em fluxos específicos, esta ordem pode não ser 

respeitada, desde que as opções tomadas sejam devidamente comprovadas pela 

aplicação do conceito de ciclo de vida aos impactes da gestão de resíduos em causa e 

garantido a consideração de vários princípios, entres os quais se destaca o princípio da 

precaução que, segundo a Lei de bases do Ambiente (Lei n.º 19/2014), se define como 

um princípio que obriga à adoção de medidas antecipatórias, pretendendo-se obviar ou 

minorar os impactes adversos no ambiente, tanto em face de perigos imediatos e 

concretos como em face de riscos futuros e incertos. Importa igualmente referir que este 

princípio estabelece que, em caso de incerteza científica, o ónus da prova recaia sobre a 

parte que alega a ausência de perigo. 

 

Figura 2.1 – Hierarquia dos resíduos  

A prevenção e redução de resíduos, que se encontra na base da pirâmide invertida da 

hierarquia das operações de gestão de resíduos (Figura 2.1), prevê que sejam tomadas 
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medidas antes de um determinado recurso ser transformado em resíduo (Decreto-Lei n.º 

102-D/2020, na sua redação atual) de modo a reduzir: i) a quantidade de resíduos quer 

seja pela via da reutilização do recurso ou produto que seja pelo prolongamento da sua 

vida útil; ii) os impactes negativos tanto a nível da saúde humana como ao nível do 

ambiente e iii) o teor de substâncias perigosas no materiais e produtos. Relativamente à 

preparação para a reutilização, esta prioridade inclui operações de controlo, limpeza ou 

reparação que permitem a reutilização de produtos ou componentes de produtos, que 

assumam a natureza de resíduos, sem qualquer tipo de pré-processamento (Decreto-Lei 

n.º 102-D/2020, na sua redação atual). Por sua vez, as atividades de reutilização 

integram as operações que permitem a utilização dos produtos ou componentes, que não 

sejam resíduos, para o mesmo fim para que foram concebidos.  

A terceira prioridade da hierarquia dos resíduos definida no Decreto-Lei n.º 102-D/2020, 

na sua redação atual, inclui todas as atividades de reciclagem, através das quais os 

materiais constituintes dos resíduos são novamente transformados em produtos, 

materiais ou substância para a sua finalidade original ou qualquer outra finalidade. Nestas 

operações abrangem-se o reprocessamento de materiais orgânicos, porém excluem-se 

operações de valorização energética bem com o reprocessamento de resíduos como 

combustível ou a sua utilização em operações de enchimento. A penúltima prioridade da 

hierarquia dos resíduos, tal como se ilustra na Figura 2.1, integra outros tipos de 

valorização. Como operações de valorização, entendem-se, segundo o Decreto-Lei n.º 

102-D/2020, na sua redação atual, todas as operações cujo resultado principal é o 

processamento de resíduos com intuito de substituir outros recursos que, caso contrário, 

teriam sido utilizados para um fim específico. No Anexo II do Regime Geral da Gestão de 

Resíduos, a que se refere o artigo 2.º do supramencionado documento legal listam-se 

treze operações de valorização de resíduos, salientando-se a sua utilização como 

combustível ou outro meio de produção de energia. 

Estas duas operações permitem que seja aplicado, desde que se verifiquem critérios 

específicos, o fim de estatuto de resíduo a determinados resíduos. De acordo com o 

Decreto-Lei n.º 102-D/2020, na sua redação atual, esta situação ocorre quanto: i) a 

substância obtida é habitualmente utilizada para fins específicos; ii) existe procura para a 

substância e desde que esta respeite os requisitos técnicos e legais aplicáveis e iii) a 

utilização da substância não acarretar impactes globalmente adversos do ponto de vista 

ambiental ou de saúde humana. Neste contexto, importa introduzir o princípio da 

proteção da saúde humana e do ambiente que, tal como é expresso no Decreto-Lei n.º 

102-D/2020, na sua redação atual, visa evitar ou reduzir os riscos para a saúde humana 
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e para o ambiente, garantindo que, em todas as operações integradas na gestão de 

resíduos, nem sejam gerados efeitos adversos sobre a água, o ar, o solo, a flora ou a 

fauna nem sejam provocadas perturbações sonoras, odoríficas ou físicas na paisagem 

natural.  

Por último, a hierarquia dos resíduos consagrada no Decreto-Lei n.º 102-D/2020, na sua 

redação atual, consagra uma fase de eliminação (Figura 2.1) que, segundo este diploma, 

inclui as operações que não sejam de valorização, mesmo que, no decorrer do seu 

processo, se verifique a recuperação energética ou de substâncias. Entre os diferentes 

tipos de eliminação previstos no Anexo I do Regime Geral da Gestão de Resíduos, a que 

se refere o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, destaca-se o depósito no solo, em 

profundidade ou à superfície em, por exemplo, aterros sanitários. 

Com exceção da prevenção e da redução dos resíduos, todas as fases da hierarquia dos 

resíduos são antecipadas por uma fase de recolha que integra, não só a apanha dos 

resíduos, como se define no Decreto-Lei n.º 120-D/2020, na sua redação atual, mas 

também a triagem (separação manual ou mecânica dos resíduos sem alteração das suas 

características) e o armazenamento preliminar dos mesmos, para posteriores fins de 

transporte para uma unidade tratamento. Note-se que, o armazenamento preliminar dos 

resíduos não pode ser superior a um período de três anos (Decreto-Lei n.º 102-D/2020, 

na sua redação atual). Esta recolha poderá ser seletiva, permitindo que os fluxos de 

resíduos sejam separados por tipo e natureza e facilitando os tratamentos posteriores, 

isto é, toda e qualquer operação de valorização ou eliminação, incluindo-se a preparação 

prévia para estas duas fases estabelecidas na hierarquia dos resíduos.  

Segundo a Diretiva 2018/851, para o estabelecimento de sistemas de recolha seletiva 

podem ser ponderados vários métodos (recolha porta a porta, sistemas de entrega e 

receção etc.), sendo que a recolha conjunta só deve ser considerada se a implementação 

de sistemas de recolha seletiva se traduzir em custos avultados ou se, deste sistema, 

possam advir impactes ambientais negativos. Deste 2015 que, em todos os estados 

membros da União Europeia, os sistemas de recolha seletiva de resíduos devem 

contemplar fluxos para o papel, metal, plástico e vidro, sendo que: i) até 31 de dezembro 

de 2023, os biorresíduos, quando não separados e reciclados na origem, deverão ser 

recolhidos separadamente; ii) até 1 de janeiro de 2025, deverá ser criado um fluxo de 

recolha seletiva para os têxteis; iii) até 1 de janeiro de 2025, deverão, igualmente, ser 

criados fluxos para a recolha seletiva das frações de resíduos perigosas produzidas pelas 

habitações e iv) os óleos usados devem continuar, sempre que tecnicamente possível, a 
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ser recolhidos separadamente. Estes novos fluxos permitirão impulsionar a utilização de 

matérias-primas secundárias de qualidade, reduzindo a dependência de Portugal e de 

todos os estados membros da União europeia da importação de recursos e facilitando a 

transição para uma gestão de materiais mais sustentável e para um modelo de economia 

circular (Diretiva 2018/851).  

A introdução de novos fluxos de recolha seletiva de resíduos obriga, necessariamente, a 

um maior envolvimento dos cidadãos e, como se refere na Diretiva 2018/851, os 

consumidores e os produtores devem ser incentivados a mudar de comportamento, tanto 

através da educação como da sensibilização, contribuindo assim para uma gestão 

adequada de todos os resíduos ou produtos em fim de vida. Nesse sentido, a 

implementação do princípio de poluidor-pagador é fundamental para que os vários 

instrumentos económicos disponíveis para se alcançar todos os objetivos de prevenção e 

gestão de resíduos. No Anexo IV-A da referida diretiva, apresentam-se quinze exemplos 

de instrumentos e outras medidas que visam incentivar a aplicação da hierarquia dos 

resíduos em todos os setores económicos, mas também ao nível dos cidadãos, cujos 

alguns exemplos são: i) os sistemas de pagamento em função da produção de resíduos, 

também designados de PAYT (Pay-as-you-throw), que onerem os produtores de resíduos 

com base na quantidade efetiva de resíduos produzida e que incentivam a separação de 

resíduos recicláveis e a redução de resíduos indiferenciados, sendo que, em Portugal, a 

aplicação deste sistema tarifário está consagrado na Resolução da Assembleia da 

República n.º 8/2013; ii) os regimes de consignação e outras medidas que incentivem a 

recolha de produtos e materiais usados e; iii) incentivos económicos para a promoção da 

prevenção de resíduos e reforçar sistemas de recolha seletiva (Diretiva 2018/851). Note-

se que todos estes instrumentos estão presentes no Regime Geral de Gestão de 

Resíduos (Decreto-Lei n.º 102-D/2020). Um exemplo deste último instrumento é a 

entrada em vigor, a 1 de julho de 2021, da proibição de disponibilização gratuita de sacos 

de caixa, com ou sem pega, feitos de qualquer material, proibição estabelecida no 

Decreto-Lei n.º 152-D/2017, aditado pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020. Entre os vários 

instrumentos disponíveis, importa igualmente salientar a promoção de rótulos ecológicos 

credíveis e as campanhas de sensibilização sobre as temáticas da prevenção, redução e 

recolha seletiva, integrando este instrumento nos vários níveis de ensino bem como em 

cursos de formação profissional (Decreto-Lei n.º 102-D/2020, na sua redação atual). 

No que se referem a metas propostas para os diferentes fluxos de resíduos, a Diretiva 

2018/851, que veio rever algumas das metas e prazos já introduzidos na Diretiva 

2008/98, propõe, para os fluxos já existentes, um aumento da reciclagem, em peso, dos 
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resíduos urbanos para um mínimo de 55% em 2025, 60% em 2030 e 65% em 2035, 

sendo que, para os dois últimos períodos, possam existir reduções em 5%. A nível 

nacional, o Decreto-Lei n.º 102-D/2020, na sua redação atual, previa que o mínimo de 

50%, em peso, de resíduos urbanos preparados para reutilização ou reciclados até ao 

passado ano de 2020. Porém, como revelam os dados publicados pela Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA, 2021a), as operações de preparação para a reutilização e 

de reciclagem atingiram, nesse ano, em Portugal, apenas 38%, valor inferior aos 

números de 2018 e 2019.  

No âmbito da recolha seletiva de resíduos, a legislação nacional e internacional dá 

especial relevância aos biorresíduos, tanto ao nível do desperdício alimentar como ao 

nível da recolha dos biorresíduos, propriamente dito. A Diretiva 2018/851 refere que, com 

vista a alcançar as os objetivos de desenvolvimento sustentáveis para 2030 propostos 

pela Organização das Nações Unidas, devem ser tomadas medidas para promover a 

redução de resíduos alimentares ao longo das cadeias de produção e de abastecimento. 

Segundo esta diretiva, deve procurar-se alcançar metas de redução de resíduos 

alimentares a nível da União Europeia de 30% e 50% até 2025 e 2030, respetivamente. 

Analisando os dados dos resíduos urbanos em 2020 (APA, 2021a), verifica-se que 

36,90% dos resíduos gerados em Portugal são biorresíduos, sendo que a caracterização 

física das recolhas indiferenciada e seletiva indicam que os biorresíduos representam 

43,78% e 9,62%, respetivamente, dos resíduos urbanos. Importa igualmente referir que, 

à data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, este documento fixava, para 

2020, uma percentagem máxima de resíduos biodegradáveis em aterro de 35%. Note-se 

que esta meta já estava incluída em legislação anterior, entretanto revogada. Novamente, 

os dados da Agência Portuguesa do Ambiente revelam que, nesse ano, a meta não foi 

alcançada, representando os biorresíduos 53% dos resíduos depositados em aterro 

(APA, 2021a).  

Apesar das metas referentes aos biorresíduos não terem sido alcançadas, realça-se que 

a legislação portuguesa, no Decreto-Lei n.º 102-D/2020, na sua redação atual, prevê a 

proposta de medidas para a recolha seletiva de biorresíduos, tendo em vista a sua 

compostagem e digestão anaeróbia, sendo que o tratamento destas substâncias deve ser 

feito de modo a ser satisfeito um elevado nível de proteção do ambiente. A redução dos 

biorresíduos deve igualmente ser alcançada pela diminuição produção de resíduos. A 

Diretiva 2018/851 refere ainda que deve ser incentivada a compostagem doméstica. 

Estes produtos poderão, segundo a referida diretiva, estimular mais investigação e 

inovação, substituindo matérias-primas baseadas em combustíveis fósseis por fontes 
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renováveis. Importa referir que, segundo a referida diretiva europeia, a partir de 1 de 

janeiro de 2027, apenas os biorresíduos provenientes de recolha seletiva ou de 

separação na fonte poderão ser contabilizados como reciclados. Atendendo à hierarquia 

dos resíduos ilustrada na Figura 2.1, a quantidade de biorresíduos gerada pode, e deve, 

ser reduzida através da prevenção de desperdícios alimentares que ocorrem em todas as 

fases da cadeia de abastecimento alimentar. Para tal, e ainda segundo a Diretiva 

2018/851, devem ser concedidos incentivos à recolha de produtos alimentares não 

vendidos bem como previstas ações de formação aos consumidores com intuito a 

clarificação das datas integradas nas informações “consumir até” e “consumir de 

preferência antes de”.  

A gestão integrada que a hierarquia dos resíduos (Figura 2.1) obriga só pode ser 

alcançada através da articulação entre vários intervenientes e sob orientações 

fundamentais definidas nos planos de gestão de resíduo, nomeadamente no plano 

nacional de gestão de resíduos, nos planos específicos de gestão de resíduos e nos 

planos multimunicipais, intermunicipais e municipais de ação, como reflete o Decreto-Lei 

n.º 102-D/2020, na sua redação atual, abrangendo-se assim todo o território geográfico 

nacional. Muito resumidamente, os planos devem, obrigatoriamente, caracterizar os 

resíduos a gerir, os sistemas de recolha instalados ou a instalar, informações sobre os 

locais de valorização ou eliminação e refletir políticas gerais de gestão de resíduos. 

Adicionalmente, podem conter uma descrição de partilha de responsabilidades, 

informações sobre potenciais instrumentos económicos e ações de sensibilização bem 

como indicações dos locais contaminados. Informações mais detalhadas sobre as 

características dos vários planos e a descrição dos conteúdos obrigatório e opcional dos 

mesmos podem ser consultados no Anexo VI do referido documento legal nacional ou no 

Decreto-Lei n.º 102-D/2020, na sua redação atual. Na elaboração dos vários planos de 

gestão, deve ser garantido, além dos vários princípios já identificados no presente 

documento, o princípio de autossuficiência e da proximidade que estipula que as várias 

operações envolvidas na gestão de resíduos decorram em território nacional, 

assegurando a proteção ambiental e de saúde pública através do recurso a tecnologias 

adequadas.  

2.2 EMBALAGENS E RESÍDUOS DE EMBALAGENS 

As embalagens e os resíduos de embalagens representam uma fração considerável dos 

resíduos urbanos produzidos em qualquer sociedade. Por exemplo, segundo os dados 
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apresentados no Relatório de Estado do Ambiente (APA, 2019), no ano de 2019, foram 

produzidos em Portugal continental sensivelmente 5 milhões de toneladas de resíduos 

urbanos, sendo que 1,7 milhões de toneladas são referentes a resíduos de embalagens. 

Isto é, 34% dos resíduos gerados em Portugal derivam dos invólucros, caixa, latas, 

pacotes etc. utlizados aquando do transporte ou comercialização de produtos. Importa 

salientar dois aspetos. Primeiro, em Portugal, esta percentagem tem-se mantido 

sensivelmente constante nos últimos anos, realçando a inexistência de qualquer 

tendência de diminuição da redução deste tipo de resíduo. Segundo, a geração de 

resíduos de embalagens per capita, em Portugal, está na média europeia, ou seja, 

ligeiramente acima de 170 kg por cidadão em 2019 (Eurostat, 2021b).  

Face aos números anteriores, compreende-se a necessidade da União Europeia e dos 

vários estados membros, onde se inclui Portugal, legislarem sobre este tipo de resíduo, 

sendo a primeira prioridade a prevenção da produção de resíduos de embalagens, como 

se refere na Diretiva 94/62/CE. Esta prioridade é reforçada na Diretiva 2018/852, quando 

se refere que a forma mais eficiente de melhorar a eficiência dos recursos é a prevenção 

dos resíduos. Adicionalmente, devem ser tomadas as medidas necessárias para 

incentivar a colocação de embalagens reutilizáveis no mercado e a sua reutilização. A 

reutilização ou reciclagem dos resíduos de embalagens, que é uma condição necessária 

para um crescimento sustentável, permite uma mais ampla implementação dos objetivos 

da União Europeia no que se ao estabelecimento de uma economia circular (Diretiva 

2018/852). Embora a valorização energética seja um meio eficaz de valorização dos 

resíduos de embalagens, em termos de impacte ambiental, devem ser criados sistemas 

que garantam o retorno das embalagens usadas e/ou de resíduos de embalagens 

(Diretiva 94/62/CE). 

Importa, primeiramente, definir o conceito de embalagem à luz da legislação vigente. 

Atualmente, segundo o Decreto-Lei n.º 152-D/2017, na sua atual redação, define 

embalagem como qualquer produto feito de materiais de qualquer natureza utilizado para 

conter, proteger, movimentar, manusear, entregar e apresentar mercadorias, desde o 

produtor ao utilizador ou consumidor final, incluindo todos os artigos descartáveis 

utilizado para os mesmos fins. Nesta definição enquadram-se: i) as embalagens de venda 

ou embalagens primárias que são concebidas de modo a constituir uma unidade de 

venda para o consumidor; ii) as embalagens agrupadas ou embalagens secundárias que 

consistem em um conjunto de unidades de venda que podem, ou não, servir para efeitos 

de reaprovisionamento e podem ser retiradas do produto sem afetar as suas 

características; iii) as embalagens de transporte ou embalagens terciárias que constituem 
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quaisquer embalagens concebidas para facilitar o transporte e a movimentação de 

unidades de venda ou embalagens agrupadas a fim de evitar danos físicos neste 

processo, excluindo-se os contentores. Do ponto de vista de reutilização, o Decreto-Lei 

n.º 152-D/2017, na sua atual redação, distingue embalagens reutilizáveis e não 

reutilizáveis, ou de utilização única, em função da sua conceção inicial permitir, ou não, 

as embalagens perfazerem múltiplas viagens ou rotações no seu ciclo de vida, através de 

novo enchimento ou da reutilização para o mesmo fim. Por fim, destacam-se as 

embalagens compósitas que se caracterizam por ser constituídas por duas ou mais 

camadas de materiais, que não podem ser separadas manualmente e que formam uma 

unidade única e integral. As embalagens cartonadas da Tetra Pak® são um exemplo de 

embalagens compósitas.  

À semelhança do que é referido na Secção 2.1, o consumidor desempenha uma função 

crucial na gestão das embalagens e dos resíduos das embalagens. De facto, um elevado 

grau de reciclagem ou de reutilização apenas pode ser alcançado se os resíduos de 

embalagens forem triados na origem, devendo, para tal, ser colocado à disposição do 

consumidor, não só informação adequada como também soluções, sejam elas sistemas 

de consignação ou outros incentivos, para alterar as suas atitudes e comportamento 

(Diretiva 94/62/CE). Segundo esta diretiva, deve ser assegurado que os consumidores 

disponham de informações sobre: i) sistemas de recuperação, recolha e valorização de 

que dispõem; ii) possibilidades de contribuição para a reutilização, valorização, 

reciclagem de embalagens e resíduos de embalagens; iii) significados das marcações 

nas embalagens colocadas no mercado. Estas informações devem ser transmitidas 

através de ações de sensibilização, tal como previsto no Decreto-Lei n.º 152-D/2017, na 

sua atual redação (Decreto-Lei n.º 102-D/2020).  

As soluções ou incentivos a adotar por cada estado membro devem, ainda segundo a 

Diretiva 94/62/CE, ser implementadas por forma a atingir, a médio prazo, determinados 

objetivos, não devendo criar nem entraves ao comércio nem distorções de concorrências. 

Os objetivos traçados para as embalagens e resíduos de embalagens não devem ser 

dissociados dos objetivos gerais referentes à gestão de resíduos. A inclusão de material 

reciclado nas embalagens, desde que não contrarie as disposições em matéria de 

higiene, saúde e segurança do consumidor, pode ser uma solução para alcançar metas 

de reciclagem ou uma oportunidade económica. Por exemplo, as embalagens 

compostáveis e biodegradáveis ou de origem biológica, além de promover uma economia 

circular e sustentável, permitem reduzir a dependência da União Europeia de outras 

matérias-primas importadas (Diretiva 2018/852). Tal como já estava preconizado na 



Luís Manuel Araújo Santos 

Universidade de Aveiro  17 

Diretiva 94/62/CE, devem ser adotados instrumentos económicos destinados a promover 

o cumprimento dos objetivos estabelecidos nos documentos normativos e legais de cada 

estado membro, tanto ao nível de sistemas que garantam a recuperação e/ou recolha de 

embalagens como ao nível da implementação de sistemas de reutilização de 

embalagens.  

As metas traçadas pela União Europeia referentes às embalagens e resíduos de 

embalagens foram sendo atualizadas ao longos dos últimos anos. A Diretiva 94/62/CE 

estipulava que deveriam ser reciclados um mínimo de 25% e um máximo de 45%, em 

peso, dos materiais contidos nos resíduos de embalagens, com um mínimo de 15% para 

cada material da embalagem, devendo esta meta ter sido alcançada até 31 de dezembro 

de 2005. Estes valores foram posteriormente alterados pela Diretiva 2004/12/CE e, mais 

recentemente pela Diretiva 2018/852, tendo os mesmo sido transpostos para a legislação 

nacional com as alterações ao Decreto-Lei n.º 152-D/2017 efetuados pela Decreto-Lei n.º 

102-D/2020 e pela Lei n.º 52/2021. Até ao final do corrente ano (2022), deve ser 

assegurada uma reciclagem de, pelo menos 63% em peso de todos os resíduos de 

embalagens com as seguintes metas mínimas, em peso para os materiais constituintes 

das embalagens: i) 65% para o vidro; ii) 65% para o papel e cartão; iii) 60% para os 

metais ferrosos; iv) 40% para o alumínio; v) 36% para o plástico e vi) 20% para a 

madeira. Este documento legal fixa mais duas metas intermédias, para 2025 e 2027, com 

o intuito de, até 31 de dezembro de 2030 ser assegurada uma reciclagem de, pelo menos 

70% em peso de todos os resíduos de embalagens com as seguintes metas mínimas, em 

peso para os materiais constituintes das embalagens: i) 75% para o vidro; ii) 85% para o 

papel e cartão; iii) 80% para os metais ferrosos; iv) 60% para o alumínio; v) 55% para o 

plástico e vi) 30% para a madeira. 

2.3 DEPOSIÇÃO EM ATERRO 

A deposição em aterro é, segundo o Anexo I do Regime Geral de Gestão de Resíduos (a 

que se refere o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, na sua redação atual), um 

processo de eliminação de resíduos, ou seja, enquadra-se na última prioridade da 

hierarquia dos resíduos ilustrada na Figura 2.1. Os dados mais recentes publicados pela 

Agência Portuguesa do Ambiente, no seu Portal do Estado do Ambiente, revelam que, 

nos últimos cinco anos, a quantidade de resíduos urbanos depositada em aterro tem 

vindo a aumentar. Em 2020, a deposição em aterro representou 53% do valor apurado 

para 1995, ano de referência utlizado até há bem pouco tempo (APA, 2021b). Importa 
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referir que o ano de 2020 foi atípico devido a orientações publicadas em consequência da 

pandemia COVID-19 que conduziram ao encerramento do tratamento mecânico de 

resíduos indiferenciados. No entanto, analisando o ano de 2019, verifica-se que a 

deposição em aterro se situou nos 45% do ano de referência (APA, 2021b), ou seja, 

igualmente muito acima da meta prevista no PERSU 2020 (Plano Estratégico para os 

Resíduos Urbanos) de 35% e consagrada no Decreto-Lei n.º 183/2009, entretanto 

revogado no Decreto-Lei n.º 102-D/2020. Os números anteriores revelam que, apesar de 

toda a legislação europeia e nacional com vista à implementação da hierarquia dos 

resíduos ilustrada na  Figura 2.1 e as várias metas sucessivamente estabelecidas para os 

últimos anos, a deposição final em aterro dos resíduos urbanos ainda representa uma 

quota significativa do destino dos resíduos produzidos em Portugal. Nesse sentido, 

importa resumir as principais considerações dos documentos legais sobre a situação 

presente e futura da deposição em aterro de resíduos. 

O Decreto-Lei n.º 102-D/2020, na sua redação atual, define aterro como uma instalação 

de eliminação de resíduos através da sua deposição acima ou abaixo da superfície 

natural, existindo três classes de aterros: i) aterros para resíduos inertes; ii) aterros para 

resíduos não perigosos e iii) aterros para resíduos perigosos. Qualquer que seja a classe 

de aterro, apenas podem ser depositados resíduos que tenham, obrigatoriamente, sido 

alvo de tratamento e respeitem os critérios de admissão para a respetiva classe de 

aterro. O tratamento aplicado aos resíduos deve garantir a redução, tanto quanto 

possível, os impactes negativos do ambiente e na saúde humana e incluir, no mínimo, 

uma seleção adequada dos diferentes fluxos de resíduos e a estabilização da fração 

orgânica. No que concerne os resíduos urbanos, eles apenas podem ser depositados em 

aterros para resíduos não perigosos. Ainda segundo o referido documento legal, em caso 

algum, devem ser admitidos resíduos explosivos, corrosivos, oxidantes, inflamáveis ou 

resíduos líquidos. Com esta última exigência, pretende-se, entre outros objetivos, reduzir 

a existência de lixiviados, isto é, os líquidos que percolam através dos resíduos 

depositados e que efluem de um aterro, podendo, em caso de fugas ou rotura, poluir 

solos e lençóis freáticos. Os resíduos biodegradáveis que, como se refere na Secção 2.1, 

representam mais de um terço dos resíduos em Portugal, acarretam, quando não 

tratados, importantes efeitos ambientais negativos em termos de emissões de gases de 

estufa e de poluição de águas, do solo e da atmosfera. Com vista à redução de produção 

de gás metano proveniente de aterros, a fração orgânica dos resíduos colocados em 

aterro deve ser estabilizada (Decreto-Lei n.º 102-D/2020, na sua atual redação) ou, 

preferencialmente, deve ser promovida a recolha separada destes resíduos, sua triagem, 
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valorização e reciclagem (Diretiva 1999/31/CE). Os resíduos hospitalares de risco 

infecioso bem como determinados tipos de pneus não podem igualmente ser depositados 

em aterro. Por último, os resíduos que tenham sido objeto de recolha seletiva, com 

exceção dos resíduos resultantes de operações de tratamento subsequentes à própria 

recolha, não podem ser depositados em aterro (Decreto-Lei n.º 102-D/2020, na sua atual 

redação).  

Face ao exposto anteriormente, a partir 2030, nenhum resíduo adequado para as 

prioridades 2, 3 e 4 da hierarquia dos resíduos poderá ser aceite em aterros, com 

exceção dos resíduos cuja sua eliminação em aterro seja a solução que conduz a 

melhores resultados ambientais (Decreto-Lei n.º 102-D/2020, na sua atual redação). 

Nesse sentido, a deposição de resíduos biodegradáveis, desde que tenham sido alvo de 

recolha seletiva, é proibida em aterro. Note-se que, no caso dos resíduos biodegradáveis, 

é proibida a sua deposição em aterro a partir de 1 de janeiro de 2026, quando, 

cumulativamente: i) forem classificados como tal em consonância com os códigos LER 

(Lista Europeia de Resíduos, publicada pela Decisão 2014/955/UE); ii) forem 

considerados resíduos urbanos e iii) ainda contenham características biodegradáveis 

mesmo após tratamento. Para desincentivar a deposição em aterro tanto de biorresíduos 

como qualquer outro resíduo passível de reciclagem, reutilização ou valorização, deverão 

ser criados e aplicados os instrumentos económicos listados no Anexo IV-A da Diretiva 

2018/851 ou no Anexo III do Regime Geral de Gestão de Resíduos (a que se refere o 

artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, na sua redação atual). 

A cumulação de todas as medidas e incentivos descritos nos vários diplomas legais 

referidos na presente secção objetiva, à data desta dissertação, reduzir para um máximo 

de 10% a quantidade total de resíduos urbanos produzidos, por peso até 2035. Importa 

que esta meta, inscrita no Decreto-Lei n.º 102-D/2020, na sua atual redação, não tem 

como referência os resíduos biodegradáveis produzidos em 1995, mas sim os resíduos 

efetivamente produzidos nos anos em análise. Em alguns estados membros da UE, a 

meta para 2035 pode ser revista em alta, impondo-se um limite máximo de 25%, caso em 

2013 a percentagem de resíduos depositados em aterro tenha sido superior a 60% 

(Diretiva 2018/850). No entanto, como em Portugal, em 2013, a percentagem de resíduos 

urbanos depositados em aterro foi de 53% (APA, 2021b), este alargamento não está 

contemplado na legislação nacional. Na contabilização do peso dos resíduos depositados 

em aterro, que deve ser feita anualmente, são considerados o peso de resíduos 

resultantes de operações anteriores à reciclagem ou valorização (triagem ou tratamento 

mecânico-biológico) bem como o peso de resíduos resultantes de operações de 
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eliminação por incineração e estabilização da fração biodegradável (art.º. 8.º n. 2 do do 

Regime Jurídico da Deposição de Resíduos em Aterro, a que se refere o artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 102-D/2020, na sua redação atual).  

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A súmula legislativa apresentada nas secções anteriores, embora não exaustiva, 

caracteriza a situação nacional atual no que se refere a objetivos, metas e instrumentos 

para uma gestão de resíduos integrada. Todas as medidas apresentadas pretendem 

reduzir, tanto quanto possível, os efeitos negativos sobre o ambiente, em especial a 

poluição das águas de superfície e subterrâneas, do solo e da atmosfera, nomeadamente 

a redução de emissões de gases de efeito estufa, como quaisquer riscos para a saúde 

humana (Diretiva 1999/31/CE).  

Todas medidas visam a implementação da hierarquia dos resíduos cuja principal 

prioridade é a prevenção e redução dos resíduos. Ao existirem, os mesmos devem ser, 

por esta ordem, preparados para a reutilização, reciclados e valorizados. Soluções de 

eliminação, nomeadamente a sua deposição em aterro e a incineração, apenas devem 

ser equacionadas como último recurso ou quando as mesmas sejam ambientalmente 

vantajosas sobre outras soluções. Só assim será possível poupar recursos naturais, 

aumentar o ciclo de vida dos materiais, constituintes e equipamentos a circular 

atualmente na economia, promovendo uma verdadeira economia circular. Não menos 

importante, a redução de resíduos tem um impacto significativo na utilização dos solos. 

Nesta gestão, o princípio de proximidade e de autossuficiência deve ser aplicado, de 

modo a evitar dependências tanto nacionais como comunitárias.  

A análise constante nesta secção centra-se nas ações que, diretamente ou 

indiretamente, dependem do cidadão. As diretivas europeias e as leis e decretos-lei 

nacionais contemplam muito mais informação que se destinam a todos os intervenientes 

na gestão de resíduos urbanos (municípios, operadores, agências governamentais etc.) e 

que, deliberadamente, não é alvo de análise nesta dissertação. Nesta opção, considerou-

se o facto de, ao centro de todo o processo de gestão de resíduos, se encontrar o 

cidadão. Não só ele é responsável pelo consumo de recursos, como também pelo destino 

dos resíduos que, deste consumo, resultam. É para ele, com ele e por ele que os 

modelos de gestão de resíduos devem ser pensados. Sem a participação ativa da 

população, as informações, limitações, restrições, objetivos etc. dos documentos legais e 

normativos não passam de vãs intenções cuja implementação prática apenas poderá ser 



Luís Manuel Araújo Santos 

Universidade de Aveiro  21 

conseguida de forma coerciva. Face aos grandes desafios que esperam a população e as 

cidades a curto e médio prazo, importa compreender o padrão comportamental da 

população em geral e a sua posição face às soluções existentes e já experimentadas. 
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3 COMPORTAMENTO DE INDIVÍDUOS FACE AO DESPERDÍCIO E À GESTÃO 
DE RESÍDUOS 

A gestão de resíduos tornou-se uma preocupação social na grande maioria dos países, 

nomeadamente na União Europeia, conforme revelam as várias preocupações, 

proibições, objetivos e metas resumidos no enquadramento legal efetuado no Capítulo 2 

da presente dissertação. Como resultado destas preocupações, governos, instituições e 

outros organismos têm vindo a estabelecer programas que se destinam a formatar o 

comportamento dos cidadãos face ao desperdício ou à gestão de resíduos. Com estes 

programas pretendem-se induzir alterações nos comportamentos pré ou pós-consumo de 

indivíduos tais como a redução, a reciclagem ou a compostagem de resíduos bem como 

a reutilização de produtos e equipamentos (Taylor e Todd, 1997). Na elaboração destes 

programas, importa prever o comportamento e a aceitação do público alvo, sendo, por 

esta razão, frequente o recurso a modelos comportamentais. 

A compreensão do posicionamento de indivíduos face à gestão de resíduos e ao 

desperdício pode ser estudada a partir do conhecimento de vários fatores que podem 

influenciar o comportamento dos cidadãos, da sua motivação e das barreiras existentes à 

aplicação do comportamento desejado. Nas secções seguintes, resumem-se algumas 

das principais características de modelos comportamentais bem como os fatores a ter 

consideração aquando da sua aplicação. 

3.1 VARIÁVEIS QUE INFLUEM NOS COMPORTAMENTOS AMBIENTAIS 

Barr (2007) refere que a relação entre as atitudes domésticas e os comportamentos 

ambientais são complexos, mas podem ser agrupados em três grupos de variáveis 

independente distintos: i) valores ambientais; ii) variáveis situacionais e iii) fatores 

psicológicos. A terminologia associada aos comportamentos ambientais é aplicada por 

Barr (2007) para definir as orientações do cidadão para com o ambiente físico que o 

rodeia, sendo muitas vezes designada de preocupações ambientais, atitudes ambientais 

ou perceção ecológica.  

Os valores ambientais resultam de uma de duas realidades do indivíduo: i) o indivíduo 

egocêntrico será tendencialmente menos preocupado com valores ambientes e ii) o 

indivíduo altruísta sentir-se-á mais próximo da natureza e, consequentemente, preocupar-

se-á mais com os valores ambientais. Em suma, pode considerar-se que os valores 
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ambientais se referem à forma como o cidadão trata o ambiente. Mais recentemente, no 

seguimento da introdução do crescimento sustentável da economia na agenda política, 

estas duas realidades têm sido contrastadas em termos de sustentabilidade, em que os 

indivíduos a apresentam uma maior ou menor tendência para apresentar 

comportamentos entendidos como sustentáveis (Barr, 2007). 

O segundo grupo de variáveis, designadas de variáveis situacionais, definem o 

comportamento pessoal em função do contexto comportamental, das características 

individuais, do conhecimento individual e da experiência pessoal. O contexto 

comportamental está relacionado, por exemplo, com o acesso a um determinado serviço 

de recolha de resíduos que, ao ser positivamente percecionado pelo indivíduo, poderá 

sobrepor-se a outras variáveis, tais como valores ambientais (Barr, 2007). Isto é, os 

indivíduos com melhor acesso a um ponto de recolha (menor distância a percorrer), terão 

uma maior tendência a fazer separação de resíduos na fonte. As características 

individuais do cidadão, também designadas de características sociodemográficas, podem 

igualmente afetar o comportamento do indivíduo face à gestão dos resíduos. Entre as 

características individuais, incluem-se o género, a idade, o agregado familiar, o 

rendimento etc. (Barr, 2007). Porém, como refere este autor, algumas destas 

características podem ter implicações dúbias em relação ao comportamento na gestão de 

resíduos. O conhecimento individual pode dividir-se em conhecimento ambiental e 

conhecimento comportamental do indivíduo, sendo ambas igualmente importantes no 

comportamento do cidadão face à gestão de resíduos. Se, segundo Schahn e Holzer 

(1990), o conhecimento ambiental traduz o conhecimento sobre o estado atual do 

ambiente e a consciência dos problemas ambientais, o conhecimento comportamental 

está relacionado com o conhecimento sobre como, quando e onde atuar no que se refere 

à gestão dos resíduos. Este último é, segundo Barr (2007), um pré-requisito significativo 

para comportamentos apropriados, sendo uma barreira significante para ações concretas 

dos cidadãos, se o conhecimento comportamental for baixo. Por último, a experiência 

pessoal sobre uma determinada questão tem um peso significativo na previsão do 

comportamento face à gestão de resíduos (Barr, 2007). Isto é, experiências passadas de 

um indivíduo numa determinada dimensão da gestão de resíduos irão influenciar o seu 

comportamento numa outra área da gestão de resíduos.  

No terceiro grupo de variáveis, classificado como fatores psicológicos, encontram-se um 

variado número de variáveis relacionadas com as características pessoais do indivíduo e 

a sua perceção para com as ações que tomam (Barr, 2007), entre as quais se destacam 

a motivação pessoal, a perceção de ameaças ao bem-estar pessoal, a perceção do 
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impacte nas ações pessoais, a normas sociais e morais, a perceção de eficácia dos atos 

(também designada de autoeficácia) e a noção de cidadania ambiental. As motivações 

morais dependem da prioridade da hierarquia dos resíduos que se esteja a analisar. Por 

exemplo, segundo Cox et al. (2010), as motivações relacionadas com a reciclagem são 

mais influenciáveis do que as motivações associadas à prevenção de resíduos. As 

perceções de ameaças ao bem-estar pessoal podem sobrepor-se a outros fatores e 

conduzir a uma maior consciência ambiental. Por exemplo, quando um indivíduo já teve 

experiências passadas, tal como morar perto de um aterro sanitário, o mesmo 

apresentará, tendencialmente, uma gestão de resíduos mais cuidada (Barr, 2007). A 

autoeficácia descreve as capacidades pessoais, a confiança, o saber-fazer e as 

competências necessárias para um comportamento particular; ou seja, a autoeficácia é a 

convicção de um indivíduo em ser capaz de realizar um determinado comportamento. 

Estas características podem ser valorizadas através de campanhas ou dicas sobre como 

efetuar uma determinada atividade (Cox et al., 2010). As normas sociais e morais (Secat 

e Northrup, 2010) consistem na influência que o conhecimento de ações praticadas por 

terceiros pode ter na perceção da importância e eficácia que essa ação tem para um 

indivíduo (Tucker e Douglas, 2007). Já a cidadania ambiental caracteriza-se pela 

existência de um balanço entre os direitos e as responsabilidades no seio de uma 

sociedade (Secat e Northrup, 2010). Esta manifesta-se através do sentido de obrigação, 

embaraço, culpa do indivíduo ou satisfação por fazer parte do processo de decisão no 

que se refere ao ambiente (Cox et al., 2010).  

Neste último grupo de variáveis, devem também ser incluídas as barreiras que impedem 

ou dificultam um determinado comportamento. Estas barreiras são, em muitos casos, a 

perceção oposta das características anteriormente descritas. Se a motivação moral é tida 

como uma mais-valia para um comportamento ambientalmente correto, a apatia, isto é 

uma falta de interesse generalizada sobre a temática dos resíduos dificultará a atuação 

do indivíduo (Cox et al., 2010). Da mesma forma, se o indivíduo assumir uma atitude na 

qual atribui a responsabilidade dos resíduos a terceiros, o mesmo demonstrará 

desinteresse pela gestão de resíduos (Tucker e Douglas, 2007). O sentimento de 

impotência ou uma fraca perceção e autoeficácia conduz a uma reduzida participação 

dos cidadãos na gestão dos resíduos. Esta barreira resulta do sentimento que a sua 

contribuição é marginal ou insignificante para valer a pena (Cox et al., 2010). As próprias 

normas sociais podem ser uma barreira à gestão de resíduos. Quando a identidade de 

um indivíduo é baseada nos bens possuídos ou quando as normas sociais se baseiam no 
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consumismo, comportamentos ambientalmente corretos podem parecer estranhos ou 

diferentes (Cox et al., 2010).  

Nos fatores psicológicos, alguns autores incluem igualmente a perceção dos custos e dos 

benefícios de um comportamento bem como o incómodo da realização do 

comportamento (Taylor e Todd, 1995; Cox et al., 2010). A poupança de dinheiro é, 

segundo Cox et al. (2010) um fator complexo. Se por um lado, a redução de custos é um 

fator motivador, os cidadãos não devem associar a poupança conseguida a soluções de 

pior qualidade. Outro risco associado à redução de custos é a perceção de que a 

poupança conseguida é muito reduzida, não valendo o esforço da alteração de 

comportamentos. Importa, igualmente, salientar que a existência de promoções, embora 

conduza a poupança de dinheiro para os cidadãos, traduz-se, frequentemente, numa 

maior geração de resíduos, que, em condições normais, não existiriam (Salhofer et al., 

2008). Por fim, o incómodo de um dado comportamento é muitas vezes citado como uma 

barreira. De facto, muitos cidadãos podem ser afastados de um dado comportamento 

devido a perceção de incomodidade, sem nunca ter experienciado o comportamento. 

Para ultrapassar esta barreira, é importante que os indivíduos tenham a oportunidade de 

ver ou experimentar o comportamento em fases preliminares (exemplify) ou que o mesmo 

seja de simples participação (enable). Estes últimos conceitos, integram a ferramenta dos 

“4Es”, que é apresentada na Secção 3.3, aquando da apresentação de estratégias para a 

mudança de comportamento.  

3.2 MODELOS COMPORTAMENTAIS 

No estudo do comportamento de indivíduo e suas alterações face à gestão de recursos, 

vários autores, cuja listagem exaustiva não se enquadra no âmbito do presente 

documento, recorreram a modelos comportamentais para explicar ou prever ou 

comportamento de cidadãos envolvidos em estudos preparados para o efeito (Cox et al., 

2010). Estas ferramentas incluem várias considerações que são importantes ao nível de 

aplicação de qualquer programa de gestão ambiental (Tuckler e Douglas, 2007): i) 

valores, crenças e normas pessoais; ii) fatores contextuais tais como barreiras externas e 

constrangimentos; iii) capacidades pessoais tais como conhecimentos e competências e 

iv) hábitos e rotinas, isto é comportamentos que ocorrem recorrentemente e 

inconscientemente sem estarem diretamente influenciados por normas ou valores (Cox et 

al., 2010). Entre as várias alternativas, a teoria do comportamento planeado (TPB – 

Theory of planned behaviour), é o modelo mais frequentemente aplicado servindo 
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igualmente de base a outras extensões mais recentes. Porém, por apresentarem 

características igualmente interessantes, apresentam-se igualmente outros modelos que 

têm sido apresentados como alternativas à teoria do comportamento planeado. 

3.2.1 TEORIA DO COMPORTAMENTO PLANEADO 

A teoria do comportamento planeado é uma extensão da teoria de ação racional (Oztekin 

et al., 2017), inicialmente proposta por Ajzen e Fishbein (1980), sendo muito 

frequentemente aplicada em análises de comportamentos pró-ambientais (Wang et al., 

2018). A teoria da ação racional postula que o comportamento é o resultado de três 

fatores: i) a atitude para com o comportamento; ii) a norma subjetiva e iii) a intenção 

comportamental. A atitude e a norma subjetiva causam a intenção comportamental, que, 

por sua vez, causam o comportamento (Staats, 2004), como ilustra a Figura 3.1.  

A atitude é medida através da aplicação de vários adjetivos, tais como bom-mau, 

positivo-negativo etc., sendo geralmente combinados estatisticamente até se obter um 

julgamento geral de um determinado ato. A atitude resulta da combinação da crença dos 

resultados derivados do comportamento (bi) ponderada pela avaliação deste 

comportamento (ei).  

A norma subjetiva é a perceção que pessoas importantes ao indivíduo têm sobre o 

determinado comportamento. Nestas pessoas, incluem-se familiares, amigos e vizinhos 

ou outros grupos nos quais o indivíduo se insere. A norma subjetiva é composta por dois 

conceitos. A crença normativa (nbj) indica a extensão até a qual o indivíduo acredita que 

determinado grupo ou pessoa quer que ele pratique o comportamento. Posteriormente, 

esta crença é ponderada por uma motivação em cumprir (mcj), isto é, o grau até o qual o 

indivíduo se deixa influenciar pelo grupo ou pela pessoa.  

A intenção comportamental é o plano delineado para desempenhar o referido 

comportamento. De acordo com esta teoria, trata-se do resultado da decisão baseada na 

atitude e na norma subjetiva. Por fim, o comportamento, é o ato em si, ou seja, aquilo que 

terceiros podem ver (Staats, 2004).  
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Figura 3.1 - Diagrama da teoria de ação racional (adaptado de Taylor e Todd, 1997) 

A teoria de ação racional que está na base do modelo do comportamento planeado 

apresentado por Barr (2007), conceptualiza que, a intenção comportamental é 

influenciada pelas variáveis situacionais, as variáveis psicológicas e os valores 

ambientais. As variáveis psicológicas anteriormente citadas (cidadania ambiental, 

autoeficácia etc.) funcionam como motivadores ou barreiras à intenção comportamental. 

As variáveis situacionais, tais como a experiência passada ou as variáveis 

sociodemográficas atuam não como habilitadores na intenção comportamental. Por fim, 

as variáveis ambientais, que embora estejam a montante da intenção comportamental, 

surgem ao centro do modelo uma vez que a sua influência no comportamento ambiental 

é significativa. 

Na teoria da ação racional, assume-se que o indivíduo consegue executar o 

comportamento desde que tenha vontade para tal. Porém, nem sempre as pessoas 

acreditam possuir as capacidades ou as oportunidades (tempo, dinheiro, autoeficácia) 

para realizar tal comportamento (Taylor e Todd, 1995). Neste sentido, a teoria da ação 

racional foi complementada com um terceiro fator designado de controlo percebido 

(Staats, 2004). O controlo percebido, à semelhança da atitude e da norma subjetiva é 

igualmente o resultado da aplicação de dois conceitos. O primeiro está relacionado com a 

probabilidade controlar a ação (cbk) e o segundo, que funcionada como fator de 

ponderação sobre o primeiro, traduz-se como o poder percebido (pfk), ou seja, o 

julgamento que o indivíduo tem em controlar ou não a ação (Staats, 2004). Da adição 

desta nova variável, resulta a teoria do comportamento planeado, doravante designada 

de TPB, sigla derivada da designação em inglês deste modelo, e cuja representação se 

ilustra na Figura 3.2. Embora exista muita literatura nacional com sigla própria para esta 

teoria comportamental, opta-se por manter a sigla inglesa por uma questão de coerência 

com as restantes variáveis do modelo matemático que lhe está associado. Esta figura 

contém, igualmente, os fatores necessários à determinação de cada um dos 

componentes dos quais resulta o comportamento. 
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Figura 3.2 – Diagrama da teoria do comportamento planeado (adaptado de Taylor e Todd, 1995) 

Face ao exposto anteriormente, a intenção comportamental (BI), resultada da soma das 

contribuições da atitude (A), da norma subjetiva (SN) e do controlo percebido (PBC), 

podendo ser transcrita, matematicamente pela equação (eq. 3.1, em que os parâmetros 

w1, w2 e w3, são fatores de ponderação obtidos empiricamente. De forma simplificada, e 

tendo por base um exemplo proposto por Staats (2004), a teoria do comportamento 

planeado pode ser explicada por três questões: 

• a atitude responde à questão “O que é que um individuo pensa sobre um 

determinado comportamento?”. Por exemplo, suponha-se que um indivíduo 

pretende começar a reciclar. Se o indivíduo achar que este novo comportamento 

trazer-lhe-á vantagens, como redução de custos, é provável que ele inicie este 

comportamento. Pelo contrário, o indivíduo achar que a reciclagem não se 

traduzirá em redução de custo e que lhe consumirá mais tempo, então, é provável 

que o indivíduo não comece a reciclar. 

• As normas subjetivas respondem à questão “O que os outros pensam sobre o 

comportamento?”. No exemplo anterior, se todos os vizinhos do indivíduo 

separarem os resíduos na fonte e acharem este comportamento benéfico para 

eles, o indivíduo, que está a considerar mudar de comportamento, é provável que 

também inicie a reciclar.  

• O controlo percebido responde à questão “Será que o indivíduo consegue 

concretizar/realizar o comportamento?”. No mesmo exemplo, se um indivíduo 

pretende separar os resíduos, mas no seu local de residência não existem 

infraestruturas que permitam a recolha destes resíduos, é provável que o 

indivíduo não pratique reciclagem. 

A combinação dos três fatores anteriores dá origem a uma intenção comportamental que 

pode ser percebida como a intenção do indivíduo em praticar o comportamento, isto é, no 

exemplo em apreço, praticar reciclagem. A distinção entre a intenção comportamental e o 
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comportamento em si resulta da planificação necessária requerida para realizar o 

comportamento. Por exemplo, o indivíduo, para praticar reciclagem, necessita de adquirir 

contentores tripartidos que permitam separar os resíduos. Esta planificação, designada 

pela implementação da intenção, responde às questões como e quando pôr em prática o 

comportamento.  

 
 (eq. 3.1) 

O controlo percebido (PBC), além de influenciar a intenção comportamental pode 

também influenciar diretamente o comportamento (Figura 3.2), uma vez que este fator 

reflete a real capacidade de realizar o comportamento. Nesta situação, o comportamento 

(B) é transcrito matematicamente pela equação (eq. 3.2, em que w4 e w5 são, igualmente 

coeficientes de ponderação empíricos.  

  (eq. 3.2) 

Para concluir esta breve descrição da teoria do comportamento planeado, importa 

salientar algumas vantagens e desvantagem deste modelo. A TPB é uma ferramenta útil 

para fazer previsões de comportamento, ajudando a identificar as principais barreiras à 

alteração de um determinado comportamento. Porém, este modelo não tem em 

consideração certos tipos de fatores comportamentais como as emoções ou experiências 

passadas. Fatores ambientais e económicos são igualmente desconsiderados neste 

modelo. O modelo assume que o comportamento é o resultado de um processo de 

decisão linear, ignorando o facto de que mesmo pode mudar ao longo do tempo. Não 

menos importante é o facto de o modelo não referir que ações devem ser tomadas nem 

qual é o tempo que medeia a intenção comportamental e o comportamento (Lamorte, 

2022).  

3.2.2 MODELOS COMPORTAMENTAIS QUE INTEGRAM A INFLUÊNCIA DA ROTINA E DOS HÁBITOS 

Embora a teoria do comportamento planeado seja o modelo mais frequentemente citado 

em estudos referentes aos comportamentos ambientais de grupos de indivíduos, existem 

referências a outros modelos que integram a influência dos hábitos e das rotinas dos 

indivíduos e, atendendo as suas particularidades, importam ser referidos no presente 

documento. Entre os vários modelos, destacam-se o modelo do comportamento repetido, 

!" = $% ∙ ' + $) ∙ *+ + $, ∙ -!. 

! = #$ ∙ !& + #( ∙ )!* 
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inicialmente proposto por Ronis et al. (1989) e a teoria do comportamento interpessoal, 

inicialmente proposta por Triandis (1977). 

O interesse de modelos de comportamento que integram repetibilidade de ações reside 

no facto de a gestão de resíduos num agregado familiar, no qual se insere um indivíduo 

ser uma atividade diária e, consequentemente, rotineira (Åberg et al., 1996). Como refere 

Staats (2004), contrariamente à TPB, segundo a qual um indivíduo processa 

mentalmente uma determinada quantidade de informação antes de praticar um 

comportamento, muitos dos nossos comportamentos resultam de hábitos e rotinas, 

nomeadamente em contextos estáveis. Um comportamento habitual pode ser definido 

como um comportamento caracterizado pela presença de um objetivo, em que a ação 

objetiva não é precedida por nenhuma intenção consciente do indivíduo (Staats, 2004). 

Segundo este autor, as principais características deste tipo de comportamento são: i) é 

executado rapidamente; ii) a sua execução pode não ser controlada e iii) é muito 

eficiente.  

Os comportamentos habituais não devem ser confundidos com comportamentos já 

praticados no passado que, embora possam influenciar comportamento no futuro, não 

são, necessariamente comportamentos habituais. Note-se que, uma das lacunas 

apontadas à TPB é a não inclusão dos comportamentos passados, sendo que, 

recentemente, Oztekin et al. (2007) apresentam uma extensão à teoria do 

comportamento planeado com a inclusão dos comportamentos passados como fator 

influenciador da intenção comportamental. A distinção entre comportamentos passados e 

hábitos depende do grau de frequência com que os comportamentos foram realizados no 

passado. Os comportamentos automáticos apresentam, como refere Staats (2004), 

vantagens importantes, mas, acarretam, igualmente, uma menor atenção para 

informações que podem conduzir a alterações de comportamento.  

Ronis et al. (1989) concluem que os hábitos, isto é, os comportamentos repetitivos, são 

caracterizados por, pelo menos, duas fases: a iniciação e a persistência. O seja, os 

fatores que conduzem à iniciação de um determinado comportamento (expectativas, 

valores e atitudes), como por exemplo reciclar, podem ser diferentes dos fatores que 

determinam a continuidade do comportamento (competências, memória, obstáculos). 

Como a gestão de resíduos é uma tarefa repetitiva, a consideração das características 

anteriores pode ser uma mais valia na implementação com sucesso de um modelo de 

gestão. O modelo do comportamento repetido (Figura 3.3) considera que o 

comportamento é inicialmente influenciado por um estímulo que é mediado por 
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influências racionais ou irracionais (Ronis et al., 1989). O comportamento depende, 

igualmente, de recursos ou fatores facilitadores. Da análise do modelo da Figura 3.3, 

verifica-se que existe uma influência contínua e recíproca entre o comportamento, as 

influências e os recursos. Como referem Åberg et al. (1996), a atitude é unicamente um 

dos fatores racionais que o modelo considera.  

 

Figura 3.3 – Diagrama do modelo do comportamento repetido (adaptado de Åberg et al.,1996) 

A problemática da rotina dos comportamentos é, segundo Stancu et al. (2016) muito 

significativa no estudo dos comportamentos relacionados com alimentação e, 

consequentemente, com biorresíduos. Os comportamentos associados ao consumo de 

indivíduos estão rotinados e a aquisição de mais alimentos dos que são necessários é 

frequente. Consequentemente, estas rotinas conduzem a um aumento de resíduos. 

Idêntico comportamento se verifica na preparação de refeições, em que, determinadas 

rotinas, conduzem a maior produção de biorresíduos. Assim, a perceção e compreensão 

de rotinas instaladas, e o seu planeamento prévio, é uma ferramenta importante na 

gestão de resíduos, nomeadamente na sua prevenção (Stancu et al., 2016). No 

estabelecimento do seu modelo comportamental, estes autores utilizam a TPB 

aperfeiçoada com a inclusão de uma segunda trajetória comportamental que influencia 

diretamente o comportamento relacionado os biorresíduos. 

Outra teoria frequentemente aplicada no estudo do comportamento de indivíduos na 

gestão de resíduos é a teoria do comportamento interpessoal (TIB – theory of 

interpersonal behavior) proposta por Triandis (1977). Segundo esta teoria, o 

comportamento é uma função da força do hábito em realizar um comportamento, da 

intenção em efetuá-lo e de condições facilitadoras, tal como se ilustra na Figura 3.4. 

Como se pode observar, a intenção, por sua vez, depende do afeto em desempenhar o 
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comportamento, de fatores sociais, isto é a perceção do comportamento por parte de 

referências significantes, e as consequências percebidas (Lee et al., 2008). Segundo 

estes autores, o afeto refere-se às emoções de alegria, prazer, depressão 

descontentamento individuais que qualquer cidadão sente ao realizar qualquer 

comportamento. Os fatores sociais envolvem a interiorização por parte do indivíduo as 

crenças normativas de um grupo de referência, usualmente familiares, amigos e/ou 

pessoas próximas. Quando determinado comportamento é aprovado por este grupo de 

referência, o indivíduo justifica ou atribui o seu comportamento ao facto de estar a 

comportar-se de forma análoga ao grupo. As consequências percebidas traduzem a 

perceção das implicações, positivas ou negativas, bem como a probabilidade de 

ocorrência das mesmas, ao efetuar o determinado comportamento (Lee et al., 2008).  

Nesta teoria, os hábitos referem-se a relações de causa-efeito entre situações e 

comportamento que têm uma resposta automática do indivíduo ou que é realizada com 

um mínimo de esforço. Note-se que os hábitos passados podem ser indicadores de 

comportamento futuros, tal como é referido por Conner e Armitage (1998), aspeto muito 

relevante quando se objetiva alterar comportamentos. A intenção é definida na teoria de 

comportamento interpessoal como um plano consciente para realizar determinado 

comportamento. A intenção indica qual o esforço pessoal que um individuo está disposto 

a investir para desempenhar o comportamento, ou seja, pode ser encarada como uma 

noção de probabilidade subjetiva (Lee et al. 2008). Por fim, e ainda segundo estes 

autores, as condições facilitadoras são definidas como os fatores que rodeiam e que 

tornam a realização do comportamento mais simples. Podem distinguir-se duas 

dimensões de condições: i) situacionais: condições externas como recursos ou cenários e 

ii) internas, tais como autoeficácia, dimensão que é mais difícil de manipular.  

 

Figura 3.4 – Diagrama da teoria do comportamento interpessoal (adaptado de Pee et al., 2008) 
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Comparando a teoria do comportamento interpessoal e a teoria do comportamento 

planeado, verifica-se que ambas são muito semelhantes. Ambas incluem construções de 

valor-expectativa, isto é, as atitudes e a consequências percebidas nas TPB e TIB, 

respetivamente, bem como as crenças normativas, que se enquadram nas normas 

subjetivas e nos fatores sociais das TPB e TIB (Lee et al., 2008). Ambas as teorias 

reconhecem também que o comportamento pode ser influenciado por fatores ambientais, 

podendo não ser sempre voluntário. Contrariamente à TPB, a TIB postula que os hábitos 

têm uma influência significativa no comportamento do indivíduo, sendo que, em muitos 

comportamentos, esta dimensão é mais determinante que a própria intenção (Lee et al., 

2008). Outra diferença entre as teorias reside no facto de a atitude na TPB estar focada 

no que o individuo pensa sobre um determinado comportamento, isto é, quais são as 

consequências que ele antevê do comportamento. Por sua vez, a TIB, além de 

considerar esta dimensão nas consequências percebidas, inclui, igualmente, a dimensão 

do afeto. Ou seja, o que o indivíduo sente ao praticar determinado comportamento. Como 

a razão e a emoção providenciam informações independentes ao indivíduo aquando da 

realização de um comportamento, estas duas dimensões têm de ser consideradas 

separadamente (Lee et al., 2008). Por fim, o controlo percebido e as condições 

facilitadoras das TPB e TIB, respetivamente, são muito semelhantes. Porém, segundo os 

últimos autores, enquanto o controlo percebido está mais focado na perceção individual 

do indivíduo se ele consegue ou não desempenhar determinado comportamento, as 

condições facilitadoras focam-se essencialmente na existência de um controlo real sobre 

o comportamento, tendo em consideração possíveis influências do meio ambiente em 

que o indivíduo se insere. 

Em suma, a TIB integra todas as características da TPB, adicionando-lhe as dimensões 

referente aos hábitos e aos afetos/emoções associadas à realização de determinado 

comportamento. Embora a TPB seja, globalmente, a teoria comportamental mais 

utilizada, a teoria do comportamento interpessoal é capaz de providenciar uma melhor 

compreensão do comportamento em contextos em que o hábito e/ou o afeto sejam 

fatores importantes, tal como na gestão de resíduos.  

3.2.3 MODELO INTEGRADO DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

Um terceiro tipo de modelo comportamental referenciado na bibliografia é o modelo 

integrado de gestão de resíduos que, segundo Taylor e Todd (1995, 1997) surge como 

uma extensão da TPB. Tendo por base os três fatores que controlam o comportamento 
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(atitude, norma subjetiva e controlo percebido), este modelo decompõe-nos em crenças 

de atitude, normativas e de controlo. Nesta decomposição intervêm quatro áreas 

importantes da psicologia (Taylor e Todd, 1995): i) na área da inovação, as 

características relevantes são as vantagens relativas, a complexidade e a 

compatibilidade; ii) na área da adoção de tecnologia, assume-se que são as vantagens 

relativas e a complexidade; iii) as condições facilitadoras e iv) a autoeficácia. 

A crença de atitude pode ser dividida em duas componentes, que segundo Taylor e Todd 

(1997), são muito relevantes nos comportamentos referentes à gestão de resíduos: i) a 

vantagem relativa e ii) a complexidade. A vantagem relativa refere-se ao grau em que 

uma determinada novidade providencia benefícios, sejam eles sociais ou pessoais. Nas 

vantagens sociais inclui-se, por exemplo, a proteção do ambiente, e nas vantagens 

pessoais encontra-se a redução de custos. Quanto maiores forem as vantagens pessoais 

e sociais, mais favoráveis ao comportamento serão a atitude e a intenção 

comportamental (Taylor e Todd, 1997). Segundo estes autores, a complexidade está 

relacionada com a dificuldade em perceber e implementar um comportamento novo, 

sendo que, quando mais menos complexo for, mas favorável será a atitude.  

As crenças normativas podem ser separadas em internas e externas. As crenças 

normativas internas englobam as opiniões dos familiares do indivíduo, enquanto as 

crenças normativas externas dizem respeito à influência de amigos e vizinhos (Taylor e 

Todd, 1997). Generalizando as conclusões apresentadas por Grazin e Olsen (1991), 

pode concluir-se que, sendo a gestão de resíduos uma atividade do agregado familiar, é 

mais provável que este comportamento seja sujeito a influências internas. Do ponto de 

vista comportamental, quando as dimensões internas e externas são favoráveis, maior é 

a probabilidade de o indivíduo praticar o comportamento (Taylor e Todd, 1997). As 

condições facilitadoras e a autoeficácia são as duas componentes que compõem as 

crenças de controlo. Uma das dimensões da primeira componente é a compatibilidade 

percebida, ou seja, o grau em que a inovação do comportamento se adapta aos valores, 

estilo de vida, necessidades existentes. A noção de compatibilidade inclui as variáveis de 

esforço e inconveniência. A segunda dimensão das condições facilitadoras está 

relacionada com o acesso aos recursos necessários para praticar o comportamento que, 

frequentemente, são designadas de barreiras (Taylor e Todd, 1995). Na gestão de 

resíduos, quanto mais a nova prática se encaixar no dia-à-dia do indivíduo e/ou mais 

acessíveis são os recursos, maior é a influência no controlo percebido e, 

consequentemente no comportamento. Note-se que, segundo Taylor e Todd (1997), 

enquanto que a ausência destas condições facilitadoras representa uma barreira ao 
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comportamento, a sua presença não se traduz, por si, num estímulo ao comportamento. 

Relativamente a autoeficácia, reconhece-se que esta componente tem uma influência 

considerável no controlo percebido, sendo que, elevados níveis de autoeficácia 

conduzem, geralmente, a um grande controlo percebido (Taylor e Todd, 1997). Segundo 

Taylor e Todd (1995), as noções de autoeficácia e complexidade são similares. Mas 

enquanto que a última é referente ao comportamento, a primeira é uma característica do 

indivíduo. 

Face ao exposto anteriormente, os fatores que, na TPB controlam a intenção 

comportamental são, eles próprios, dependentes: i) das vantagens pessoais e sociais 

bem como da complexidade para a atitude; ii) das influências normativas internas e 

externas no caso da norma subjetiva e iii) da autoeficácia, da compatibilidade e das 

condições facilitadoras para o controlo percebido, tal como apresentado na Figura 3.5 

(Taylor e Todd, 1997). 

 

Figura 3.5 – Diagrama do modelo integrado de gestão de resíduos (adaptador de Taylor e Todd, 1997) 

O modelo anterior é apenas um exemplo das várias extensões que a teoria de 

comportamento planeado que têm vindo a ser apresentadas. Outros exemplos, são os 

trabalhos propostos por Oztekin et al. (2007) e Wang et al. (2018), nos quais os autores 

adicionam um quarto fator influenciador da intenção comportamental. Os primeiros, como 

já foi referido anteriormente, apresentam um modelo da TPB com a inclusão do 

comportamento passado, enquanto os segundos complementam o referido modelo com 

variáveis situacionais, nomeadamente a idade, o género e a educação.  
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3.3 AJUDAR NA ALTERAÇÃO DE COMPORTAMENTO 

Os modelos anteriormente apresentados são ferramentas imprescindíveis na 

compreensão e previsão do comportamento de indivíduos, quando se pretende 

implementar novos programas, metas ou modelos de ou para a gestão de resíduos. 

Porém, a passagem da intenção comportamental ao comportamento em si pode não ser 

simples ou pode demorar mais do que o tempo desejado. Adicionalmente, as soluções 

encontradas para convencer o indivíduo podem ser interpretadas de maneias muito 

diferentes.  

A implementação de leis, regras ou regulamentos são uma via direta para resolver 

problemas. No entanto, do ponto de vista psicológico podem ser identificados quatro 

problemas nesta solução (Staats, 2004): i) os regulamentos falham se o indivíduo não 

esta convencido da necessidade da medida a implementar, nomeadamente se não existir 

uma aplicação rígida dos regulamentos; ii) as medidas são aplicada em função da justiça 

percebida, isto é, que elas beneficiam quem as aplica e pune os que não; iii) as medidas 

são mais facilmente aplicadas quando os indivíduos concordam com elas e iv) a 

implementação destas medidas acarreta, usualmente, dilemas sociais.  

Outra via, segundo Staats (2004) de alterar comportamentos é através de mudanças no 

ambiente físico que rodeia o indivíduo. Este tipo de solução pode ser aplicado de três 

maneiras diferentes: i) influencia direta no comportamento (alterar geometrias, 

equipamentos etc.); ii) influencia nos hábitos que controlam o comportamento (requer 

informação antecipada que possibilita a mudança ao demonstrar o benefício desta) e iii) 

influenciando a conveniência na prática de um comportamento pró-ambiental (reduzindo 

distâncias). Os incentivos monetários são, igualmente outra solução para promover a 

alteração de comportamentos. Embora a aplicação do princípio do poluidor-pagador seja 

uma estratégia efetiva, fatores associados a perceção monetária bem como da 

dependência de incentivos pode dificultar o objetivo pretendido (Staats, 2004). 

Adicionalmente, este tipo de incentivos pode reduzir a motivação intrínseca do indivíduo. 

O problema na aplicação de medidas financeiras negativas (taxas etc.) reside na decisão 

de qual dos três princípios de avaliação a aplicar (Staats, 2004). De facto, segundo este 

autor, estas podem ser avaliadas segundo três princípios de justiça: i) equidade (medida 

aplicada em função do dano causado); ii) igualdade (a medida abrange toda a gente por 

igual) e iii) necessidade (indivíduos com situação socioeconómica mais favorável pagam 

mais). Da mesma maneira, a atribuição de subsídios, empréstimos ou outras soluções 

financeiras positivas não conduzem automaticamente a alterações de comportamento. 
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Segundo Staats (2004), estas medidas só são devidamente implementadas quando são 

amplamente difundidas. Para aumentar a participação de indivíduos, é, por vez, mais 

benéfico aumentar os custos associados à divulgação da medida do que aumentar os 

benefícios atribuídos aos indivíduos. Aliás, as pessoas são tendencialmente mais 

sensíveis a potenciais perdas do que a potenciais ganhos, sendo por isso aconselhável 

orientar os programas de incentivos para as consequências de comportamentos 

ambientalmente desviantes (Staats, 2004). Por último, importa igualmente ter em 

consideração que, quando os programas de âmbito financeiro são orientados para alterar 

o comportamento de um determinado grupo da sociedade, o retorno ao antigo 

comportamento pode ocorrer assim que o incentivo é retirado.  

Face ao exposto anteriormente, depreende-se que a informação é fundamental no 

processo de alteração de padrões comportamentais para implementar comportamentos 

ambientalmente mais favoráveis. A informação não só serve de suporte a todas as outras 

medidas (legais, fiscais ou financeiras) mas também como meio, por si só, para alterar 

comportamentos (Staats, 2004). Neste sentido, a informação pode: i) criar uma visão 

sobre o dilema social do comportamento ambiental; ii) aumentar a consciência da 

existência dos problemas; iii) ensinar competências importantes que facilitam o 

desempenho de determinado comportamento; iv) combater hábitos, relembrado os 

indivíduos das suas atitudes; v) divulgar benefícios pessoais associados a determinados 

comportamentos e vi) reduzir a incerteza social. 

Para se conseguir integrar todas as dimensões anteriores e garantir não só a mudança 

de comportamentos, mas, principalmente, a sua continuidade no tempo, foram 

desenvolvidas ferramentas de mudança de comportamentos, entre as quais se salienta a 

ferramenta dos “4Es”, proposta pelo governo do Reino Unido (Defra, 2005) no âmbito de 

um desenvolvimento sustentável e esquematizada na Figura 3.6. Este modelo foca-se na 

necessidade de serem seguidas as seguintes ações (Cox et al., 2010): 

• Capacitar (enable): as pessoas necessitam de ajuda para fazer escolhas 

responsáveis, como por exemplo, infraestruturas, apoio, orientação e informação. 

• Envolver (engage): as pessoas têm de ser envolvidas nos processos o mais cedo 

possível para os perceberem e assumirem responsabilidades pessoais. Para isso, 

é necessário conhecer o público alvo e perceber os seus problemas para os 

conseguir resolver de forma eficiente para desenvolver normas sociais. 

• Encorajar (encourage): devem ser considerados taxas apropriadas ou outros 

instrumentos económicos e incentivos. Neste aspeto particular, os benefícios são 
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tão importantes quanto uma avaliação de opiniões regular para comprovar a 

eficácia dos mesmos. 

• Exemplificar (lead by example): os promotores da alteração do comportamento 

devem perguntar-se o que pode ser feito para exemplificar o comportamento e 

reforçar o compromisso dos outros? 

 

Figura 3.6 – Diagrama da estratégia de desenvolvimento sustentável (adaptado de Defra, 2005) 

Segundo Defra (2005), todos estes elementos são necessários para que uma alteração 

de comportamento ocorra, mas pode não ser suficiente. Nestas circunstâncias, pode ser 

necessário desenvolver políticas públicas que catalisem as pessoas a comportarem-se 

de maneira diferente. Para que esta nova abordagem resulte, é importante que os 

cidadãos e as comunidades trabalhem em conjunto. Os comportamentos podem ser 

alterados mais eficazmente em grupos. Por natureza, somos animais sociais e os 

comportamentos são moldados e restringidos pelas normas e expectativas sociais. 

Assim, o apoio social é vital para quebrar hábitos e promover novas normas sociais, 

ambientalmente e sustentavelmente mais corretas. Adaptando as ideias de ações 

sugeridas em Defra (2005) para mudança de comportamento na gestão de resíduos, tem-

se: 

• No vértice da capacitação, sugere-se: i) reforçar a capacidade dos líderes de 

comunidades para apoiar ações comunitárias; ii) aumentar as oportunidades de 

aprendizagem e formação; iii) melhorar o acesso a microfinanciamento para 

desenvolver projetos comunitários; iv) melhorar currículos escolares e v) melhorar 

a informação sobre a existência de fundos. 
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• No vértice do encorajamento, pode-se: i) inspirar, reconhecer e celebrar projetos 

comunitários implementados com sucesso e ii) promover exemplos de ações 

comunitárias, bem-sucedidas. 

• No vértice do envolvimento é possível: i) promover oportunidades para o 

envolvimento comunitário em planos de ação e estratégias locais; ii) melhorar a 

promoção de oportunidade de voluntariado e iii) gerar redes de contactos para 

possibilitar o envolvimento da comunidade em ações já em desenvolvimento. 

• No vértice da exemplificação, deve-se liderar pelo exemplo com uma mensagem 

clara e consistente desde o governo central até ao poder local, apoiando soluções 

voluntárias de funcionários públicos.  

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os conceitos teóricos apresentados nesta secção não pretendem nem permitem o 

desenvolvimento de estudos psicológicos de amostras de indivíduos com 

comportamentos ambientais díspares. Embora, tendo em consideração as várias metas e 

datas de implementação previstas nos documentos legais apresentados na Secção 2, tal 

estudo seja recomendável para várias zonas de Portugal com características diferentes, 

tal não é o âmbito da presente dissertação. Não obstante, esta revisão é fundamental 

para melhor entender as informações que se apresentam nas próximas secções, bem 

como os contextos dos quais derivam. De facto, o interesse na gestão de resíduos por 

parte das ciências sociais aumentou nas últimas décadas, tendo sido caracterizada pela 

investigação das motivações e das barreiras do indivíduo em adotar comportamentos 

mais alinhados com a hierarquia dos resíduos (Barr et al., 2013). 

Investigadores da área de psicologia social têm vindo a adotar modelos psicológicos 

sobre o comportamento, tais como a teoria da ação racional ou, principalmente, a teoria 

do comportamento planeado. Neste último modelo, investigadores e académicos 

pretendem determinar qual o papel da atitude, das normas e das intenções na realização 

de tarefas integradas na gestão de resíduos. Embora não esteja contemplada nesta 

última teoria, outra dimensão importante no estudo de comportamento de indivíduos 

prende-se com os hábitos e rotinas. Sendo a gestão de resíduos uma tarefa repetitiva, 

que pode decorrer várias vezes ao dia, a compreensão das suas componentes, 

nomeadamente os fatores que condicionam a persistência do comportamento, é muito 

importante. Adicionalmente, Stancu et al. (2016) refere que a questão dos hábitos e 



Luís Manuel Araújo Santos 

Universidade de Aveiro  41 

rotinas é igualmente muito relevante em questões de alimentação e, consequentemente, 

na geração de biorresíduos e no desperdício alimentar. Note-se que, a mais-valia da 

teoria do comportamento planeada no estudo de comportamentos associados à gestão 

de resíduos fica demonstrada no estudo anterior, bem como em outros (Taylor e Todd, 

1995 e 1997), ao permitir que este modelo seja adaptado e expandido para incorporar 

outras variáveis. 

Uma vez compreendidas todas as variáveis que influenciam a intenção comportamental e 

o próprio comportamento, importa delinear estratégias para conseguir alterar os 

comportamentos implementados nos indivíduos por novos comportamentos, 

ambientalmente mais sustentáveis. Neste contexto, importa utilizar os vários recursos 

disponíveis, isto é, o plano legal, o plano financeiro, o ambiente físico que rodeia o 

indivíduo e os grupos visados para conseguir implementar as alterações desejadas 

(Staats, 2004). Embora não existam soluções universais, a implementação a ferramenta 

dos “4Es” proposta por Defra (2005) aparenta ser uma boa estratégia, tendo já 

demonstrado a sua utilidade. De facto, medidas simples que envolvam as comunidades e 

os técnicos responsáveis pela recolha de resíduos já demonstraram levar a alterações de 

comportamentos (Bringhenti e Günther, 2011). 
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4 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRATÉGIA PARA A RECOLHA 
SELETIVA DE RESÍDUOS URBANOS 

A produção de resíduos a nível mundial aumentou dez vezes nos últimos cem anos 

(Minelgaitė e Liobikienė, 2019) e o Banco Mundial estima que a produção de resíduos 

nos próximos anos continue a aumentar, sendo as taxas de crescimentos função da 

região do mundo analisada (Banco Mundial, 2022). Esta instituição prevê ainda que, nos 

países de maior rendimento, os resíduos aumentem 19% até 2050, sendo que, na 

Europa, se atinja uma produção de 490 milhões de toneladas de resíduos nesse ano: 

quase 100 milhões a mais que em 2016. Para fazer face a estes números, torna-se 

primordial implementar soluções de reciclagem ou recuperação de resíduos nos países 

que ainda não disponham de tais políticas e continuar a fomentar a separação dos 

mesmos na fonte, nomeadamente em ambiente doméstico, nos países em que já estejam 

instalados fluxos de recolha seletiva. Para atingir os objetivos a que a muitos países se 

propõem, a reciclagem é uma solução possível e um dos métodos mais efetivos para 

reduzir os resíduos (Minelgaitė e Liobikienė, 2019). 

A recuperação de recursos recicláveis pode ter abordagens distintas: i) por via da 

separação na fonte e recolha seletiva de resíduos e ii) por via da separação mecânica de 

resíduos indiferenciados em centros de tratamento de resíduos (Cimpan et al., 2015). Na 

Europa, apesar dos esforços para conseguir recuperar materiais a partir dos resíduos 

indiferenciados, verificou-se que a qualidade obtida não era adequada para aplicações 

posteriores do material reciclado e que existia o risco de disseminar substâncias 

perigosas no ambiente. Face ao exposto, tem se vindo a incentivar a separação na fonte 

e recolha seletiva (Cimpan et al., 2015). Como a recolha seletiva de resíduos ocorre nos 

primeiros estágios do tratamento de resíduos, ela afeta todas as fases subsequentes (De 

Feo, 2014). Minelgaitė e Liobikienė (2019) referem ainda que a promoção da reciclagem 

pode responder aos problemas associados aos constrangimentos de espaço e custo dos 

aterros sanitários, à poluição ambiental, aos riscos para a saúde humana, à redução dos 

resíduos e à depleção dos recursos naturais (Chakrabarti e Sarkhel, 2003). 

Adicionalmente, a reciclagem estimula a expansão da atividade económica, suporta a 

produtividade bem como o desenvolvimento de tecnologias verdes, promovendo a 

criação de emprego neste setor económico (Minelgaitė e Liobikienė, 2019). 

Nas primeiras soluções implementadas na década de 80 do século passado, apenas se 

recolhiam papel e vidro, materiais que eram facilmente separados e recolhidos (Cimpan 
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et al., 2015). Apenas nos anos 90 do século passado é que a recolha seletiva de resíduos 

se instalou na Europa e nos Estados Unidos, abrangendo um maior número de resíduos. 

Logo nessa altura, os problemas associados ao custo da recolha seletiva de várias 

frações constituídas por um único material e à relutante participação dos cidadãos foram 

identificados. Para facilitar o processo, a recolha conjunta de resíduos de embalagens 

tornou-se comum na Europa. Das dificuldades encontradas na altura, resultaram, 

igualmente, evoluções tecnológicas que, atualmente, permitem a separação automática 

de resíduos com elevada eficiência (Cimpan et al., 2015). Atualmente, a necessidade de 

desviar os biorresíduos dos aterros veio incentivar o desenvolvimento de soluções de 

tratamento mecânico e de sistemas de recolha seletiva para esta nova fração.  

A hierarquia dos resíduos postulada pela União Europeia estipula, como segunda e 

terceira prioridades no sistema de gestão integrado de resíduos, a preparação para a 

reutilização e a reciclagem, respetivamente (ver Figura 2.1). Nesta última prioridade 

distinguem-se dois tipos de processos: a reciclagem de circuito fechado, no qual o 

produto é reprocessado no mesmo produto (latas de alumínio, vidro e alguns plásticos) e 

a reciclagem de circuito aberto em que o material recuperado dá origem a um novo 

produto (garrafas de plástico em sacos de dormir, etc.) (Chakrabarti e Sarkhel, 2003). 

Para tal, é primordial que os resíduos sejam separados na sua fonte, sendo a 

participação dos cidadãos fundamental neste processo. Aliás, como é referido por Song 

et al. (2016), o consenso dos cidadãos é um pré-requisito para a implementação de 

qualquer sistema de gestão resíduos. Isto é, o sucesso da reciclagem dos resíduos 

depende da participação de toda a população (McDonald e Oates, 2003), nomeadamente 

das famílias, nas atividades de triagem (Bringhenti e Günther, 2011). Os problemas 

ambientais derivados da gestão de resíduos, não são, somente dos órgãos de gestão de 

resíduos de uma determinada região, mas sim destes, dos cidadãos e das empresas 

privadas que atuam neste setor de atividade (Baltes et al., 2009). Neste contexto, os 

princípios do poluidor-pagador e da responsabilidade alargada do produtor fornecem o 

enquadramento necessário e favorável à implementação de modelos de gestão de 

resíduos que, noutras condições não seriam adotados (Cimpan et al., 2015).  

Em Portugal, os dados mais recentes sobre as taxas de preparação para a reutilização e 

reciclagem não são animadores. De facto, em 2020, verificou-se um decréscimo de três 

pontos percentuais de material recuperado, observando-se um aumento em quinze 

pontos percentuais dos resíduos depositados em aterros face a 2019. Embora este 

retrocesso nos objetivos nacionais se deva, em grande parte, às medidas publicadas no 

âmbito do controlo da situação pandémica que tem vindo a assolar o mundo desde finais 



Luís Manuel Araújo Santos 

Universidade de Aveiro  45 

de 2019 (ver Secção 2.3), se se analisarem os dados dos últimos anos publicados pela 

Agência Portuguesa do Ambiente, pode verificar-se que, desde 2015, os resultados 

alcançados para a preparação para a reutilização e reciclagem estagnaram em torno dos 

40% (ver Figura 4.1). Separando por fluxos de materiais, a taxa de recuperação de vidro 

é sensivelmente 60% desde 2010, a taxa de recuperação de embalagens de papel e 

cartão ronda os 70% desde 2010, a taxa de recuperação de embalagens de plástico, 

depois de um pico de 43% em 2015, tem se situado nos 35% nos últimos anos e, por fim, 

a taxa das embalagens de metal decresceu de 76% em 2013 para 46% em 2019 (APA, 

2021b). Estes resultados derivam do facto da evolução da produção de pouco mais de 

1 500 000 toneladas em 2012 para quase 1 800 000 toneladas em 2019 de resíduos de 

embalagens não ter sido acompanhada por idêntica evolução na eficiência na recolha 

seletiva destes principais fluxos de resíduos em Portugal. 

 

Figura 4.1 – Evolução da taxa de recuperação e reciclagem de resíduos (adaptado de APA, 2021b) 

Face aos números bem como aos dados nacionais e internacionais anteriores, importa, 

por isso, rever não só as opções de gestão de resíduos recicláveis disponíveis, mas 

também os fatores que condicionam a participação dos cidadãos neste programa 

nacional bem como as políticas sugeridas na literatura de especialidade de modo a 

incentivar a revisão dos atuais modelos (ou implantação de novos) com vista a alcançar 

todos os objetivos previstos na Diretiva 2018/851. Nas próximas secções resumem-se as 

principais conclusões da bibliografia consultada referente ao comportamento dos 

cidadãos e fatores que o influenciam, os serviços de recolha concebidos e as políticas de 

incentivo e afins aplicadas em várias regiões do globo e principais ensinamentos.  
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4.1 COMPORTAMENTO DOS CIDADÃOS E FATORES QUE O INFLUENCIAM 

A reciclagem pode ser percecionada como um procedimento que almeja a proteção dos 

recursos comuns (ar e água limpos, recursos energéticos, etc.) e consequentemente 

requer que os cidadãos se envolvam para atingir esse bem comum, colocando de parte o 

seu interesse próprio. Ou seja, esta atividade requer cooperação entre todos, sem 

receber algo em troca (Yau, 2010). O ato de reciclar é, assim, um comportamento 

altruísta (Derksen e Gartrell, 1993). A montante deste comportamento, podem existir 

várias motivações, tais como preocupações ambientais, valores pessoais, compromissos 

para com a comunidade ou recompensas financeiras tangíveis (Scott, 1999) Todavia, 

uma das motivações mais frequente é a influência do julgamento dos vizinhos e amigos 

que praticam a reciclagem. A visibilidade social das políticas é fundamental para o 

sucesso das campanhas que visam a alteração de comportamentos (Derksen e Gartrell, 

1993), embora Scott (1999) refira que as motivações ambientais costumam ser mais 

importantes que as económicas e as sociais. Note-se, todavia, que estas últimas têm 

mais influência em cidadãos qua ainda não pratiquem a separação na fonte ou 

reciclagem de resíduos (Scott, 1999). Embora existam estudos que revelem o contrário 

(McDonald e Oates, 2003), o contexto social, nomeadamente a perceção que os outros 

têm do cidadão, pode, por si só, promover os comportamentos desejados, contrariamente 

às atitudes pró-ambientais que apenas reforçam os efeitos de outros fatores (Derksen e 

Gartrell, 1993).  

Relativamente à pressão social, importa salientar que, como referem Schultz et al. 

(1995), cidadãos residentes em zonas mais urbanas e arrendatários podem ser menos 

suscetíveis a fatores sociais. Entre as atitudes pró-ambientais, destacam-se a 

preocupação em minimizar os impactes da extração de recursos naturais e a 

minimização do espaço utilizado para aterro sanitário, bem como as questões estéticas 

que lhe estão associadas (Scott, 1999). Porém, segundo este autor, os reais problemas e 

impactes dos aterros sanitários não são identificados como problemas ambientais. Um 

dos problemas na avaliação das razões pelas quais os cidadãos não participam na 

recolha seletiva de resíduos prende-se com a dificuldade de identificar esta franja da 

sociedade, uma vez que ela está frequentemente sub-representada nos vários estudos 

levados a cabo devido à relutância dos cidadãos em admitir que não participam 

(McDonald e Oates, 2003). Em suma, os comportamentos pró-ambientais não estão tão 

disseminados quanto seria desejável porque são percebidos como incómodos (Lee et al., 

2017). Assim, para difundir estes comportamentos é necessário reduzir a perceção de 
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falta de comodidade e bem compreender os fatores que influenciam o comportamento de 

separação para uma melhor e mais efetiva implementação dos programas de reciclagem 

(Minelgaitė e Liobikienė, 2019). A Figura 4.2. ilustra os vários fatores que influenciam o 

comportamento e que se abordam seguidamente. 

 

Figura 4.2 – Fatores que influenciam a atitude recicladora (adaptado de Keramitsoglou e Tsagarakis, 2013). 

Os comportamentos de separação de resíduos na fonte podem estar relacionados com o 

desenvolvimento económico de cada país, explicando o facto das taxas de prevenção e 

de reciclagem serem mais baixas nos países do leste da União Europeia quando 

comparadas com os restantes países, nomeadamente da Europa central (Minelgaitė e 

Liobikienė, 2019). Idêntica relação pode aplicar-se ao rendimento das famílias, com as 

famílias de maior rendimento a serem mais propensas a apresentar comportamentos de 

reciclagem (Jenkins et al., 1999; Scott, 1999). São também estas famílias que estão mais 

predispostas a pagar pela gestão dos seus resíduos (Mukherji et al., 2016). O contexto 

socioeconómico é tanto mais relevante quando mais problemático é, uma vez que as 

práticas de reciclagem não são entendidas como norma subjetiva (McDonald e Oates, 

2003). Porém, as famílias de menor rendimento, quando incentivadas monetariamente, 

tendem a apresentar melhores resultados do que as primeiras (Minelgaitė e Liobikienė, 

2019). Como refere De Feo (2014), é nas áreas urbanas menos populares, ou seja, em 

que as condições socioeconómicas são mais difíceis, que a educação deve prevalecer. 

Cidadãos solteiros bem como cidadãos usufruindo de habitação social são 

tendencialmente não recicladores (McQuaid e Murdoch, 1996). Nestas áreas, os maiores 
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níveis de consciencialização são observados entre os cidadãos que demonstram atitudes 

culturais, tais como ler jornais ou livros (De Feo e De Gisi, 2010). Por oposição, De Feo 

(2014) refere que quando maior o nível de educação, maior é a participação da 

população na recolha seletiva, uma vez que dispõem de mais meios.  

No seio familiar, verifica-se que os vários membros desempenham papeis diferentes, 

sendo que, quanto mais pessoas constituem o agregado familiar, maior é a 

disponibilidade em adotar um comportamento pró-recolha seletiva, principalmente devido 

à redução do tempo que cada membro investe nesta atividade (Jenkins et al., 1999). Os 

membros situados numa faixa etária entre 30 e 45 são, usualmente, os impulsionadores 

da adoção de um novo comportamento (Meneses e Palacio, 2005), servindo igualmente 

de exemplo para as gerações mais jovens (De Feo e De Gisi, 2010). Note-se que, apesar 

das crianças estarem no centro de muitas campanhas de sensibilização, a sua 

contribuição para alterações de comportamento é limitada (Vicente e Reis, 2008). Mas, 

como referem estas autoras, quando se tornarem cidadãos responsáveis, espera-se um 

aumento visível na recolha seletiva de resíduos, devido ao aumento da pressão social 

que esta nova geração de cidadãos adultos fará (Sidique et al., 2010). Usualmente, por 

terem um maior conhecimento abstrato, isto é um maior conhecimento geral sobre os 

problemas ambientais na nossa época, os cidadãos de género feminino envolvem-se 

mais da separação dos resíduos (Mukherji et al., 2016). Os profissionais da área da 

educação também apresentam elevado conhecimento abstrato (De Feo, 2014). Segundo 

estes autores, a segunda dimensão do conhecimento, designado de conhecimento 

concreto, está relacionado com o conhecimento sobre os serviços de recolha de resíduos 

que servem os cidadãos, onde se englobam as informações de como, onde e o que 

reciclar (Scott, 1999). De facto, segundo Minelgaitė e Liobikienė (2019), a falta de 

convicção sobre a utilidade do processo e a falta de conhecimento bem como a falta de 

serviços de recolha e imperfeições nos planos municipais e nacionais de prevenção de 

resíduos podem ser fatores para afastar os cidadãos dos comportamentos desejados. O 

nível de conhecimento é um importante fator para modificar o comportamento dos 

cidadãos no que se refere às atividades de reciclagem. Quando os cidadãos sentem que 

têm falta de conhecimento concreto ou abstrato, o nível de autoeficácia reduz-se e a 

participação do cidadão na gestão de resíduos é reduzida (Mukherji et al., 2016). 

Os conhecimentos abstrato e concreto podem ser interpretados como a atitude para com 

o comportamento e a norma subjetiva postuladas na teoria da ação racional (ver Secção 

3.2.1). Adaptando o diagrama ilustrado na Figura 3.1, estes dois tipos de conhecimentos 

causam a disposição em envolver-se no programa de reciclagem que, por sua vez, 
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conduz à separação, na fonte, dos resíduos (Mukherji et al., 2016). A falta de 

conhecimento tende a intensificar a perceção das supostas dificuldades da separação 

dos resíduos, tais como e onde armazenar os resíduos em casa, que resíduos reciclar 

etc. (McDonald e Oates, 2003). Note-se que, como concluem Mukherji et al. (2016), o 

nível de conhecimento abstrato aumenta como a idade, justificando o facto dos cidadãos 

mais velhos, praticarem atividades relacionados à separação dos resíduos com maior 

facilidade. Outros fatores que podem igualmente contribuir para heterogeneidade 

participativa etária é a maior eficiência na gestão dos recursos por parte de cidadãos que, 

no decorrer da vida, já sofreram privações ou, simplesmente, a sua maior disponibilidade 

de tempo (Scott, 1999; De Feo, 2014). Note-se, porém, que, no estudo conduzido por 

Meneses e Palacio (2005), verifica-se que os cidadãos entre os 46 e os 60 constituem o 

grupo de cidadãos mais relutante em adotar novos comportamentos relacionados com a 

reciclagem de resíduos. Importa, no entanto, referir que, em outros estudos, os autores 

concluem não existir influência da idade no comportamento (Wang et al., 2018). 

Embora o conhecimento e a informação desempenham, como se refere anteriormente, 

um papel fundamental na participação ativa dos cidadãos, os fatores de comodidade são 

apontados como as principais razões para os cidadãos não praticarem reciclagem 

(McDonald e Oates, 2003). A falta de tempo das famílias bem como o tempo que tais 

atividades requerem são apontados como fatores que condicionam as melhores práticas 

de gestão de resíduos (Baltes et al., 2009; Sidique et al., 2010; Bringhenti e Günther, 

2011; Minelgaitė e Liobikienė, 2019). González-Torre et al. (2003) teorizam que pequenos 

tempos de separação em casa dos resíduos desenvolvem hábitos de separação na fonte 

de resíduos. A estes fatores, devem acrescentar-se a falta de espaço para guardar os 

resíduos para reciclagem em casa (Baltes et al., 2009) bem como a necessidade, embora 

não fundamentada, de limpar ou lavar as embalagens para evitar problemas com insetos 

e odores desagradáveis (Bringhenti e Günther, 2011), nomeadamente em países mais 

quentes. A necessidade de os transportar é também apontada como um dos fatores de 

comodidade mais relevante para os cidadãos participarem, ou não, em atividades de 

reciclagem (Derksen e Gartrell, 1993). Por exemplo, a reciclagem de embalagens em 

vidro, que são fáceis de limpar e armazenar, e de papel, apresenta, usualmente, melhor 

resultados que os plásticos (McQuaid e Murdoch, 1996). Relativamente ao espaço 

disponível, importa referir que as maiores taxas de recolha são geralmente observadas 

em moradias com maior espaço (Ando e Gosselin, 2005). A dificuldade em transportar os 

resíduos é outra barreira para a participação dos cidadãos (González-Torre et al., 2003). 

Quando os locais de recolhas estão próximos, as pessoas estão mais predispostas a 
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participar (Baltes et al., 2009; Wang et al., 2018). Alternativamente, os cidadãos não se 

importam de percorrer distâncias maiores, desde que a viagem até ao local de recolha 

possa ser utilizada para outros propósitos (González-Torre et al., 2003). A falta de 

sistemas ou de instalações de recolha de resíduos é igualmente apontada como fator que 

influencia a recolha seletiva de resíduos (De Feo e De Gisi, 2010; Song et al., 2016). Por 

fim, a perceção de uma pequena geração de resíduos recicláveis é, igualmente, 

apontada como uma razão para a não participação em sistemas de recolha seletiva (De 

Feo e De Gisi, 2010; Bringhenti e Günther, 2011).  

A taxa de urbanização e a densidade populacional não são relevantes no comportamento 

dos cidadãos (Hage et al., 2008; Nixon e Saphores, 2009). Esta conclusão é importante, 

pois contradiz outros estudos que apontam a residência em moradia unifamiliares, 

tendencialmente, com mais espaço de armazenamento de resíduos, como fator 

preponderante para a prática de atividades de reciclagem, tal como concluem Derksen e 

Gartrell (1993). Porém, zonas residenciais caracterizadas por habitações multifamiliares 

possuem características próprias que importa conhecer. Por exemplo, o andar em que o 

agregado familiar mora e a existência ou não de elevador são fatores que podem 

influenciar a participação dos cidadãos na recolha seletiva de resíduos (Ando e Gosselin, 

2005). Relativamente ao tipo de usufruto, ser proprietário ou arrendatário do apartamento 

não surge como muito relevante. A falta de espaço anteriormente referida é 

principalmente sentida neste tipo de habitação, uma vez que, geralmente, o espaço 

exterior é limitado, mas, a distância a percorrer até ao contentor para depositar os 

resíduos já não depende do tipo de moradia (Ando e Gosselin, 2005). Neste contexto, 

McQuaid e Murdoch (1996) referem que a posse ou não de carro não é relevante para a 

participação do cidadão. Outro aspeto a ter em consideração é o tempo de residência dos 

ocupantes de apartamentos. Em edifícios em que exista uma grande rotatividade de 

inquilinos, não são criadas ligações sociais, prejudicando as taxas de recolha seletiva 

nestas áreas (McQuaid e Murdoch, 1996). Um exemplo, são as zonas residenciais junto 

de estabelecimentos de ensino superior. Nesta situação, bem como em residências 

pertencentes a campus universitários, a elaboração de compromissos escritos pode 

incrementar as taxas de recuperação de resíduos (Schultz et al., 1995). Note-se, no 

entanto, que a densidade populacional interfere nos resultados conseguidos uma vez que 

ela interfere com os custos de operação do sistema de recolha (Berglung e Söderholm, 

2003), nomeadamente em países de rendimento médio. A situação profissional, é 

considerada, por Berglung e Söderholm (2003), pouco relevante enquanto que 

experiências passadas em atividades de reciclagem são igualmente um fator importante 
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na alteração de comportamentos (Saphores et al., 2006). Nesse sentido, planos de ação 

que envolvam material educativo entre os mais jovens pode ser mais efetivo do que 

outras estratégias de divulgação (Mukherji et al., 2016). 

Atendendo aos vários fatores e condicionantes anteriormente referidos, os cidadãos 

podem ser agrupados em seis grupos diferentes consoante o seu posicionamento face à 

gestão de resíduos (Barr et al., 2013): 

• Grupo 1: os “reutilizadores”. Cidadãos que pertencem a este grupo apresentam 

uma elevada tendência para reutilizar, restaurar, armazenar, reparar ou vender 

bens. 

• Grupo 2: os “produtores de resíduos normativos”. Cidadãos que reciclam 

consideráveis quantidades de resíduos, mas que também tomam decisões 

conscientes sobre a redução e a reutilização dos mesmos. 

• Grupo 3: os “gestores ocultos de resíduos”. Integram-se neste grupo os cidadãos 

que reciclam pequenas quantidades de resíduos, mas que apresentam níveis 

elevados de reutilização, e reparação de produtos. 

• Grupo 4: os “negacionistas”. Cidadãos que apresentam níveis baixos de 

participação qualquer que seja a prática de gestão de resíduos.  

• Grupo 5: os “consumidores conscientes e eliminadores”. Cidadãos que possuem 

uma elevada tendência para adquirir produtos que gerem poucos resíduos e que 

eliminam os seus resíduos responsavelmente. 

• Grupo 6: os “eco-anjos”. Cidadãos que apresentam todos os comportamentos 

ambientalmente corretos.  

Os cidadãos do grupo 6 caracterizam-se por apresentarem meia idade, viverem em 

agregados familiares de duas ou mais pessoas e que, tendencialmente, possuem a sua 

própria casa. Por oposição, os “negacionistas” não têm idade característica e tendem a 

morar sozinhos em apartamentos alugados ou estúdios. Os cidadãos do grupo 1 

caracterizam-se por terem uma idade avançada, habitando de pleno direito em moradias 

unifamiliares ou geminadas com recurso a crédito bancário. Os cidadãos do grupo 5 não 

apresentam idade característica, mas, usualmente, moram em moradias unifamiliares ou 

geminadas. Por último, os “gestores ocultos de resíduos” são jovens que moram sozinhos 

ou com outra pessoa em pequenas habitações (Barr et al., 2013). 
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4.2 SERVIÇOS DE RECOLHA 

Os sistemas de recolha de resíduos, que foram inicialmente implementados por questões 

sanitárias, visam, atualmente, para além da higiene e salubridade públicas, garantir a 

reutilização, reciclagem ou recuperação de recursos. Os sistemas implementados variam 

de país para país, em função das características próprias da região, tendo evoluído, em 

países como a Suécia, para um modelo que recolhe separadamente dez fluxos de 

resíduos (Rodrigues et al., 2016). A otimização destes modelos é feita objetivando a 

redução de custos, utilizando-se sensores de enchimento nos contentores ou 

identificador que utilizem sistemas de posicionamento para a identificação de rotas. 

Segundo estas autoras, a caracterização do sistema de recolha de resíduos é feita 

classificando os tipos de contentores, os tipos de veículos, o método de recolha, a fonte 

dos resíduos e o tipo de serviço prestado. Embora as restantes características sejam 

importantes para a avaliação do sistema por parte da entidade gestora, o cidadão é 

essencialmente influenciado pelo serviço prestado. Neste sentido, importa identificar as 

várias opções usualmente disponibilizadas pelas empresas, organizações ou instituições 

que atuam neste setor. 

Essencialmente, existem duas categorias de serviços (Rodrigues et al., 2016): i) serviço 

de recolha porta-à-porta e ii) serviço de recolha a partir do depósito em locais de acesso 

público estrategicamente localizados nas cidades. Note-se que, num sistema de gestão 

integrada de resíduos, estes serviços complementam-se. O serviço porta-à-porta 

propriamente dito caracteriza-se pela entrega por parte do serviço de gestão de resíduos 

aos cidadãos de contentores para a recolha de resíduos, sendo estes responsáveis pela 

sua colocação na via pública no dia agendado para a recolha e, após esta, recolocar os 

contentores no seu devido local, no interior da sua propriedade. Esta solução pode ser 

mais restritiva, como os serviços de recolha na hora, nomeadamente em países de 

menor rendimento, em que, ao chegar ao local, a entidade gestora emite um aviso 

sonoro, que informa os cidadãos da necessidade em carregar os resíduos até veículo de 

recolha (Tadesse et al., 2008). Uma variante ao serviço porta-à-porta é designada de 

setout-setback (Rodrigues et al., 2016) em que, a colocação dos contentores na via 

pública e sua arrumação é previamente efetuada por colaborares da empresa gestora 

que antecedem a recolha propriamente dita, e não pelos cidadãos. Ainda na categoria do 

serviço porta-à-porta, os colaboradores que fazem a recolha dos resíduos podem 

deslocar-se ao quintal da propriedade para ir buscar os contentores, vazam-nos e 

colocam-nos, novamente, no quintal da propriedade. 
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Integrados na categoria de serviço de recolha a partir do depósito em contentores, 

encontra-se o sistema mais usual em Portugal, em que existem contentores de diferentes 

cores e tamanhos e onde os cidadãos devem depositar os seus resíduos. Estes 

contentores estão usualmente distribuídos em duas zonas diferentes da rua, com os 

contentores de resíduos indiferenciados e de biorresíduos localizados até 50 m da 

residência do cidadão, enquanto que os contentores das restantes frações podem estar 

colocados até 300 m de distância (Rodrigues et al., 2016). Importa referir que outros 

autores referem distâncias mais curtas, entre os 100 e os 200 m, (Gallardo et al., 2012). 

Uma variante a este sistema são os contentores de bairro ou de zona, em que os 

cidadãos devem depositar os resíduos em contentores maiores e que servem áreas 

maiores. Estes contentores estão localizados em zonas centrais do bairro ou da zona 

servida, podendo ser edificadas estruturas para esse fim, formando as designadas ilhas 

ecológicas. Segundo Bernstad et al. (2013), estas áreas de deposição devem estar 

localizadas até 200m dos edifícios que servem.  

Por fim, existem também os ecocentros que estão projetados para servir os cidadãos 

através da criação de condições de depósito voluntário não só dos resíduos recolhidos 

nos serviços anteriores, mas também outros fluxos que não são alvo de recolha seletiva 

regular, tais como, resíduos volumosos, resíduos perigosos, resíduos elétricos e 

eletrónicos etc. Saphores et al. (2006) referem que a existência deste tipo de centros de 

depósito de resíduos a distâncias inferiores a 8 km (5 milhas), aumenta 

consideravelmente a participação dos cidadãos. Este locais servem não só de um local 

de recolha seletiva de resíduos, mas também um local de armazenamento (González-

Torre et al., 2003). Rodrigues et al. (2016) apresentam ainda uma última solução, que 

são centros de revenda em que os cidadãos recebem dinheiro a troco da entrega de 

resíduos. Os ecocentros são particularmente úteis na recolha de resíduos originados por 

atividades económicas de pequena dimensão.  

A comparação das várias categorias de serviço descritas requer que sejam consideradas 

funções técnicas, custo de operação, estratégias de informação, normas sociais e 

comportamentos dos cidadãos (Dahlén et al., 2007). Mas, de um ponto vista genérico, 

verifica-se que a recolha porta-à-porta ou derivados garante uma maior participação dos 

cidadãos, apesar dos custos associados serem superiores (González-Torre et al., 2003). 

Por exemplo, dados do final do século passado no Reino Unido apresentavam 

discrepâncias de valores variando entre três a oito vezes superiores do que modelos que 

recorriam a utilização de contentores em via pública (McQuaid e Murdoch, 1996). Em 

termos de utilização, o sistema de recolha porta-à-porta é muito simples (González-Torre 
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et al., 2003) e, sempre que possível, deve ser implementado este sistema, uma vez que 

se trata do método mais cómodo para os cidadãos O serviço de depósito em contentores 

é usualmente utilizado em áreas caracterizadas por edificação em altura, podendo 

complementar a recolha porta-à-porta para recolher determinados fluxos de resíduos 

(González-Torre et al., 2003). A utilização de contentores na via pública acarreta 

igualmente considerações estéticas nas cidades bem como o distúrbio (barulho, 

interrupção de tráfego etc.) causado pelo seu vazamento (González-Torre et al., 2003). A 

implementação desta solução é igualmente dependente do espaço disponível na via 

pública, nomeadamente em zonas antigas das cidades, em que as ruas são estreitas 

(McQuaid e Murdoch, 1996). No entanto, em algumas sociedades, a visibilidade dos 

contentores é apontada como uma mais valia, pois pode incentivar a população a 

participar. Uma das grandes vantagens deste sistema é a sua flexibilidade de horários, da 

qual resulta menores tempo e espaço de armazenamento em casa. Os cidadãos podem 

depositar os seus resíduos à hora que quiserem do dia que quiserem (Keramitsoglou e 

Tsagarakis, 2013). Neste tipo de serviço, McQuaid e Murdoch (1996) referem que é 

preferível optar por um modelo que preconize mais contentores pequenos em múltiplas 

localizações do que utilizar contentores maiores estrategicamente localizados. Porém, a 

redução de número de contentores ou mesmo a sua concentração tem vantagens 

económicas para os agentes responsáveis pela recolha, pois imputa os custos de 

transporte aos cidadãos (Sidique et al., 2010). Quando questionados sobre a eficácia ou 

preferência do sistema de recolha de resíduos, os cidadãos servidos por serviço de 

recolha porta-à-porta tendem a referir que eles reciclariam menos caso este fosse 

substituído por uma solução que consista em ecopontos ou ilhas ecológicas (Scott, 

1999). Calabrò e Komilis (2019) referem uma outra conclusão interessante. Os cidadãos 

servidos por um serviço de recolha porta-à-porta reconhecem melhor os vários tipos de 

contentores utilizados para a recolha, comprovando que esta solução aumenta a 

consciencialização dos cidadãos.  

Qualquer que seja a categoria de serviço, o tipo de recolha por variar em função dos 

fluxos de resíduos implementados. Desconsiderando o fluxo de resíduos indiferenciados 

(que existe sempre) e o fluxo de biorresíduos (que pode ou não existir), os materiais 

recicláveis podem ser recolhidos através de um dos cinco sistemas seguintes (Cimpan et 

al., 2015). A recolha pode ser feita num fluxo único e misto, em que todos os materiais 

recicláveis, à exceção do vidro, são misturados. Esta solução é comum na Irlanda, 

França e Reino Unido. A segunda solução envolve a recolha dos materiais recicláveis em 

dois fluxos de resíduos: i) papel e cartão e ii) plásticos, metais, embalagens de líquidos e 
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vidro. A terceira solução envolve a recolha em três fluxos diferentes que integram: i) 

papel e cartão; ii) vidro e iii) plásticos, metais, materiais compósitos e embalagens de 

líquidos. Esta última solução é mais frequente nos países europeus, incluindo Portugal. A 

quarta alternativa envolve vários fluxos de recolha de resíduos, em que estes são todos 

separados por material e, por vezes por cor, como no caso do vidro. Esta solução é 

frequente nos países nórdicos e no Reino Unido, em áreas servidas por serviços de 

recolha porta-à-porta. Por fim, a quinta e última solução, prevê a recolha do papel e do 

vidro em fluxos separados e depois separa os restantes resíduos em resíduos secos e 

resíduos húmidos (Cimpan et al., 2015).  

4.3 POLÍTICAS AMBIENTAIS 

As políticas ambientais são frequentemente formuladas ao nível nacional. Porém a 

responsabilidade primária pela sua implementação e monitorização é da 

responsabilidade do poder local, empresas privadas e dos cidadãos (Hage et al., 2008). 

Desta forma, as iniciativas e intervenções relacionadas com estas políticas devem 

resultar do conhecimento dos fatores demográficos, socioeconómicos e geográficos das 

várias regiões, não sendo expectável a existência de uniformidade nas taxas de recolha 

no país (Hage et al., 2008; Ekvall et al., 2010). As ferramentas disponíveis para promover 

comportamentos de separação de resíduos passam por incentivos económicos, fatores 

de comodidade (distância a percorrer ou infraestruturas existentes) e informação e 

conhecimento (campanhas de sensibilização e outro tipo de alertas) (Minelgaitė e 

Liobikienė, 2019). Segundo estes autores, os fatores de comodidade são os fatores mais 

importantes para as pessoas que não praticam a separação na fonte dos resíduos. 

Porém, a confiança no processo de reciclagem desempenha igualmente um papel 

fundamental na participação dos cidadãos na recolha seletiva dos resíduos (Bringhenti e 

Günther, 2011). Quando os níveis percecionados de corrupção são mais elevados, os 

cidadãos são mais relutantes em seguir os comportamentos sugeridos em políticas 

públicas, como é o caso da gestão de resíduos (Jones et al., 2010). Apesar do foco de 

várias dimensões das políticas públicas de gestão de resíduos serem os cidadãos, o seu 

campo de aplicação é mais alargado. De facto, no desempenho das suas atividades 

profissionais, os cidadãos apresentam idêntico comportamento ambiental e, 

consequentemente, a gestão dos resíduos de indústrias e serviços é positivamente 

influenciada (Ekvall et al., 2010).  
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4.3.1 MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO 

Todas as medidas que possam ser tomadas para facilitar o processo de reciclagem, 

criando infraestruturas ou mecanismos logísticos, traduzem-se numa maior motivação 

ambiental dos cidadãos (Derksen e Gartrell, 1993; Hage et al., 2008). Por exemplo, a 

cedência ou oferta de caixas ou contentores para armazenar os resíduos resultantes da 

separação seletiva e a sua recolha frequente são indicados como soluções capazes de 

aumentar as taxas de participação nestes programas (Derksen e Gartrell, 1993; 

McDonald e Oates, 2003), uma vez que reduzem o esforço do cidadão. Igualmente 

relevante, é o facto de, segundo resultados de Rousta et al. (2015), quanto mais frações 

de resíduos são recolhidas ou aceites, maior é a motivação dos cidadãos em participar. 

Em países em que os cidadãos participam continuadamente na separação na fonte dos 

resíduos, os cidadãos referem que o único esforço associado a esta prática reside na 

escolha do contentor correto para colocar os resíduos (Diekmann e Preisendörfer, 1998). 

Já a criação de infraestruturas, como sejam simples locais de recolha de resíduos ou 

estações de tratamento de resíduos, serão sempre alvo de descontentamento por parte 

dos cidadãos que residem a distâncias menores das mesmas (Al-Khatib et al., 2014). 

Embora as normas sociais e morais sejam igualmente determinantes no comportamento 

dos cidadãos, estes também respondem positivamente a incentivos económicos, 

designados de instrumentos de incentivos positivos (Jones et al., 2010). Estes podem 

ajudar a reforçar as normas sociais e morais (Hage et al., 2008), principalmente de 

cidadãos que ainda não tenham historial de reciclagem. Porém, importa realçar que, 

aquando da secessão dos incentivos, as taxas de reciclagem podem retomar os valores 

verificados antes dos incentivos (McDonald e Oates, 2003). Idêntico problema é apontado 

por Derksen e Gartrell (1993). Os incentivos económicos podem ser irrelevantes (Vicente 

e Reis, 2008) ou funcionar como desincentivos para cidadãos altruístas que já reciclavam 

antes dos incentivos, uma vez que reduz a motivação intrínseca dos mesmos (Derksen e 

Gartrell, 1993; Yau, 2010). Diekmann e Preisendörfer (1998) referem que esta alteração 

comportamental é um dos custos escondidos do sistema de incentivo à separação de 

resíduos. Quando existentes, os incentivos devem não só permitir a participação da 

população que não reciclava como também garantir a continuidade do comportamento 

após o final do programa de incentivos (McDonald e Oates, 2003), sendo que os 

incentivos que funcionem para um determinado tipo de resíduo podem não funcionar para 

outro (Schultz et al., 1995). Em suma, devem ser criadas as condições para permitir a 

participação dos cidadãos e respetiva alteração do padrão comportamental (Derksen e 

Gartrell, 1993). Neste contexto, Derksen e Gartrell (1993) apresentam estudos que 
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referem que a utilização de sistemas de lotarias podem representar um melhor incentivo 

do que simplesmente um ressarcimento monetário. Este sistema de prémios é 

igualmente citado por McDonald e Oates (2003) como tendo efeitos substanciais. Outro 

exemplo de incentivo é a utilização de sistemas de pontos que podem posteriormente ser 

utlizados para adquirir outro tipo de bens (Yau, 2010), tal como já foi implementando por 

várias entidades gestoras de resíduos em Portugal.  

4.3.2 TARIFAS 

O estabelecimento e implementação de políticas públicas de reciclagem deve basear-se 

no comportamento dos cidadãos e na sua disponibilidade em pagar pelo tratamento dos 

resíduos que produz (Song et al., 2016) através da implementação de instrumentos de 

incentivos negativos (Jones et al., 2010). Cabe às autoridades nacionais demonstrar 

quais os comportamentos moralmente adequados para que a disponibilidade em pagar 

pela gestão dos resíduos seja mais bem aceite (Wang et al., 2018). Porém, segundo 

Song et al. (2016), as tarifas cobradas devem garantir melhor serviços, isto é, melhor 

sistema de recolha, melhor reciclagem, menor incómodo com resíduos na cidade (odores 

e impacte visual) e uma melhor qualidade ambiental. Pese embora, para cidadãos que já 

praticam reciclagem, a ferramenta menos indicada é o aumento de taxas de resíduos 

(Minelgaitė e Liobikienė, 2019). O sucesso de soluções que privilegiem o princípio do 

poluidor-pagador, tais como o modelo PAYT devem ser fortemente apoiadas e 

promovidas pelas entidades gestoras de resíduos, sendo, essencialmente, direcionadas 

para agregados familiares com menores taxas de reciclagem (Scott, 1999). Note-se que, 

em áreas caracterizadas por habitações multifamiliares, a disponibilidade em pagar taxas 

para a recolha seletiva de resíduos é dependente da área do apartamento (Ando e 

Gosselin, 2005), sendo que o modelo pode requerer soluções técnicas mais complexas 

para a sua implementação.  

O sistema atualmente em vigor na quase totalidade do território nacional tem os custos 

da recolha de resíduos indiferenciados associados ao consumo de água. Noutros países, 

tais custos estão associados a impostos sobre a propriedade de bens imóveis (NRC, 

2019). Porém, este sistema não garante a redução dos resíduos nem a participação dos 

cidadãos em programas de reciclagem por duas razões (Chakrabarti e Sarkhel, 2003). 

Primeiramente, o agregado familiar não sofre qualquer penalização por deposição 

adicional de resíduos, ou seja, o cidadão dispõe de direitos de deposição de resíduos 

ilimitados. Segundamente, este sistema também não incentiva os produtores de bens a 
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produzir produtos que sejam menos caros de depositar enquanto resíduos. Uma terceira 

razão pode ser apontada à ineficiência do atual sistema de taxação. Em Portugal, os 

cidadãos que não consumam água da rede, pagam unicamente a taxa mínima 

independentemente da constituição do agregado familiar e resíduos gerados. Neste 

contexto, a introdução de um preço unitário para a recolha de resíduos indiferenciados 

surge como uma opção justa, em que os menores produtores de resíduos deixam de 

subsidiar os maiores produtores (NRC, 2019). Este sistema, que tende a reduzir os 

custos associados à eliminação dos resíduos, sustenta a hierarquia da gestão dos 

resíduos. Porém, este sistema apenas é eficiente se se verificar uma redução efetiva dos 

resíduos indiferenciados gerados e um aumento da reciclagem. Por exemplo, estudos 

apontam para o facto deste sistema ser mais eficiente se for acompanhado por um 

modelo de recolha de resíduos porta-à-porta (Jenkins et al., 1999). Em termos de custos, 

caso o preço unitário seja demasiado baixo, os cidadãos optam por continuar a não 

separar os seus resíduos. Caso o preço seja demasiado alto, cidadão poderão recorrer a 

aterros ilegais bem como a queima de resíduos (Chakrabarti, S., Sarkhel, P., 2003). 

Outras desvantagens apontadas para o sistema de taxação unitária, que pode ser ao 

peso ou ao volume, prendem-se com os custos administrativos associados a faturação 

das despesas e a aplicação deste modelo em zonas urbanas essencialmente 

caracterizadas por habitações multifamiliares (NRC, 2019). Caso as autoridades locais ou 

entidades gestoras optem por este tipo de sistema, importa realçar que quando mais o 

sistema for adaptado à realidade e às necessidades locais, melhor ele tende a funcionar 

(NRC, 2019). 

Outros sistemas tarifários podem ser aplicados, embora estes não influenciem 

diretamente o comportamento do cidadão. A taxação de matérias e recursos virgens é 

uma via de incentivar os produtores de bens a optar pela utilização de materiais 

reciclados. Estas tarifas refletem-se no preço final dos produtos que, por sua vez, 

condicionam o poder de comprar dos cidadãos (Chakrabarti e Sarkhel, 2003). Uma 

segunda solução pode passar pela redução das taxas de IVA aplicadas a produtos que, 

na sua constituição, possuam mais de que uma determinada percentagem de materiais 

reciclados (Ekvall et al., 2010). Segundo estes autores, esta medida poderia representar 

um incentivo para uma transição económica. Importa, por fim, referir que o recurso a 

taxação ou outro tipo de regulamentação por parte de governos começa a ser cada vez 

mais problemática numa sociedade habituada à ideia de livre escolha numa economia 

orientada para o consumo (Barr et al., 2013). 
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Segundo Jones et al. (2010), pode identificar-se um terceiro tipo de instrumentos de 

incentivo, designados de instrumentos de incentivos mistos. O exemplo mais comum é a 

aplicação de tarifas referentes aos custos de deposição ou tratamento dos resíduos, 

sendo este valor adicionado ao preço do produto que, posteriormente, é devolvido por 

sistemas de depósitos de produtos ou taras, em que o cidadão é ressarcido da totalidade 

da taxa ou de parte dela em função dos custos associados à reciclagem do produto. Por 

exemplo, no caso das garrafas de vidro ou latas de alumínio, a devolução ao cidadão 

iguala a taxa paga (Chakrabarti, S., Sarkhel, P., 2003). Jones et al. (2010) identificam 

ainda um quarto sistema de incentivos, designado de instrumentos baseado no 

voluntariado, que não produz qualquer tipo de incentivo (negativo ou positivo). A principal 

característica deste tipo de incentivo é a adesão voluntária dos cidadãos, sendo, por isso, 

altamente dependente da preocupação ambiental dos cidadãos para ter sucesso. Este 

sistema é o que tem vindo a ser implementado em vários países (Jones et al., 2010), 

como é o caso de Portugal. Um exemplo deste tipo de solução são os ecocentros 

(Sidique et al., 2010) ou outras soluções para a deposição de resíduos volumosos ou de 

jardim. 

Para ultrapassar os problemas anteriormente referidos, governos e entidades gestoras 

têm vindo a adotar outras abordagens tais como o marketing social ou soluções 

baseadas numa arquitetura de escolha ou teorias de incentivo, designadas na literatura 

inglesa de nudge. Estas soluções colocam a possibilidade de escolha no centro do 

processo de decisão ambiental, estando alinhadas com as ideias de cidadania do 

consumidor, nas quais as decisões são tomadas em função da escolha oferecida pelo 

mercado e não com base em regulamentos ou incentivos/taxas (Barr et al., 2013). O 

marketing social é uma adaptação das tecnologias de marketing comercial para 

programas que visam influenciar o comportamento voluntário de cidadãos, objetivando 

melhorar a sociedade em que se inserem e não o proveito do comerciante (Andreasen, 

1994). Relativamente a utilização de incentivos, alguns exemplos que visam uma gestão 

de resíduos mais eficiente são (Kumar, 2020): i) colocação de espelhos em frente de 

contentores de resíduos para que os cidadãos observem o seu comportamento aquando 

da prática deste comportamento; ii) colocação de fotografias de vizinhos apelando ao 

comportamento adequado junto de contentores; iii) em vez de oferecer um desconto pela 

não utilização de um copo descartável, reduzir os preços da bebida nesse montante e 

aplicar uma taxa de igual valor caso seja pedido um copo.  
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4.3.3 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Como é referido na Secção 4.1, a disposição em participar na separação de resíduos 

depende tanto do conhecimento concreto do sistema como também do conhecimento 

geral. Assim, ambas as dimensões devem ser alvo de divulgação junto dos cidadãos 

(Mukherji et al., 2016), podendo ser comunicadas por diferentes canais. O conhecimento 

das políticas públicas na gestão de resíduos é um bom indicador do comportamento do 

cidadão (Scott, 1999). Neste sentido, deve existir um esforço contínuo por parte das 

entidades gestoras em providenciar informações atualizadas sobre os resultados obtidos 

(Bringhenti e Günther, 2011), técnicas de reciclagem, resíduos elegíveis e horários de 

recolha dos contentores, qualquer que seja o sistema implementado ou a implementar 

(Vicente e Reis, 2008). Sempre que possível, estas informações devem constar, por 

exemplo, das próprias embalagens ou produto a ser reciclado (Rousta et al., 2015). 

Adicionalmente, o conhecimento do destino dos vários resíduos recolhidos bem como os 

benefícios dos resultados obtidos para a comunidade através das suas ações são fatores 

importantes para o envolvimento dos cidadãos (Scott, 1999). Os bons exemplos 

observados na comunidade devem, igualmente, ser partilhados (Ekvall et al., 2010). 

Note-se que, segundo Wang et al. (2018), os cidadãos prestam mais atenção aos 

benefícios específicos da recuperação de resíduos do que aos aspetos mais generalistas 

de toda a gestão de resíduos. Nesse sentido, todas as informações mais genéricas como 

as informações ambientais e ecológicas das políticas públicas de gestão de resíduos que 

se pretendem implementar ou atualizar podem ser transmitidas aos líderes locais de uma 

comunidade (Derksen e Gartrell, 1993; Schultz et al., 1995) para que este divulgue as 

informações mais adequadas em função da população que serve, para os conseguir 

influenciar, iniciar e persuadir a alterar comportamentos (McQuaid e Murdoch, 1996; 

Meneses e Palacio, 2005). Importa referir que se tem verificado uma redução da 

influência de atitudes pró-ambientais dos cidadãos sobre a gestão de resíduos (Nixon e 

Saphores, 2009). A organização de reuniões entre vizinhos (condomínio ou outras 

associações locais) pode igualmente ser uma via de transmissão de informação sobre 

esta temática (Jones et al., 2010). 

A informação aos cidadãos deve, igualmente, incluir algum tipo de assistência ao 

domicílio por parte de profissionais na área, oferecendo orientações práticas sobre a 

separação na fonte de resíduos (Ekvall et al., 2010). Este tipo de orientação é 

fundamental em áreas da cidade ou da região em que as taxas de recolha são mais 

baixas. Segundo os últimos autores, a partilha de informação sem orientação prática 

pode passar despercebida. Não menos importante que todas as vias anteriores, a partilha 
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de informação deve ser efetuada no meio escolar. Em níveis de escolaridade mais baixa, 

esta partilha de informação deve resultar da preparação de conteúdos pedagógicos 

referentes à prevenção e gestão de resíduos. Neste meio, o desenvolvimento de 

concursos que envolvam as famílias pode ser uma mais valia na alteração de 

comportamentos (Baltes et al., 2009). O ensino superior também deve ser envolvido, uma 

vez que os conceitos de ética e responsabilidade estão incluídos na quase totalidade dos 

planos curriculares (Oztekin et al., 2017). Ademais, au integrarem noções 

sustentabilidade no próprio campus, os estabelecimentos de ensino superior também 

contribuem para alterar comportamentos. 

Em suma, quanto mais variados forem os meios de comunicação, sendo adaptados às 

realidades locais, maiores são as probabilidades de a informação chegar aos 

destinatários (Nixon e Saphores, 2009; Lakhan, 2014). Neste contexto, Bernstad (2014) 

identifica três problemas que devem ser devidamente acautelados na preparação de 

qualquer campanha de sensibilização: i) a sobreavaliação do conhecimento do cidadão; 

ii) dificuldades linguísticas e iii) as mensagens transmitidas não devem ser ambíguas. 

Finalmente, a comunicação social é igualmente uma mais valia na divulgação da 

informação, sendo que Nixon e Saphores (2009) referem que a eficiência dos jornais, 

correspondência e posters é superior a anúncios televisivos ou radiofónicos. Porém, 

estes meios apenas devem ser utilizados para promover a importância de reciclar e 

aumentar os níveis de consciencialização para o problema dos resíduos (Lakhan, 2014). 

Informações mais técnicas devem ser levadas a cabo por campanhas de proximidade. 

Aquando do desenvolvimento de novos ou da revisão dos atuais sistemas de recolha 

seletiva de resíduos urbanos, as condições de acessibilidade devem igualmente ser 

garantidas para todos os cidadãos. De facto, como referem McDonald e Oates (2003), 

vários cidadãos não participam no sistema disponibilizado por não lhes ser fisicamente 

possível. Nesta situação, as entidades gestoras devem oferecer serviços adicionais de 

recolha ou, se de todo impossível, dispensar estes cidadãos de separar os resíduos, sem 

os penalizar por tal.  

Uma vez decidido o modelo que se pretende implementar ou para qual se pretende 

atualizar um já existente, a nova política pública percorre as seguintes quatro etapas 

(Simonetto e Borenstein, 2007). Primeiramente, devem ser implementadas campanhas 

de sensibilização, não só para convencer os cidadãos, mas também para os informar 

sobre como devem proceder à separação dos resíduos. Seguidamente, deve ser 

projetado todo o serviço de recolha (área servida, veículos, frequência etc.) em função 
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das várias condicionantes referidas. Importa referir que uma das vantagens da recolha 

seletiva é que a implementação ou revisão de um modelo de gestão não tem que 

abranger toda uma área urbana. Ele pode começar numa área pequena e, gradualmente, 

ser aumentada (Baltes et al., 2009). Paralelamente ou de seguida, devem ser criadas as 

infraestruturas para a receção e tratamento dos resíduos. Por exemplo, a estação de 

tratamento de resíduos deve ser devidamente construída ou equipada para uma seleção 

mais minuciosa dos materiais, identificando e retirando os resíduos recicláveis, mas que 

não têm valor de mercado. Por último, a entidade gestora ou as autoridades devem 

manter os cidadãos permanentemente ativos através da sua consciencialização e de 

campanhas de sensibilização (Simonetto e Borenstein, 2007). Como é referido por Ronis 

et al. (1989), cujas principais conclusões se apresentam na Secção 3.2.2, a política 

pública tem de visar a iniciação ao comportamento e a sua continuidade no tempo. 

Quanto mais tempo as campanhas de sensibilização durarem, e quanto mais regulares 

forem (Mbeng et al., 2009), maiores são as oportunidades para os cidadãos, que ainda 

não reciclem, aprenderem sobre a importância da política e perceberem como funciona o 

sistema adotado, de modo a praticar os comportamentos pretendidos (Jenkins et al., 

1999). 

4.3.4 AVALIAÇÃO DE MODELOS DE SEPARAÇÃO 

A qualidade da separação na fonte alcançada com a proposta ou a implementação de 

novo modelo de gestão de resíduos, ou seja, a eficiência de todo o processo pode ser 

avaliada através da utilização de vários indicadores. Dahlén et al. (2007) propõem seis 

indicadores para esta avaliação e cujos resultados são de mais fácil interpretação quando 

correlacionados entre si: 

• fração de separação na fonte (total dos resíduos separados na fonte recolhidos 

em função do total de resíduos indiferenciados e separados recolhidos); 

• taxa de geração de resíduos específicos (kg de resíduos per capita por ano); 

• fração de resíduos recicláveis secos nos resíduos indiferenciados; 

• fração de biorresíduos nos resíduos indiferenciados; 

• fração de resíduos combustíveis remanescentes nos resíduos indiferenciados 

(excluindo biorresíduos e resíduos recicláveis); 
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• fração de resíduos inorgânicos remanescentes nos resíduos indiferenciados 

(excluindo resíduos recicláveis). 

Além dos indicadores anteriores, Teixeira et al. (2014) referem igualmente indicadores 

que: i) reflitam a distância percorrida pelo veículo de recolha por unidade de resíduo 

recolhida; ii) revelem o tempo despendido por unidade de massa de resíduo recolhido e 

iii) reproduzam o combustível gasto pelo veículo de recolha por unidade de massa de 

resíduo recolhido. Note-se que este último, atendendo à sua contribuição para a emissão 

de GEE, nomeadamente em meios urbanos, e pelos custos que lhe estão associados, é 

um dos indicadores mais importantes. 

Ao modelo implementado ou melhorado estão, logicamente, associados custos. Para 

estes custos contribuem muito dos fatores que influenciam o comportamento dos 

cidadãos enunciados ao longo desde capítulo. Os agentes responsáveis pela recolha 

seletiva deverão ter em consideração a quantidade de resíduos por agregado familiar, a 

densidade populacional, o clima da região, disponibilidade de estações de tratamento e 

de eliminação, a existência de fundos públicos, a frequência de recolha, distâncias 

percorridas e/ou pontos de recolha, etc. (Greco et al., 2015). Estes últimos três fatores 

são, segundo Fernández-Aracil et al. (2018), muito significativos para os custos 

associados ao modelo de gestão de resíduos. Embora esta contabilização nada tenha 

que ver com o cidadão, o preço final a pagar para que os resíduos por si produzidos 

sejam recolhidos e tratados refletirá todos estes custos para que o modelo seja 

sustentável. 

Por fim, importa realçar que o nível a que são aplicadas as políticas permite controlar 

alguns ou vários dos fatores anteriormente referidos. Assim, quando são controladas a 

nível local ou regional, as autoridades responsáveis pela implementação das políticas 

conseguem, entre outros (Dahlén e Lagerkvist, 2010): i) fornecer equipamentos 

necessários ou que facilitem a recolha seletivas (sacos, contentores etc.); ii) melhorar o 

controlo dos fatores de comodidade (distâncias, tipos de contentores e suas 

localizações...); iii) melhorar a aceitação dos cidadão em relação aos custos envolvidos 

no sistema; iv) adapta os equipamentos de recolha às necessidades locais e v) aumentar 

a eficiência da gestão de todo o modelo d. Quando as políticas são aplicadas a nível 

nacional, é possível (Dahlén e Lagerkvist, 2010): i) regular incentivos económicos e 

financiamento; ii) controlar os níveis de educação e consciencialização de problemas 

relacionados com resíduos. Todavia, qualquer que seja o nível ao qual se implementam 

as políticas, não é possível controlar (Dahlén e Lagerkvist, 2010): i) o consumo e a taxas 
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de produção de resíduos; ii) o nível económico e a situação profissional do cidadão; iii) as 

características do agregado familiar e animais de estimação bem como bens possuídos; 

iv) as características do local de residência e v) o clima e outras variáveis.  

4.4 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 

A definição de modelos de recolha seletiva de resíduos exige a consideração de diversas 

condicionantes, nomeadamente os vários fatores que podem influenciar o 

comportamento dos cidadãos entre os quais, os fatores de comodidade, os fatores 

sociodemográficos e outros fatores externos, alguns decorrentes da própria política de 

gestão de resíduos. Nesta definição, também devem ser consideradas as características 

próprias da área, cidade ou região onde se pretende implementar ou melhorar o modelo 

de gestão existente, bem como do próprio património edificado. De facto, as 

características urbanas das habitações, nomeadamente a sua área não pode ser 

alterada. Não sendo possível a estas entidades aumentar esta característica do imóvel, 

devem ser desenvolvidas soluções técnicas ou adaptações ao modelo para que os 

cidadãos aqui residentes não sejam discriminados (Ando e Gosselin, 2005). A solução 

mais adequada surge da conjugação das informações recolhidas com as várias soluções 

disponíveis e devidamente caracterizadas na bibliografia. O sucesso do modelo depende 

maioritariamente dos cidadãos, mas não só. Os cidadãos atribuem o sucesso do sistema 

de recolha seletiva de resíduos tanto aos próprios como ao empenho das entidades 

gestoras responsáveis pela recolha dos resíduos (De Feo, 2004). Nesse sentido, deve 

ser mantido um diálogo constante entre as várias partes envolvidas no processo. 

O modelo proposto deve estar pensado para os cidadãos que residem atualmente na 

área intervencionada, mas também deve prever mecanismos de adesão ao sistema a 

novos residentes. Nesse sentido, importa que a publicitação do sistema esteja sempre 

presente nos média locais ou através de campanhas pontuais de divulgação (McDonald e 

Oates, 2003). A falta de conhecimento sobre os sistemas de recolha seletiva de resíduos 

não só afeta a eficiência do modelo de gestão idealizado ou já implementado como 

também pode influenciar a qualidade dos resíduos recolhidos (Sidique et al., 2010). As 

boas intenções de cidadãos sem informação e as suas aproximações por tentativa e erro 

podem traduzir-se na redução dos preços de compra dos lotes de resíduos reciclados 

preparados (Scott, 1999). Ainda segundo estes autores, as entidades responsáveis pelo 

modelo de gestão de resíduos devem focar-se em combater a desinformação e, para tal, 

devem, sempre que possível, providenciar toda a informação relevante do processo.  
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Embora a recolha seletiva de resíduos para posterior reutilização e reciclagem sejam o 

grande objetivo na gestão de resíduos, a não participação no sistema implementado para 

a recolha seletiva dos resíduos urbanos não é indicativo, por si só, que os cidadãos não 

pratiquem a separação dos mesmos. Estes cidadãos podem utilizar soluções alternativas 

de reciclagem como, por exemplo, doar resíduos a instituições de caridade que os 

valorizem para determinados fins (McDonald e Oates, 2003; Bringhenti e Günther, 2011). 

Igualmente, na avaliação do sistema de recolha, nomeadamente em soluções em que a 

mesma é feita de porta-à-porta, a ausência de resíduos para recolher não deve ser 

considerada com falha de participação dos cidadãos (McDonald e Oates, 2003), 

principalmente quando os equipamentos de armazenamento são cedidos a título gratuito. 

Uma vez que tal situação pode decorrer, à semelhança do referido anteriormente, de 

vários fatores (prevenção de resíduos, encaminhamento de resíduos para outros fluxos, 

nomeadamente caridade etc.), a entidade gestora deve averiguar a que se deve a 

situação reportada antes de penalizar o agregado familiar ou cidadão. Igualmente, a 

entidade gestora deve prever soluções de dispensa de serviço para garantir a equidade 

do serviço, nomeadamente para com população mais idosa ou com mobilidade reduzida 

(McDonald e Oates, 2003).   

Apesar de ser de mais simples implementação, a adoção de soluções únicas e 

transversais a toda a sociedade para a recolha seletiva de resíduos não é a mais 

eficiente (Broitman et al., 2012). Segundo estes autores, modelos de gestão 

implementados a nível nacional apenas conseguem ser otimizados se características e 

constrangimentos locais são incorporados no modelo como, por exemplo, o tipo de meio 

servido (rural ou urbano), uma vez que, segundo Li et al. (2019), a constituição dos 

resíduos pode variar significativamente. Esta última observação, juntamente com as 

demais afirmações e opiniões sintetizadas neste capítulo apontam para a necessidade de 

se abandonarem as soluções do tipo tamanho único em prol de soluções desenvolvidas à 

medida em função das reais necessidades e das características próprias da comunidade 

servida pelo serviço de recolha seletiva de resíduos (Berglung e Söderholm, 2003). Este 

conhecimento da sociedade ou região em que se pretende implementar ou melhorar um 

serviço de recolha seletiva pode ser obtido através de entrevistas ou inquéritos, sendo 

que os resultados destes últimos devem ser analisados com a devida atenção. De facto, 

como refere Corral-Verdugo (1997), a pressão social conduz o cidadão a sobrevalorizar o 

seu comportamento e subvalorizar os resíduos produzidos. Igualmente, a falta de 

conhecimento sobre este assunto particular, crenças erradas ou outras perceções ou 

mitos sobre o comportamento, bem como efeitos de tempo e memória podem afetar a 
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autoavaliação do cidadão. Esta autoavaliação deve ser acompanhada por campanhas de 

observação in situ dos comportamentos característicos dos cidadãos (Corral-Verdugo, 

1997).  

Será que a reciclagem representa apenas uma alteração na rotina diária do agregado 

familiar ou será que este processo é visto como uma alteração de estilo de vida? Caso os 

cidadãos interpretem esta prioridade da hierarquia dos resíduos como uma mera 

alteração, é provável que, ao longo do tempo, as taxas de reciclagem diminuam, podendo 

as famílias abandonarem esta importante atividade na gestão dos resíduos (Scott, 1999). 

Face a esta realidade, deve ser sempre dada ênfase a estratégias baseadas na 

promoção de comportamentos individuais e societais em prol da reciclagem (Vicente e 

Reis, 2008). Segundo estas autoras, a indiferença referente à reciclagem deve dar lugar 

à preocupação, uma vez que, assim que os cidadãos assimilarem que todos são 

geradores de resíduos, todos terão consciência que cabe a todos separar os resíduos 

que produzem, contribuindo assim para uma cidade mais limpa e mais saudável. 
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5 A PREVENÇÃO DO DESPERDÍCIO ALIMENTAR COMO MEIO DE REDUÇÃO 
DE BIORRESÍDUOS 

A produção de resíduos domésticos é uma preocupação crescente tanto em países 

desenvolvidos como em desenvolvimento (Barr, 2007). Esta problemática está 

claramente identificada na Agenda 21 resultante da Conferência das Nações Unidades 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, quando refere que um dos problemas mais 

sérios que o planeta enfrenta está associado aos padrões de consumo historicamente 

insustentáveis, nomeadamente nos países industrializados (Agenda 21, 1992). 

Adicionalmente, no âmbito da conservação e gestão de recursos para o desenvolvimento, 

o referido documento indica que os governos devem implementar estratégicas com vista 

à minimização de resíduos, aumentando a reutilização e/ou reciclagem e encorajando 

uma gestão numa ótica do ciclo de vida. 

Entre os vários resíduos gerados em contexto doméstico, destacam-se os resíduos 

alimentares, também designados de biorresíduos. No mundo inteiro, considerando toda a 

cadeia de produção, distribuição e consumo, estima-se que 1,3 mil milhões de toneladas 

de alimentos são perdidos ou desperdiçados anualmente (FAO, 2011). Ou seja, entre um 

quarto a um terço de todos os alimentos produzidos anualmente são desperdiçados 

(Quested et al., 2011; Stancu et al., 2016; Thyberg et al., 2015). Na Europa e nos 

Estados Unidos da América, os resíduos alimentares representem entre 30% a 60%, dos 

resíduos domésticos gerados (Stancu et al., 2016; Quested et al., 2013). Dados 

estatísticos de 2010 do Reino Unido apontam para uma geração de 7,2 milhões de 

toneladas de resíduos derivados de alimentos e água, sendo que 4,4 milhões das quais 

são classificadas como evitáveis. Ou seja, cada agregado gera, anualmente, em média, 

160 kg de resíduos alimentares evitáveis, valor que representa 12% dos alimentos 

adquiridos por cada agregado familiar (Quested et al., 2013). Na Noruega e na Suécia, 

segundo Williams et al. (2012), os resíduos alimentares evitáveis ascendem a 208 kg 

anuais por agregado. Na Austrália, 15% dos resíduos depositados em aterro são 

alimentares enquanto que, na Coreia do Sul, os resíduos alimentares representam 

sensivelmente um quarto dos resíduos de agregados familiares. Nos Países Baixos, o 

desperdício alimentar representa, entre 8 a 11%, dos alimentos comprados, 

representando 43 kg a 60 kg por pessoa, por ano. Este valor é muito inferior ao estimado 

na Turquia, país para o qual estudos apontam para uma média anual de 116 kg por 

pessoa, por ano (Parfitt et al., 2010). Na Itália, França, Alemanha e Suécia, estima-se que 
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o desperdício alimentar per capita seja 108 kg, 99 kg, 82 kg e 72 kg, respetivamente 

(Jörissen et al., 2015). Na União Europeia, a República Checa e a Eslováquia são os 

países em que o desperdício alimentar per capita é mais baixo, sensivelmente 25 kg, 

valor que contrasta com o Luxemburgo, que apresenta o desperdício mais elevado, 

ascendendo a 113 kg per capita (Secondi et al., 2015). 

Os números são ainda mais relevantes se forem analisados numa perspetiva de 

segurança alimentar ou de impactes ambientais. Em 2020, a ONU estimou que entre 720 

a 811 milhões de pessoas estavam subnutridas e 2,37 mil milhões de cidadãos no mundo 

estão sem comida ou não conseguem ter, regularmente, uma alimentação saudável e 

equilibrada (ONU, 2022). Note-se que a Comissão Europeia prevê que, em 2025, 90 

milhões de toneladas de resíduos alimentares sejam gerados, sendo que 70 milhões de 

cidadãos europeus vivem abaixo da linha de pobreza e 16 milhões depende de ajudas 

alimentares (Evans et al., 2013). Adicionalmente, por cada tonelada de resíduos 

alimentares evitado, estima-se que sejam poupadas emissões para a atmosfera de 4,2 

toneladas de dióxido de carbono equivalente, valor substancialmente superior às 0,5 

toneladas que se evitam quando os resíduos são desviados de deposição em aterro 

sanitário para digestão anaeróbia (Quested et al., 2011). Face ao exposto, e tendo em 

consideração que, apesar de todas as estratégia e incentivos que possam ser 

implementados, tanto a montante como a jusante da cadeia alimentar, as decisões dos 

indivíduos sobre o que comprar, como utilizar e como depositar são fundamentais na 

gestão de resíduos (Barr, 2007), importa perceber os motivos e as implicações do 

desperdício alimentar, quais as soluções que podem ser implementadas. Estas e outras 

informações são abordadas nas secções seguintes após breves considerações sobre o 

passado e perspetivas futuras do desperdício alimentar e uma súmula das principais 

definições associadas a esta temáticas. 

5.1 PASSADO, PRESENTE E FUTURO DO DESPERDÍCIO E RESÍDUOS ALIMENTARES 

Embora a visibilidade dos problemas associados aos resíduos, nomeadamente aos 

resíduos alimentares seja, hoje em dia, maior do que passado, não se deve assumir que 

o desperdício ou os resíduos não existiam em épocas passadas. Simplesmente, os 

resíduos alimentares apenas se tornam visíveis quando a sua prevenção começa a ser 

aconselhada (Evans et al., 2013). Na era pré-industrial, os resíduos alimentares 

representavam a quase totalidade dos resíduos de agregados familiares. Porém, como a 

maioria destes resíduos eram utilizados para alimentar animais domésticos, 
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nomeadamente porcos, não existia um efetivo desperdício (Thyberg e Tonjes, 2016). 

Segundo Evans et al. (2013), as primeiras referências à prevenção de resíduos 

alimentares, ou desperdícios, podem ser encontradas em livros de culinárias publicados 

em meados do século XIX. Em 1861, um livro da autoria de Isabella Beeton refere, 

explicitamente, a conservação e o armazenamento de alimentos em casa devem seguir 

determinadas precauções e, mais tarde, num livro 1899 são feitas referências à 

conservação de sobras e remanescentes na confeção de alimentos. Edições posteriores, 

em 1925, é referido que nada que pode ser utilizado deve ser deitado fora (Evans et al., 

2013). Cinco anos mais tarde, em 1930, num livro de Elizabeth Craig, são feitas 

referência a como manter as contas da cozinha baixas bem como à reutilização de 

sobras.  

Segundo Evans et al. (2013), cuidados devem ser tomados na extrapolação das práticas 

culinárias dos livros de confeção de alimentos do final do século XIX e início do século 

XX para as ideias atuais de prevenção de resíduos e desperdícios. É somente perto do 

final da 1.ª Guerra Mundial que aparecem, nos Estados Unidos da América, as primeiras 

campanhas explícitas contra o desperdício de alimentos (Figura 5.1). Idênticas 

campanhas foram lançadas, anos depois, na sequência da 2.ª Guerra Mundial em vários 

países da europa, nomeadamente no Reino Unido, como, por exemplo “Today’s scraps 

are tomorrow’s savouries’” (Evans et al., 2013). De facto, na primeira metade do século 

XX, as duas guerras mundiais, a grande depressão bem como o início do fim da era 

colonial de muitos países europeus, conduziram a Europa Central a uma significativa 

ameaça à segurança alimentar. 

 

Figura 5.1 - Cartaz de propaganda para combater o desperdício alimentar no final da 1.ª Guerra Mundial, nos 
Estados Unidos da América (Sheridan, 1918). 
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Na segunda metade do século XX, passa-se de uma situação de escassez alimentar na 

Europa, e no resto do mundo desenvolvido, para uma situação de excesso de comida, 

com taxas de desperdícios de 25% nos Estados Unidos da América, por exemplo (Evans 

et al., 2013). Segundo estes autores, para esta situação contribuíram vários fatores, entre 

os quais as políticas pós-guerra, novas abordagens agrícolas, juntamente com novas 

tecnologias e práticas económicas. Igualmente, com as perdas das colónias, os países 

europeus recomeçaram a cultivar os seus solos, sendo os agricultores ajudados com 

subsídios que objetivavam a maior produção possível, independentemente do mercado 

existente. O sucesso de tais práticas conduziu a Europa a um regime de excesso de 

alimentos em pouco mais de duas décadas. Nos países pertencentes ao bloco 

comunista, as políticas soviéticas para a agricultura eram promovidas, verificando-se, por 

exemplo, grandes trocas comerciais entre a União Soviética e Cuba (Evans et al., 2013). 

Importa igualmente referir que, neste período e no seguimento do investimento na 

reconstrução da Europa, tanto o aumento do rendimento de muitas famílias como a 

banalização da posse e uso de frigoríficos reduziram a preocupação com o desperdício 

alimentar (Evans et al., 2013). 

Durante o período da Guerra Fria, a segurança alimentar foi formalmente instituída como 

política pública em vários países, justificam-se, assim, os investimentos na produtividade 

agrícola, culminando na aplicação de técnicas de processamento intensivo de alimentos, 

no aparecimento de marcas de bens alimentícios, de franchising alimentar etc. (Evans et 

al., 2013). Num mundo de comida barata, a problemática dos resíduos alimentares e do 

desperdício tornou-se quase invisível e culturalmente irrelevante. Em termos percentuais, 

estima-se que, antes da 2.ª Guerra Mundial se desperdiçasse entre 1 a 3% dos alimentos 

no Reino Unido e, após a 2.ª Guerra Mundial, o desperdício tenha aumentado para 25%, 

em peso, dos alimentos comprados (Parfitt et al., 2010). 

O início do século XXI é marcado pelo renovar do interesse no desperdício e resíduos 

alimentares. Para tal contribuíram quatro fatores (Evans et al., 2013): i) eventos e crises; 

ii) mudanças na governança e nas políticas públicas; iii) ativismo e políticas culturais e iv) 

tendências tecnológicas e ambientais a longo prazo. A crise global de 2008 veio 

demonstrar que a assunção que o preço dos alimentos não iria continuar sempre baixos. 

Deste então, os preços têm vindo a aumentar, tendo-se tornado uma preocupação da 

opinião pública. Em consequência da crise financeira de 2008 verificou-se igualmente 

uma mudança no mercado bolsita, com os investidores a preferirem investir em ativos 

relacionados com alimentos do que em instrumentos financeiros de risco. A este 

fenómeno, juntam-se as problemáticas associadas à ocupação dos solos, aos 
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biocombustíveis e às abordagens agrícolas ambientalmente mais seguras (Evans et al., 

2013). A combinação destes fatores gerou uma situação em que o desperdício alimentar 

nem é desejável. 

A maior transição na União Europeia na gestão de resíduos deriva a aplicação da Diretiva 

1999/31/EC referente à deposição de resíduos em aterro e as respetivas metas e 

objetivos que se descrevem na Secção 2. Na sequência deste documento legal e dos 

outros que lhe seguiram, os estados-membros da União Europeia têm sido obrigados a 

adotar e a implementar várias políticas públicas de redução, reciclagem, reutilização de 

resíduos conforme estipulado pelo princípio da hierarquia dos resíduos (Figura 2.1). 

Relativamente aos resíduos alimentares, várias campanhas têm vindo a público, entre as 

quais se destaca a iniciativa “Love Food Hate Waste”, implementada no Reino Unido. A 

nível internacional, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

(FAO) classifica o combate ao desperdício alimentar como uma prioridade em 2011. 

Porém, contrariamente à UE que foca a sua atenção no desperdício alimentar ao nível do 

consumidor, a FAO reconhece que o mesmo ocorre em toda a cadeia de produção e 

processamento alimentar (Evans et al., 2013). Neste sentido, são encorajadas análise de 

ciclo de vida do tipo from farm to fork para minimizar o desperdício na cadeia alimentar.  

No ativismo e nas políticas culturais, podem ser identificadas três momentos importantes 

no combate ao desperdício (Evans et al., 2013). Numa primeira fase, verificou-se a 

escrita de livros de vários ativistas que, de uma forma muito acessível, tratam da 

problemática dos resíduos alimentares. Num segundo momento, e impelidos pelos livros 

editados sobre esta temática, verifica-se o surgimento de grupos de pessoas que se 

dedicam a procurar alimentos em estado de ainda ser consumidos em caixotes do lixo 

tanto para consumo próprio como para serem distribuídos por associações sociais e/ou 

humanitárias. Estes movimentos baseiam as suas ações na subjetividade de algumas 

datas de consumo de bens alimentícios, dedicando-se, por isso, essencialmente aos 

resíduos alimentares gerados por grandes superfícies comerciais. Destas iniciativas 

resultaram, posteriormente, várias soluções como, por exemplo, a Fair Meals que recolhe 

refeições de restaurantes, a OLIO, que permite a troca de alimentos entre vizinhos e a 

plataforma To Good to Go, que permite a diversos setores da área alimentar reduzir os 

desperdícios. Este tipo de ações marca o terceiro momento do ativismo, em que o 

objetivo é, através da opinião pública, envolver todos os cidadãos (Evans et al., 2013). 

Por último, segundo Evans et al. (2013), devem ser consideradas as tendências 

tecnológicas e ambientais a longo prazo, dando especial relevo às alterações climáticas e 
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ao esgotamento das reservas de petróleo. As consequências destes dois 

constrangimentos têm impactes diretos nos cidadãos e na sua perceção do desperdício 

alimentar, principalmente nos países desenvolvidos. Do ponto de vista de comunicação, 

as tecnologias de informação e comunicação atuais permitem a partilha e tratamento de 

dados como nunca antes, tendo permitido focar as atenções de governantes para os 

problemas ambientais, sociais e económicos derivados do desperdício alimentar. Não 

menos importante, a evolução tecnológica no tratamento de resíduos alimentares, 

nomeadamente a compostagem e valorização energética por via da digestão anaeróbia 

tem permitido os decisores políticos ganharem tempo no combate ao desperdício. 

As projeções atuais apontam para o rápido crescimento da população mundial, 

aumentando igualmente os níveis de urbanização, a qualidade de vida bem como a 

diversificação dos padrões de consumo e as dietas. Deste aumento resultará, 

inequivocamente, um aumento de área de solo dedicado à agricultura, dos recursos 

necessários e dos gases de efeito de estufa emitidos para a atmosfera (Thyberg et al., 

2015). Globalmente, a população que se dedica a atividades agrícolas tem vindo a 

diminuir e, em 2007, a população urbana suplantou a população rural, estimando-se que, 

em 2050, 70% da população resida em meios urbanos (ONU, 2019b). Esta rápida 

urbanização obrigou à criação de cadeias de distribuição alimentares cada vez mais 

eficientes (estradas, meios de transporte e infraestruturas de mercado) para manter os 

preços dos alimentos acessíveis a grupos sociais de baixos rendimentos (Parfitt et al., 

2010). Por outro lado, o aumento do rendimento dos agregados familiares, 

nomeadamente nos países que perfazem o grupo dos BRIC (Brasil, Rússia, Índia e 

China) levou a uma transição nutricional de alimentos ricos em amido para uma dieta 

diversificada em frutas e legumes frescos, bem como em carne e peixe. Esta mudança de 

padrões de consumo, para alimentos mais vulneráveis conduz não só a um aumento do 

desperdício alimentar, mas também a um aumento da área de solo dedicada à agricultura 

(Parfitt et al., 2010). Ainda nestes países, a crescente urbanização e possível 

afastamento entre produtores e consumidores de alimentos poderão influenciar a geração 

de desperdício. 

Para melhor entender quais os impactos que a cadeia alimentar, nomeadamente os 

desperdícios, poderão vir a ter na segurança alimentar e nos impactes ambientais, 

interessa analisar separadamente as realidades presentes e futuras de países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Nestes últimos países, os principais fatores na 

geração de desperdício alimentar continuarão a ser a falta de infraestruturas e de 

competências técnicas e de gestão na colheita e processamento de alimentos. Nos 
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países desenvolvidos, o desperdício alimentar continuará a resultar dos padrões de 

consumo influenciados pela capacidade de compra dos cidadãos bem como pelas suas 

expectativas de cosmética alimentar e o crescente afastamento entre os consumidores e 

os produtores (Parfitt et al., 2010). A crescente preocupação dos cidadãos com estilos de 

vida saudável, nomeadamente dietas saudáveis e equilibradas é igualmente um fator que 

poderá conduzir a maior desperdício devido ao facto destes tipos de alimentos ser mais 

perecível (Evans, 2011; Koivupuro et al., 2012). No entanto, Quested et al. (2013) 

referem que as pessoas frequentemente relacionam a adoção de dietas mais saudáveis a 

uma redução de resíduos alimentares.  

A globalização do comércio alimentar é igualmente outro fator a ter em consideração a 

curto e médio prazo. A globalização pode ser uma oportunidade para as exportações 

agrícolas de muitos países, mas representa, igualmente, uma ameaça ao 

desenvolvimento dos mercados internos devido à sua competição com a importação de 

alimentos de melhor qualidade e de preços mais acessíveis, nomeadamente em 

economias de países em desenvolvimento (Parfitt et al., 2010). Segundo estes autores, 

nos países desenvolvidos, os fatores responsáveis pelos padrões de consumo alimentar 

e consequente desperdício são o envelhecimento da população e o aumento de 

agregados familiares constituídos por uma única pessoa.  

5.2 O DESPERDÍCIO AO LONGO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR E SEUS 
IMPACTES 

O desperdício alimentar, e consequentes resíduos, é um problema global. Porém, as 

razões associadas a este desperdício variam entre as várias regiões do globo, em função 

das condições culturais e socioeconómicas. Embora a cultura de cada povo influencie 

quais os tipos e as partes dos alimentos que podem e devem ser consumidos (Thyberg e 

Tonges, 2016), é o seu nível de desenvolvimento industrial que mais influencia a geração 

de desperdício alimentar. De facto, enquanto que nos países em via de desenvolvimento, 

o desperdício ocorre nos primeiros estágios da cadeira de abastecimento alimentar 

(CAA), ou seja, após a colheita e durante o transporte resultante da deterioração dos 

alimentos devido ao clima e à ausência de infraestruturas de transporte e 

acondicionamento/armazenamento adequadas, nos países industrializados o desperdício 

ou resíduos alimentares ocorrem nos estágios finais da cadeia de abastecimento 

alimentar, ao nível do distribuidor e do consumidor devido a comportamentos 

inadequados ou a condições de armazenamento deficientes (Venkat, 2011; Koivupuro et 
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al., 2012; Principato et al., 2015; Secondi et al., 2015). Na União Europeia, estima-se que 

42% do desperdício alimentar derive de agregados familiares, 39% ocorra durante os 

processos colheita e transporte, 14% seja devido ao setor da restauração e 5% resulte do 

setor da venda a retalho (CE, 2010).  

Durante a cadeia de abastecimento alimentar, podem ser identificados onze estágios 

genéricos, durante os quais podem ocorrer desperdícios alimentares (Parfitt et al., 2010). 

Durante estes estágios, o desperdício alimentar assume várias dimensões, dando origem 

a diferentes definições ou conceitos. Durante a colheita, que é o primeiro estágio da CAA, 

o desperdício alimentar resulta de, essencialmente duas situações: i) alimentos que 

permanecem no terreno, enterrados no solo ou que aí sejam deixados por já terem sido 

roídos por animais ou porque o tempo ideal de apanha já tenha decorrido e a qualidade 

do alimento não se adequa aos padrões do mercado e ii) danos na colheita devido a 

técnicas de colheita insatisfatórias. O segundo estágio da CAA corresponde à debulha 

(quando existe), sendo que o desperdício resulta da aplicação de técnicas agrícolas 

inadequadas. A secagem, transporte e distribuição correspondem ao terceiro estágio da 

CAA (Parfitt et al., 2010). Neste estágio, o desperdício resulta de infraestruturas de 

transporte de fraca qualidade que podem provocar danos nos alimentos. O quarto estágio 

de uma CAA genérica é o armazenamento dos alimentos. Nesta fase, os desperdícios 

derivam de pestes, doenças, derramamento, contaminação ou outros fenómenos 

resultantes de fracas condições de armazenamento. 

Os quatro estágios seguintes da cadeia de abastecimento alimentar envolvem as fases 

de processamento e embalamento dos alimentos (Parfitt et al., 2010). O processamento 

primário, que envolve operações como limpeza, classificação, descasque, secagem entre 

outras, pode provocar perdas devido a contaminação dos alimentos durante as várias 

operações. O mesmo problema pode ocorrer no processamento secundário (mistura, 

cozinhar, fritar etc.). O sétimo estágio da CAA consiste no controlo de qualidade do 

produto. Caso os alimentos não cumpram com os requisitos estabelecidos, eles são 

descartados, originando desperdícios. O oitavo e último estágio da fase de 

processamento inclui operações de embalamento, pesagem, etiquetagem e selagem dos 

alimentos. Nesta fase o desperdício por ocorrer devido a danos aquando do 

embalamento, ataque por roedores ou por derrame dos alimentos. A publicitação, venda 

e distribuição dos alimentos correspondem ao nono estágio de uma CAA. Nesta fase, o 

desperdício resulta de danos durante o transporte, deficiente manuseio das embalagens, 

nomeadamente em climas mais húmidos, e problemas na ou falta de refrigeração durante 

as operações indicadas. 
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Os décimo e décimo-primeiro estágios de uma cadeia de abastecimento alimentar 

genérica estão associados ao consumidor final (Parfitt et al., 2010). O desperdício 

alimentar resulta de restos de refeições, de deficiente armazenamento nas habitações, de 

técnicas de confeção de refeições pouco eficientes e de confusão das datas de validade 

dos alimentos. Por último, no final de vida do alimento, os resíduos podem ser tratados 

separadamente e, consequentemente valorizados, ou depositados em aterro sanitário.  

Dependendo de qual o estágio em que ocorre o desperdício de alimentos, são aplicadas 

diversas terminologias (Figura 5.2). Quando o desperdício alimentar ocorre nos primeiros 

oito estágios da cadeia de abastecimento alimentar anteriormente descritos, os alimentos 

perdidos são designados de perdas alimentares. A designação de resíduos alimentares 

emprega-se quando o desperdício ocorre ao nível da distribuição e do consumo dos 

alimentos, ou seja, nos três últimos estágios da CAA. A compreensão e o solucionamento 

das perdas alimentares são fundamentais para se atingirem as metas dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável (ODS) para 2030, nomeadamente o segundo ODS. No 

entanto, embora ainda sejam feitas referências a esta categoria de desperdício alimentar 

no decorrer deste documento, a mesma está fora do âmbito da presente dissertação. O 

foco deste trabalho incide nos resíduos alimentares, ou biorresíduos, uma vez que estes 

dependem, essencialmente, das escolhas dos cidadãos em função das estruturas, 

modelos e obrigações referentes à gestão de resíduos do local de residência.  

 

Figura 5.2 – Classificação do desperdício alimentar em função do estágio da CAA em que ocorre (adaptado 
de Abeliotis et al. 2019) 

Os biorresíduos podem, por sua vez, ser classificados em três categorias diferentes, 

como proposto por WRAP (2009) e que se esquematizam na Figura 5.3: 
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• Perdas evitáveis: alimentos ou bebidas deitadas fora porque já não são 

necessários ou porque expiraram as datas de validade. A grande maioria das 

perdas evitáveis são alimentos que, a uma data altura antes da sua deposição, 

ainda estavam próprios para consumo, mesmo se parte deles poderiam 

demonstrar algum tipo de apodrecimento. 

• Perdas possivelmente evitáveis: estes resíduos referentes a partes de alimentos 

ou bebidas que algumas pessoas comem e outras não (pele de maçãs) ou que 

são comestíveis desde que preparados numa determinada maneira (pele de 

batatas) ou, ainda, a alimentos que, por não satisfazerem um dado calibre, são 

desperdiçados. 

• Perdas inevitáveis: resíduos que resultam da preparação de bebidas ou da 

confeção de refeições que não são, nem foram, próprios para consumo. Nesta 

categoria incluem-se, por exemplo, cascas de bananas ou os caroços de maçãs. 

Note-se que, como referem Beretta et al. (2013), diferentes classificações de biorresíduos 

podem ser encontradas na literatura, nomeadamente em outros documentos de 

referência no estudo de resíduos alimentares (CE, 2010; FAO, 2011). Além das 

categorias anteriores, alguns autores propõem a divisão dos biorresíduos em função da 

possibilidade de serem ou não recicláveis. Porém, esta divisão é subjetiva, uma vez que, 

entre outros fatores, depende do sistema local de recolha (Lebersorger e Schneider, 

2011)  

 

Figura 5.3 – Classificação dos biorresíduos (adaptado de WRAP, 2009) 

Os desperdícios alimentares têm igualmente impactes significativos ao nível ambiental, 

social e económico (Stancu et al., 2016). Do ponto de vista ambiental, os impactes 

ocorrem ao longo de toda a cadeia de abastecimento alimentar (Figura 5.4), estimando-

se que, na União Europeia, 27% dos impactes ambientais estejam relacionados com o 



Luís Manuel Araújo Santos 

Universidade de Aveiro  77 

consumo de alimentos (Abeliotis et al., 2015). Durante toda a cadeia são consumidos 

energia e/ou recursos, nomeadamente, solo, água e fertilizantes que são desperdiçados 

(Stancu et al., 2016). Logicamente que os impactes dependem não só da quantidade de 

desperdício, mas também do tipo de alimento e do possível tratamento a que são 

sujeitos. Em termos de emissões, o impacte mais significativo são as emissões de gases 

com efeito de estufa (GEE) que resultam de: i) das emissões associadas à produção, 

processamento, transporte e venda; ii) emissões durante a decomposição dos resíduos 

alimentadas após a sua deposição em aterro (Venkat, 2011). Em 2005, estimou-se que 

10% a 12% dos GEE antropogénicos emitidos para a atmosfera derivaram de atividades 

agrícolas. Adicionalmente, devem ser consideradas as emissões resultantes do 

transporte do local de venda para a casa do cidadão, da refrigeração e da confeção dos 

alimentos (Abeliotis et al., 2015). Se o desperdício alimentar fosse um país, seria o 

terceiro maior produtor de GEE (FAO, 2015). Nesta análise, são igualmente 

contabilizados os gases, nomeadamente metano, emitidos por aterros sanitários. Não 

devem ser descorados outros impactes negativos resultantes da produção agrícola, tais 

como a erosão dos solos, a perda de matéria orgânica e a eutrofização resultante do 

derrame de nutrientes e fertilizantes (Berreta et al., 2013; Thyberg e Tonjes, 2016). As 

emissões referentes ao desperdício alimentar são intituladas pelas Nações Unidades de 

emissões desperdiçadas (FAO, 2011). Estima-se que, globalmente, o desperdício 

alimentar seja responsável pelo consumo de 24% da água potável utilizada na produção, 

23% da área de terreno agrícola e 23% dos fertilizantes utilizados (Thyberg e Tonjes, 

2016). Em termos energéticos, estes autores referem também que, nos Estados Unidos 

da América, o desperdício alimentar é responsável pelo consumo de 2% da energia 

utilizada anualmente.  

Os impactes económicos do desperdício alimentar estão associados às perdas tanto das 

empresas do setor como dos consumidores. A nível global, estima-se que o desperdício 

alimentar em todos os setores que lhe estão associados seja responsável por perdas de 

750 mil milhões de USD em 2013. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, estima-

se que cada consumidor perca, por ano, entre 124 USD (Venkat, 2011) e 371 USD (Neff 

et al., 2015). No Reino Unido, estima-se que cada agregado familiar desperdice 480 GBP 

por ano (WRAP, 2009) enquanto que na Austrália, os custos do desperdício por agregado 

familiar superam os 600 AUD. Num agregado italiano, o custo do desperdício alimentar é, 

em média, 454 EUR (Secondi et al., 2015). Na Nova Zelândia, os custos do desperdício a 

nível do cidadão ascendem a 589 milhões USD e, no Canadá, os custos do desperdício 

em todos os setores associados à alimentação superam os 21 mil milhões de USD 
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(Thyberg e Tonjes, 2016). Importa referir que os consumidores relacionam facilmente a 

despesa adicional e evitável associada ao desperdício alimentar, mas, apesar da 

severidade dos seus impactes ambientais, esta dimensão do problema do desperdício 

alimentar é raramente percecionada pelos cidadãos (Stancu et al., 2016).   

O desperdício alimentar está igualmente associado a impactes sociais, tais como a 

segurança alimentar (Abeliotis et al., 2019), que pode ser definida como a disponibilidade 

de ou o acesso à alimentos suficientes e saudáveis para uma boa nutrição (Thyberg e 

Tonjes, 2016). Em 2015, 11% da população mundial estava em situação de insegurança 

alimentar (FAO, 2015), sendo que, nos Estados Unidos da América, estimava-se que, em 

2012, 15% dos agregados estivessem nesta situação (Thyberg e Tonjes, 2016). Os 

impactes sociais do desperdício alimentar são globais. De facto, segundo as Nações 

Unidas, a totalidade do desperdício alimentar nos países desenvolvidos (220 milhões de 

toneladas) é quase idêntica à produção líquida de alimentos na África Subsariana (FAO, 

2011). O resíduo alimentar é igualmente um problema ético, uma vez que muitos 

cidadãos que desperdiçam alimentos coexistem com casos de insegurança alimentar. 

Estudos de 2015 na Austrália revelam que, se o desperdício evitável fosse canalizado 

para entidades de cariz social, 921 mil pessoas poderiam ser alimentadas durante um 

ano (Thyberg e Tonjes, 2016).   

 

Figura 5.4 – Impactes ambientais ao longo da cadeia de abastecimento alimentar (adaptado de Abeliotis et 
al., 2019). 

Para se conseguir quantificar os impactes do desperdício alimentar nos últimos estágios 

da CAA, Venkat (2011), propõe um modelo baseado em análises de ciclo de vida que se 

ilustra na Figura 5.5. O balanço de massas entre a produção e o consumo dá origem ao 

desperdício total nestes últimos estágios da CAA, designados de biorresíduos. Este 

balanço pode ser traduzido matematicamente pela equação (eq. 5.1, em que Wcg 

corresponde à soma dos resíduos evitáveis (Wc) e os resíduos não evitáveis (Wu). 
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Figura 5.5 – Modelo de ciclo de vida desde a produção até à deposição dos biorresíduos (adaptado de 
Venkat, 2011).  

Os resíduos evitáveis são determinados conhecendo os resíduos do consumidor bem 

como a fração do alimento imprópria para consumo (N) e a fração de alimento, que 

durante a confeção, se perde (L), tal como gorduras ou humidade. Importa referir que, 

neste modelo, os biorresíduos possivelmente evitáveis não estão contabilizados nos 

resíduos evitáveis. Assim, os resíduos evitáveis podem ser determinados a partir da 

equação (eq. 5.2. A fração não comestível pode ser, segundo Venkat (2011), obtida 

diretamente das informações sobre o alimento enquanto que a fração do alimento que se 

perde durante a confeção depende do tipo de alimento. Estimativas para esta fração em 

vários alimentos ricos em proteínas podem ser consultadas em Venkat (2011). A 

totalidade dos biorresíduos evitáveis (Wa) é obtida a partir da soma dos resíduos do 

consumidor evitáveis com os resíduos dos outros estágios anteriores (ver equação (eq. 

5.3).  

 
 (eq. 5.1) 

 

 
(eq. 5.2) 

 
 (eq. 5.3) 

Para estimar a quantidade de biorresíduos que são depositados em aterro (Wl) o modelo 

assume que metade dos biorresíduos ao nível do consumidor ocorram após a confeção 

da refeição. Esta assunção é, segundo Venkat (2011), necessária para ser considerada a 

fração do alimento que se perde durante a confeção. Face ao exposto, os biorresíduos 

depositados em aterro podem ser determinados pela aplicação da equação (eq. 5.4. 

! − # = %& +%( +%)* 

!" = !"$ − & 1
(1 − ))(1 − +) − 1,- 

!" = !$ +!& +!' 
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(eq. 5.4) 

5.3 FATORES QUE CONDICIONAM O DESPERDÍCIO ALIMENTAR URBANO 

O dia-à-dia de um cidadão comum, cuja atividade profissional não esteja relacionada com 

atividades agrícolas, é pouco significativo nos primeiros estágios da cadeia de 

abastecimento alimentar. Porém, as suas escolhas nos últimos estágios desta cadeia e o 

seu comportamento podem influenciar expressivamente as taxas de desperdício 

alimentar anteriormente apresentadas. De facto, a dieta alimentar de um indivíduo e as 

suas motivações afetam, à escala local, a oferta e a procura de bens alimentares e, 

consequentemente, os biorresíduos gerados antes, durante ou após o seu consumo. 

Atendendo às diferenças culturais e gastronómicas existentes nas várias regiões do 

mundo, importa dividir os desperdícios em tipos de alimentos, tal como se ilustra na 

Figura 5.6. Embora existam variações entre os dados apresentados na Figura 5.6a, pode 

depreender-se que a fruta e os vegetais frescos, assim como o pão e seus derivados 

representam, nos cinco países em apreço, no mínimo, 40% dos desperdícios 

alimentares, sendo que nos Estados Unidos da América e na Turquia, este valor pode 

atingir 60 ou 70%, respetivamente. Embora não estejam representados, estudos 

conjuntos efetuados na Alemanha e na Itália corroboram os dados da Figura 5.6a, sendo 

que, à exceção do pão e derivados, em que a diferença entre estes dois países é 

superior a 10%, o desperdício de fruta e vegetais é cerca de 70% (Jörissen, et al., 2015). 

Também, na Grécia, estima-se que 53,4% dos resíduos evitáveis derivem de pão, fruta e 

legumes, sendo que estes dois últimos tipos de alimentos representam 89,7% dos 

resíduos não evitáveis (Abeliotis et al., 2015). 

Apesar de ilustrar, claramente, que tipos de alimentos são mais frequentemente 

desperdiçados, a Figura 5.6a não fornece informações sobre o tipo de biorresíduos que 

são gerados. Isto é, se os mesmos podiam, ou não, ser evitáveis. Para se melhor 

perceber o desperdício alimentar a nível do agregado familiar, apresentam-se, na Figura 

5.6b, os dados referentes ao Reino Unido compilados no relatório WRAP (2009). 

Considerando-se unicamente as três categorias de alimentos anteriormente citadas, 

conclui-se que: 

!" = !$ −!&2 ( 
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• apenas 10% dos biorresíduos de vegetais frescos são inevitáveis, sendo que 45% 

do desperdício poderia ser evitado. 

• Na fruta fresca, a percentagem de biorresíduos inevitáveis ascende a 45%, muito 

devido a caroços e cascas impróprias para consumo. No entanto, 50% do 

desperdício poderia ser evitado. 

• Por fim, nos artigos de padaria, verifica-se que todo o desperdício poderia ser 

evitado (85%) ou possivelmente evitado (15%). 

Note-se que as percentagens anteriores se referem a dados de resíduos em massa. 

Importa igualmente salientar que a análise das percentagens de resíduos possivelmente 

evitáveis pode não ser tão objetiva, uma vez que este desperdício depende muito da 

cultura gastronómica de cada agregado familiar. Em termos de nutrientes, estima-se que, 

no Reino Unido, 22% das fibras, 18% dos hidratos de carbono e 17% das proteínas 

sejam desperdiçados (Quested et al., 2011). Importa igualmente referir que, apesar da 

produção animal representar sensivelmente 10% do desperdício, em peso, nos vários 

países representados na Figura 5.6a, a sua produção contribui com 57% das emissões 

desperdiçadas (Venkat, 2011).  

 

 

a) b) 

Figura 5.6 – Desperdício alimentar urbano: a) comparação da distribuição percentual por país (adaptado de 
Parfitt et al., 2010); b) percentagens por categoria de alimento (adaptado de WRAP, 2009). 

Para melhor compreender as taxas de desperdício anteriores, interessa identificar as 

causas que incitam ao desperdício alimentar. Nos países desenvolvidos, o volume, a 

disponibilidade, a acessibilidade e a capacidade financeira conduziram a um 

sobreconsumo e, consequentemente, desperdício alimentar (Thyberg e Tonjes, 2016). 
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Segundo estes autores, a geração de biorresíduos é função de forças culturais, políticas, 

geográficas e económicas que influenciam o comportamento, de cada indivíduo, de 

diferentes maneiras, ano após ano. 

5.3.1 FATORES TECNOLÓGICOS 

A modernização da cadeia de abastecimento alimentar é uma consequência direta na 

industrialização, crescimento económico, urbanização e globalização (Thyberg e Tonjes, 

2016). A industrialização conduziu a uma transição de uma situação em que a 

alimentação era confecionada em cada região para uma economia baseada em fábricas 

de grande escala. Além do afastamento entre produtores e consumidores (Parfitt et al., 

2010), a industrialização proporcionou uma redução dos custos de confeção ao mesmo 

tempo que aumentou a diversidade de alimentos (Thyberg e Tonjes, 2016). O 

crescimento económico, além de aumentar o rendimento disponível, também provocou 

uma diversificação da dieta, abandonando-se a cozinha tradicional. No que se refere à 

urbanização, o principal fator que contribuiu para o aumento do desperdício alimentar foi, 

e é, a migração de habitantes de zonas rurais para a cidade. Desta migração resultou, 

igualmente, uma maior diversidade da dieta alimentar bem como o afastamento dos 

produtores e consumidores (Thyberg e Tonjes, 2016). Estes dois últimos efeitos também 

resultaram da globalização, que conduziu a uma transição dos padrões alimentares, 

passando de uma alimentação tradicional para seguir tendências globais. Com esta 

alteração, as fontes de alimentos passaram a ser globais e não locais (Thyberg e Tonjes, 

2016). 

5.3.2 FATORES CULTURAIS 

A cultura desempenha igualmente um fator muito importante na nutrição de uma 

comunidade, bem como dos biorresíduos gerados, uma vez que a quantidade de 

desperdício alimentar é função de hábitos e atitudes culturais (Thyberg e Tonjes, 2016). 

Países com maior tradição culinária, como a França, por exemplo, dão mais valor à 

alimentação e os seus cidadãos exibem uma maior ligação à produção, confeção e 

consumo de alimentos. Estes países tendem a valorizar a qualidade e a moderação, ao 

invés da abundância e a quantidade, tal como nos Estados Unidos da América (Thyberg 

e Tonjes, 2016). Quando num país existem várias comunidades com culturas alimentares 

diferentes, podem registar-se variações de taxas de geração de biorresíduos até 25% 
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(Parfitt et al., 2010). Thyberg e Tonjes (2016) também referem que países com maior 

tradição são menos afetados pelas alterações resultantes da modernização da cadeia de 

abastecimento alimentar. Existem igualmente diferenças culturais nas práticas diárias, 

nomeadamente na aquisição de bens alimentícios. A frequência com que as pessoas se 

deslocam às compras bem como a quantidade de bens adquiridos numa só compra afeta 

o desperdício. Idas mais frequentes às compras tanto podem conduzir a um aumento 

(Jörissen et al., 2015) como a uma diminuição de desperdício alimentar (Williams et al., 

2012) em função da região de residência. Por fim, a nível de gestão do comércio, 

verificam-se também diferenças na perceção da importância do desperdício alimentar 

(Thyberg e Tonjes, 2016).  

5.3.3 FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

Inquéritos efetuados por vários autores têm vindo a identificar vários fatores 

sociodemográficos que afetam a geração de biorresíduos, sem, porém, se conseguir 

identificar qual dos fatores é predominante. Entre os vários fatores demográficos, a idade 

é frequentemente apontada como sendo uma das causas de geração de biorresíduos, 

com os jovens a desperdiçar mais que os cidadãos mais velhos (Principato et al., 2015; 

Thyberg e Tonjes, 2016), nomeadamente com idades superiores a 65 anos (Koivupuro et 

al., 2012). Para esta diferença, Quested et al. (2013) apontam a experiência vivida em 

anos passados, nomeadamente a austeridade ou a racionalização de alimentos durante 

guerras ou outros tumultos sociais (Jörissen et al., 2015). Outras possíveis razões podem 

derivar do facto de, antigamente, os gastos com alimentação serem, face ao rendimento 

disponível, mais significativo ou do facto de a educação familiar ou escolar contemplar a 

confeção de alimentos ou a gestão de alimentos (Quested et al., 2013).  

A composição do agregado familiar é outro fator frequentemente citado em vários 

estudos. Embora seja dependente da idade das crianças (Parfitt et al., 2010), agregados 

familiares compostos por crianças tendem a apresentar taxas de geração de biorresíduos 

superiores aos agregados familiares sem crianças (Thyberg e Tonjes, 2016). Tal pode 

dever-se ao facto de as crianças não terminarem a refeição que lhes é servida. O número 

de pessoas que constitui o agregado familiar é igualmente um fator importante. De facto, 

agregados mais numerosos geram menos biorresíduos do que agregados mais 

pequenos, especialmente de agregados constituídos unicamente por uma pessoa 

(Koivupuro et al., 2012; Williams et al., 2012; Thyberg e Tonjes, 2016). Importa, neste 

contexto, realçar que, para a conclusão anterior, está-se a considerar a geração de 
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biorresíduos per capita dentro do agregado familiar e não os biorresíduos gerados pelo 

agregado na globalidade (Jörissen et al., 2015). Quested et al. (2013) referem que os 

indivíduos de um agregado constituído por quatro pessoas geram metade dos 

biorresíduos do único constituinte de um agregado unipessoal. Note-se que, com o 

aumento do número de agregados familiares unipessoais juntamente com as 

condicionantes derivadas do acondicionamento dos alimentos (ver Secção 5.3.5) este 

fator poderá ser muito relevante num futuro próximo (Williams et al., 2012). No que toca 

ao género, os estudos existentes são contraditórios, apontando tanto homens como 

mulheres como capazes de gerar mais ou menos biorresíduos (Koivupuro et al., 2012; 

Secondi et al., 2015). Na análise deste fator, Jörissen et al. (2015) referem que a 

acumulação de tarefas familiares e profissionais de mulheres podem estar associadas a 

um aumento de geração de biorresíduos destas. 

O rendimento disponível é outro fator a ter em consideração na geração de resíduos. 

Agregados familiares com menores rendimentos tendem a desperdiçar menos alimentos 

do que agregados com condições socioeconómicas mais favoráveis (Koivupuro et al., 

2012; Thyberg e Tonjes, 2016) ou indivíduos desempregados (Secondi et al., 2015). 

Neste contexto, estes autores referem igualmente o nível de educação, uma vez que este 

conduz, em regra, a rendimentos superiores. Baixo níveis de escolaridade estão 

usualmente associados a desperdícios menores. Idêntica conclusão pode ser retirada 

quando se compara o rendimento per capita dos países. Quanto maior for este indicador, 

mais significativas são as taxas de biorresíduos (Secondi et al., 2015). Ainda no campo 

da educação, se o foco for, não o nível de escolaridade, mas sim o conhecimento sobre o 

desperdício alimentar e suas implicações, cidadãos com maior consciência ambiental e 

cívica desperdiçam tendencialmente menos alimentos (Principato et al., 2015).  

O local de residência pode igualmente influenciar o desperdício alimentar uma vez que, 

segundo Lebersorger e Schneider (2011), se verifica uma grande desproporção entre o 

desperdício alimentar em zonas urbanas e rurais. Esta afirmação é confirmada por 

Abeliotis et al. (2016) quando referem que, nas áreas periurbanas, se verifica não só um 

melhor uso do frigorífico como uma melhor gestão das sobras. 

5.3.4 POLÍTICAS PÚBLICAS  

A adoção de determinas políticas públicas, que visam, por exemplo, a saúde alimentar ou 

melhorar padrões nutricionais, podem conduzir a um aumento do desperdício alimentar. 

Igualmente, políticas que previnem a distribuição de alimentos ainda próprios para 
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consumo ou a sua reutilização por outros setores sociais ou económicos, levam a um 

aumento do desperdício. Por exemplo, as normas de rotulagem ou de armazenamento 

impedem, em muitos países, que estes alimentos, embora próprios para consumo, sejam 

encaminhados para valorização ou deposição final. (Thyberg e Tonjes, 2016). Segundo 

estes autores, vários estudos apontam os programas de nutrição escolar como uma fonte 

de aumento de biorresíduos em meio urbano. Por não gostarem das ementas, muitos 

alunos não comem a totalidade dos alimentos servidos. Nos últimos anos, a União 

Europeia e outros países, sem reduzir os padrões de segurança alimentar, têm vindo a 

adotar medidas que reduzam o desperdício alimentar, como por exemplo, promover 

doações ou vendas de alimentos próprios para consumo, mas que não satisfaçam os 

padrões de venda (calibres, lesões etc.) (Thyberg e Tonjes, 2016).  

5.3.5 FATORES ECONÓMICOS 

As técnicas de venda utilizadas na venda a retalho são outro fator que podem conduzir a 

um aumento de desperdício alimentar. O acondicionamento dos alimentos, ou vulga 

embalagem, condiciona as quantidades de alimentos compradas, sendo este fator mais 

relevante aquando da existência de promoções (Williams et al., 2012; Principato et al., 

2015; Abeliotis et al., 2019). Esta situação é particularmente evidente quando as 

embalagens acondicionam fruta, legumes ou outros alimentos perecíveis (Jörissen et al., 

2015), sendo que a sua venda a granel é, usualmente, menos vantajosa 

economicamente. Segundo Williams et al. (2012), além do tamanho das embalagens, o 

seu manuseamento pode igualmente conduzir a um aumento de desperdício. Um 

exemplo desta situação é a dificuldade em esvaziar totalmente vários frascos, garrafas, 

pacotes etc. tanto de comida sólida como líquida. Não menos importante, o próprio 

posicionamento dos alimentos nos estabelecimentos comerciais é um fator muito 

importante que condiciona o comportamento dos consumidores (Principato et al., 2015). 

Porém, as embalagens podem igualmente contribuir para uma redução direta e indireta 

do desperdício. Por exemplo, a redução dos tamanhos das embalagens ou a adoção de 

soluções de fecho das embalagens contribui diretamente para a redução do desperdício. 

A disponibilização de informação sobre como preservar os alimentos ou como interpretar 

as datas de validade é uma via indireta das embalagens contribuírem para a redução do 

desperdício (Williams et al., 2012). As embalagens inteligentes, com, por exemplo, rótulos 

que mudam de cor para avisar que o alimento está a perder qualidade é outra 

contribuição indireta para o desperdício (Jörissen et al., 2015). No que toca ao 
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acondicionamento de alimentos, a União Europeia tem focado a sua atenção na 

minimização das embalagens, sua reutilização e/ou nos materiais constituintes das 

próprias embalagens. Porém, o foco deveria, segundo Williams et al. (2012) forcar-se, 

primeiramente, na redução do desperdício alimentar. 

5.4 COMPORTAMENTOS E PRÁTICAS QUE INFLUENCIAM O DESPERDÍCIO ALIMENTAR 

A alimentação ocupa um lugar central na vida de qualquer indivíduo, não só por se tratar 

da sua fonte de energia e nutrientes, mas também porque muitas das interações sociais 

bem como a nossa identidade derivam de ações relacionadas com a alimentação 

(Quested et al., 2013). Neste contexto, compreender de que forma os alimentos são 

comprados, armazenados, preparados, consumidos e desperdiçados é fundamental para 

reduzir o desperdício alimentar ao nível do consumidor, ou seja, os biorresíduos gerados 

pelos cidadãos. A maioria das atividades diárias num agregado familiar estão 

profundamente rotinadas. Desta forma, quando o agregado é exposto a maneiras novas 

ou alternativas de resolver um problema, é necessário tomar decisões ativas e 

conscientes (Åberg et al., 1996). Esta ideia é reforçada por Evans (2011) quando refere 

que os comportamentos que dão origem ao desperdício alimentar gerado num agregado 

familiar podem não estar relacionados com os resíduos, mas sim com a vida diária de 

cada família e, consequentemente, a necessidade de aprovisionamento do agregado 

familiar. 

A interação do indivíduo com os alimentos pode ser representada, segundo Quested et 

al. (2013) pelo diagrama representado na Figura 5.7. De acordo com este diagrama, 

verifica-se que a quantidade de biorresíduos gerados depende, a montante, dos vários 

fatores abordados na Secção 5.3, sendo que o próprio comportamento do cidadão e/ou 

do agregado familiar é influenciado pela própria cadeia de abastecimento ao nível da 

venda ao retalho devido às razões também identificadas na suprarreferida secção. Ou 

seja, o desperdício alimentar, ou a geração de biorresíduos, não é um comportamento 

em si, mas sim a interação de múltiplos comportamentos relacionados com as múltiplas 

atividades associadas aos alimentos e sua preparação (Quested et al., 2011). 
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Figura 5.7 – Diagrama conceptual da interação indivíduo/agregado familiar com os alimentos (adaptado de 
Quested et al., 2013) 

Importa igualmente salientar que o desperdício alimentar, e consequente geração de 

biorresíduos, é um assunto privado, sendo as práticas que conduzem à sua geração 

menos visíveis a familiares, amigos e vizinhos do que outros comportamentos (Quested 

et al., 2013). Por ser praticado no interior das habitações, a norma subjetiva tem menos 

influência neste comportamento quando comparadas com outras atividades relacionadas 

com a gestão de resíduos como, por exemplo reciclar (Quested et al., 2013).  

As conclusões do relatório WRAP (2009) apontam várias razões e comportamentos que 

conduzem a perdas alimentares. Desta forma, a geração de biorresíduos deve ser 

percebida como o resultado de múltiplos comportamentos que decorrem durante o 

período de tempo que o alimento está na posse do cidadão, aumentando, desta forma, a 

probabilidade de serem produzidos resíduos. Em suma, quando um alimento é 

depositado, a(s) oportunidade(s) de prevenir o desperdício pode(m) já ter decorrido(s), às 

vezes, vários dias antes (Quested et al., 2013). Segundo estes autores, os 

comportamentos que condicionam os biorresíduos (ver Figura 5.7) incluem não só 

aspetos diretamente relacionados com a alimentação, tais como planeamento, compra, 

armazenamento, preparação e consumo, mas também outras preocupações de índole 

familiar como, por exemplo, razões de saúde ou expectativas da família. Aliás, as duas 

principais razões para o desperdício alimentar são, segundo Neff et al. (2015) a 

preocupação com a qualidade da comida e o facto de o agregado ou alguém do 

agregado apenas consumir alimentos frescos. 

No relatório WRAP (2009), são apontadas nove práticas ou comportamentos que 

abrangem a maior parte das atividades praticadas por um indivíduo ou agregado familiar 

e que, consequentemente, influenciam a geração de biorresíduos ou a sua prevenção. As 
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nove práticas podem ser reunidos em: i) planeamento antecipado das refeições; ii) 

verificação das quantidades de alimentos em despenseiros e frigoríficos/congeladores 

antes de ir às compras; iii) elaboração de uma lista de compras; iv) armazenamento de 

alimentos cujo contacto com o ar é prejudicial em embalagens apropriadas; v) 

armazenamento de frutas e legumes sensíveis em frigoríficos; vi) utilização do 

congelador para aumentar a validade dos alimentos; vii) dosagem adequada de massas e 

arroz; viii) aproveitamento de sobras; ix) utilização de rótulos e validades. Estas nove 

práticas incluem, elas próprias, muitas outras atividades que influenciam os 

comportamentos que conduzem à geração ou prevenção de biorresíduos (Quested et al., 

2013). Deste forma, estes comportamentos não devem ser analisados isoladamente, mas 

sim em conjunto pois eles são interdependentes (Quested et al., 2011). 

Com exceção das primeiras três atividades, as restantes são executadas depois da 

aquisição dos alimentos e o seu fluxo no interior do agregado familiar pode ser ilustrado 

pelo diagrama da Figura 5.8. As linhas a cheio representam o fluxo dos alimentos no 

agregado familiar e as linhas a traço interrompido representam o fluxo dos biorresíduos. 

Após entrarem em casa, os alimentos podem ser direcionados diretamente para a 

refeição ou armazenados no frigorifico ou na despensa. Por sua vez, os alimentos 

armazenados são utilizados para a confeção das refeições, sendo que, após a confeção, 

os alimentos cozinhados ou as sobras podem ser novamente armazenadas no frigorífico 

ou congelador. Se tal não acontecer, os mesmos terminam no caixote do lixo na forma de 

biorresíduos. Também os alimentos armazenados podem ser descartados quando 

demonstram estar estragados ou as datas de validade tenham sido ultrapassadas. 

Importa referir que, do ponto de vista de ambiental, os alimentos descartados após 

confeção têm maior impacte (Abeliotis et al., 2019). 

 

Figura 5.8 – Possíveis percursos dos alimentos uma vez que chegam ao agregado familiar (adaptado de 
Abeliotis et al. 2019) 
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Para reduzir ou minimizar os biorresíduos (antes e depois da sua confeção), importa 

analisar as várias atividades listadas anteriormente. Segundo Quested et al. (2013), o 

planeamento antecipado das refeições implica que existam hábitos de comunicação entre 

os vários constituintes do agregado familiar bem como a existência de tempo para 

planear as refeições. No entanto, a planificação das refeições é das atividades propostas 

no relatório WRAP (2009) menos praticada (Neff et al., 2015), apontando-se fatores 

profissionais como responsáveis pela falta de tempo (Jörissen et al., 2015). Desta 

planificação resultam periodicidades de compras bem como rotinas relacionadas com 

confeção de refeições diferentes. Para tal, torna-se necessário verificar as quantidades 

de alimentos existentes em despensas e frigoríficos/congeladores e elaborar uma lista de 

compras que contempla unicamente os alimentos em falta e as quantidades exatas 

(Abeliotis et al., 2016). Segundo Neff et al. (2015), a verificação e a estimativa de 

alimentos são, das nove atividades anteriormente referidas, as mais praticadas pelos 

cidadãos. A frequente verificação dos locais de armazenamento de alimentos apresenta 

uma vantagem adicional, permitindo a verificação das datas de validade dos alimentos. 

De facto, outra fonte de desperdício alimentar está relacionada com as datas de validade 

indicadas nas embalagens dos alimentos, isto é, “consumir até...” ou “consumir de 

preferência antes de...”. O correto conhecimento do significado destas duas designações 

é fundamental para prevenir desperdício por parte dos cidadãos (Abeliotis et al., 2016). 

Os alimentos perecíveis, refeições preparadas, carnes cozinhadas etc. exibem a 

informação “Consumir até...”. Após a data indicada, os alimentos não devem ser 

consumidos uma vez que representam um risco para a saúde do ponto de vista 

microbiológico. Os alimentos que exibem a informação “Consumir de preferência antes 

de...”, tais como massas e enlatados, podem ser consumidos mesmo após a data 

indicada. Esta data é indicativa do período de tempo em que o alimento mantém todas as 

suas propriedades nutritivas. Após esta data, apesar de continuar própria para consumo, 

o sabor, consistência ou outras propriedades já não serão as adequadas (Abeliotis et al., 

2016). Note-se que, segundo estes autores, a compreensão destas datas de validade é 

influenciada pelos fatores sociodemográficos referidos na Secção 5.3.3, nomeadamente 

pelo nível de educação. Segundo o estudo apresentado por Secondi et al. (2015), 

Portugal insere-se no grupo de países em que os cidadãos pretendem mais e mais clara 

informação sobre as etiquetas dos alimentos. A rotina de verificação de datas, mas, 

principalmente, da disponibilidade de alimentos e da planificação antecipada das 

refeições é fundamental, pois reduz a probabilidade de subestimação das reservas de 

comida e consequente duplicação de alimentos (Stancu et al., 2016). 
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Preparar ou servir porções de alimentos maiores do que o necessário conduz geralmente 

a desperdício alimentar (Abeliotis et al., 2016). Neste contexto, importa referir que, 

usualmente as receitas de refeições são pensadas para grupos de pessoas, normalmente 

quatro, tornando mais difícil a determinação da quantidade certa de alimentos para 

agregados mais pequenos (WRAP, 2009). Neste contexto importa referir, também, que, 

com o aumento dos tamanhos de pratos, tigelas e afins, as porções propostas em livros 

de culinária têm vindo a aumentar ao longo dos anos, verificando-se aumentos de até 

40% (Thyberg e Tones, 2016). A dosagem de massas e arroz obriga a um conhecimento 

exato das quantidades de alimentos e, para esse efeito, o agregado familiar ou o 

indivíduo tem de possuir instrumentos de medição. Segundo Neff et al. (2015), um 

elevado número de indivíduos confessa confecionar alimentos a mais. A racionalização 

de alimentos requer, igualmente, algumas convenções sociais no que se refere ao 

aprovisionamento (Quested et al., 2013).  

O armazenamento de alimentos em condições abaixo das ótimas conduz à deterioração 

na qualidade dos mesmos e, consequentemente, ao aumento de desperdício (Koivapuro 

et al., 2012). O armazenamento de alimentos no frigorífico está dependente da 

capacidade do equipamento bem como do conhecimento de como este equipamento 

prolonga a vida útil dos alimentos. Ao serem armazenados num frigorífico, é importante 

que o consumo destes alimentos seja encorajado, pondo-os visíveis (Quested et al., 

2013). Embora, de acordo com as conclusões de Neff et al. (2015), muitos cidadãos 

referem que dão frequentemente prioridade a sobras e a alimentos em fim de validade, 

importa realçar que um elevado número de cidadãos afirma que se esquece de comida 

no frigorífico. Aliás, segundo Jörissen et al. (2015), a estadia prolongada no frigorífico, 

juntamente com a ultrapassagem das datas de validade e os sinais visíveis de 

degradação dos alimentos são as principais causas de desperdício num agregado 

familiar. 

A não utilização das sobras encontra-se entre as principais razões do desperdício 

alimentar (Koivapuro et al., 2012). Segundo Abeliotis et al. (2016), os indivíduos 

responsáveis pela confeção dos alimentos nos agregados familiares estão 

frequentemente mais interessados na frescura e na qualidade nutricional dos 

alimentos/refeição do que propriamente nos biorresíduos. Nesse sentido, os alimentos 

que não são percecionados como possuindo tais características, como as sobras, são 

descartados. Ainda segundo estes autores, verifica-se que, quanto mais envolvidas 

estiverem as pessoas no processo de confeção das refeições, o uso de sobras aumenta. 

Ou seja, as competências culinárias de um indivíduo podem ser identificadas como um 
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fator que conduz à redução do desperdício alimentar. A existência de rotinas de confeção 

não só tem impacto no desperdício aquando da preparação e consumo de alimentos, 

mas também na aquisição de alimentos. O ato de ir às compras, é uma rotina de relevada 

importância para se avaliar o desperdício alimentar. De facto, segundo Stancu et al. 

(2016) vários estudos referem que a compra de demasiados alimentos é comum e esta 

rotina conduz ao aumento de biorresíduos. Neste contexto, a elaboração de listas de 

compras e o seu respeito é fundamental para reduzir o desperdício alimentar. Note-se 

que, no que concerne às listas de compras, a dificuldade não reside em fazê-la, mas sim 

respeitá-la estritamente aquando da compra de alimentos (Neff et al., 2015). Neste 

contexto importa igualmente referir que a presença de crianças pode condicionar esta 

rotina, uma vez que os pais podem ceder em comprar bens desnecessários (Principato et 

al., 2015). Quanto mais confiança o indivíduo tem nas suas capacidades culinárias mais 

acertados são os seus gastos com alimentação (Stancu et al., 2016). Igualmente 

relevante no ato de aquisição de alimentos, é o tipo de retalhista onde usualmente se 

fazem as compras. De facto, os estudos efetuados por Jörissen et al. (2015) apontam 

para o facto de o desperdício ser maior entre as pessoas que só fazem compras em 

hipermercados. Por oposição, indivíduos que cultivem os próprios alimentos ou sejam 

clientes de mercados locais geram substancialmente menos biorresíduos. As promoções 

existentes podem igualmente ser um fator de desperdício. Porém as conclusões de Neff 

et al. (2015) apontam para o facto da maioria das pessoas apenas comprar às vezes ou 

raramente alimentos em excesso. Relativamente à influência que a frequência das idas 

às compras tem no desperdício alimentar, não existe consenso. De facto, embora as 

diferenças sejam ténues, Jörissen et al. (2015) revelam que idas mais frequentes às 

compras conduzem a maiores níveis de desperdício alimentar. Porém, Williams et al. 

(2012) concluem exatamente o oposto.  

Ainda relativamente às sobras, importa referir que a sua utilização é igualmente função 

do nível de incómodo que um indivíduo sente ao deitar alimentos fora. Em função deste 

incómodo, verifica-se um aumento do uso do frigorífico para armazenar corretamente 

alimentos ou mesmo da utilização de sobras na confeção de outras refeições (Abeliotis et 

al., 2016). As rotinas associadas à planificação das compras e da reutilização das sobras 

são, para Stancu et al. (2016), dois fatores preponderantes para o desperdício alimentar. 

Estas duas rotinas estão intrinsecamente associadas ao controlo percebido ou das 

condições facilitadoras, dimensões que, segundo as teorias comportamentais TPB e TIP 

influenciam o comportamento do indivíduo.  
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As nove práticas integradas no relatório WRAP (2009) são fundamentais para minimizar 

os biorresíduos evitáveis (ver Figura 5.3). Segundo Beretta et al. (2013), ao nível do 

agregado familiar, estes tipos de resíduos resultam, essencialmente, de comportamentos 

que conduzem a: i) compras em excesso; ii) sobras após confeção da refeição ou sobras 

da própria refeição e iii) ultrapassagem das datas de validade. A estas razões deve ser 

acrescentado o armazenamento de alimentos abaixo das condições ótimas de 

conservação (Koivupuro et al., 2012). Assim sendo, se o agregado familiar adotar rotinas 

de planificação das compras (verificação de despensas e frigoríficos, realização de lista 

de compras e evitar promoções especiais que envolvam grande tamanhos), medir 

quantidades aquando da confeção da refeição, utilizando os alimentos que estejam mais 

próximo da data de expiração da validade e aproveitar ou doar as sobras das refeições, o 

desperdício alimentar, e consequentemente os biorresíduos, é muito menor no seio do 

agregado (Beretta et al., 2013). Porém, no que se refere aos biorresíduos possivelmente 

evitáveis, conclui-se do estudo dos últimos autores que estes não são influenciados pelas 

práticas do relatório WRAP (2009). Este tipo de resíduos resulta, a nível do agregado, 

principalmente de gostos pessoais ou de processos de confeção que permitam aproveitar 

determinadas partes dos alimentos. Embora a caracterização da venda a retalho de 

alimentos não se enquadre no âmbito do presente documento, importa referir que uma 

parcela considerável deste tipo de desperdícios resulta da não satisfação de padrões de 

qualidade ou de calibre de muito alimentos cujas características nutricionais são idênticas 

aos alimentos que satisfazem tais requisitos (Beretta et al., 2013).   

5.5 ORIENTAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE 
DESPERDÍCIO ALIMENTAR 

A prevenção do desperdício alimentar é o meio mais promissor para alcançar a redução 

de impactes ambientais associados com os biorresíduos quando comparados com a 

compostagem doméstica bem como para aumentar a segurança alimentar para toda a 

população. Adicionalmente, a implementação de medidas de prevenção de resíduos 

aparenta ser um caminho exequível uma vez que o potencial de redução é significativo 

(Stancu et al., 2016). A prevenção do desperdício apresenta os maiores benefícios 

económicos, sociais e ambientais quanto comparadas com as outras prioridades da 

hierarquia dos resíduos (ver Figura 2.1), como por exemplo o tratamento biológico 

aeróbio ou anaeróbio e a deposição em aterro (Thyberg e Tonjes, 2016). Os benefícios 

ambientais resultam da produção evitada enquanto que os económicos e sociais derivam 
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das poupanças alcançadas e das prioridades sociais, tais como distribuição e segurança 

alimentar, que se definem.   

Nos países desenvolvidos, em que a maioria do desperdício alimentar ocorre nos últimos 

estágios da cadeia de abastecimento alimentar, a redução dos biorresíduos assenta em 

três pilares fundamentais (Parfitt et al., 2010): i) na alteração de comportamentos através 

da educação, aumentando a consciência sobre toda a cadeia de abastecimento e seus 

problemas; ii) no melhoramento da forma como as validades dos alimentos são 

informadas ao cliente; iii) na inovação tecnológica, nomeadamente nas áreas do 

embalamento de alimentos perecíveis ou pré-preparados para aumentar a sua validade. 

5.5.1 PROMOÇÃO DE ALTERAÇÕES DE COMPORTAMENTOS 

A prevenção do desperdício alimentar requer que os comportamentos individuais sejam 

alterados quer individualmente, no seio do seu agregado familiar, quer coletivamente, em 

ambiente profissional ou social (Thyberg e Tonjes, 2016). Os argumentos motivacionais 

para influenciar a alteração de comportamentos podem abordar vários aspetos dos 

impactes associados ao desperdício alimentar. Segundo Neff et al. (2015) a poupança na 

despesa com a alimentação é o fator motivacional mais relevante para reduzir o 

desperdício, ao qual se segue o estabelecimento de um exemplo para os descendentes. 

Note-se que, esta dimensão é igualmente apontada por Åberg et al. (1996) como motivo 

de participação de indivíduos em projetos piloto relativos a gestão de resíduos. Os 

sentimentos de culpa devido à fome no mundo e a produção de biorresíduos surgem 

após a vontade de gerir eficientemente o agregado familiar (Quested et al., 2013). A 

dimensão ambiental, seja ela referente aos gases com efeito estufa, poluição de água ou 

consumo de energia, é o último fator motivacional.   

Tendo por base as nove atividades identificadas no relatório WRAP (2009) e transcritas 

na Secção 5.4, verifica-se que a promoção de ações de formação para o público em geral 

ou para colaboradores de determinadas empresas é o principal mecanismo para reduzir o 

desperdício (Thyberg e Tonjes, 2016). A formação ou educação dos cidadãos permite 

fornecer conhecimentos sobre a preparação de refeições com as quantidades corretas 

bem como informações sobre possíveis utilizações de biorresíduos potencialmente 

evitáveis. Adicionalmente, estas ações de formação permitem o desenvolvimento de 

competências de confeção de alimentação. Também nas áreas do armazenamento de 

alimentos e na leitura das datas de validade, a oferta de formação aos cidadãos é 

fundamental para reduzir os alimentos que são desperdiçados sem antes serem 
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confecionados. Logicamente que, em última análise, todas as medidas formativas 

relacionadas com prevenção do desperdício alimentar permitem igualmente facultar 

informações genéricas sobre os impactes económicos, sociais e ambientais do 

desperdício alimentar (Thyberg e Tonjes, 2016). Ainda segundo estes autores, a redução 

de biorresíduos inevitáveis é, porventura, a única dimensão para o qual a formação não 

surge como uma mais valia. Para este problema, as políticas que visam a redução de 

resíduos urbanos são mais indicadas.  

Para combater o desperdício alimentar, é fundamental envolver os cidadãos nas políticas 

que se pretendem implementar; ou através de informações passadas porta-à-porta ou 

através da participação em estudos pilotos que demonstrem ou quantifiquem os 

biorresíduos gerados por cada indivíduo ou agregado familiar (Cox et al., 2010). Para tal 

podem ser adotados vários métodos, tais como análises de resíduos, diários de 

desperdício alimentar, questionários, entrevistas ou modelos estatísticos (Koivupuro et 

al., 2012). Nestes estudos, as quantidades de alimentos podem ser expressas em massa, 

energia ou valor monetário. No estudo do desperdício alimentar de agregados familiares, 

os melhores métodos a aplicar inserem-se em duas categorias: i) coleta e análise dos 

biorresíduos por entidades terceiras ou ii) registo e medição pelos próprios consumidores. 

Na primeira categoria, os estudos mais comuns segundo Koivupuro et al. (2012) 

envolvem análise de amplo espectro dos resíduos, sendo que estes são recolhidos de 

contentores localizados em áreas específicas e, posteriormente, os resíduos são 

separados por tipo. Embora estes métodos permitam uma quantificação objetiva da 

quantidade e da composição dos biorresíduos, eles não fornecem informações sobre as 

razões que levam ao desperdício (Koivupuro et al., 2012).  

Para se obterem informações mais detalhadas sobre a composição dos biorresíduos e 

das razões do seu desperdício, devem ser promovidos diários de desperdício alimentar, 

nos quais os participantes registam o seu próprio desperdício. Esta categoria de métodos 

permite não só perceber as razões dos biorresíduos mais também estudar a influência 

dos vários fatores abordados na Secção 5.3 (Koivupuro et al., 2012). O envolvimento 

direto dos cidadãos nestes métodos é ao mesmo tempo a sua maior vantagem e a sua 

maior limitação. De facto, os participantes podem esquecer-se de registar as informações 

ou optar por não o fazer durante o projeto. O próprio envolvimento dos cidadãos no 

projeto pode traduzir-se numa diminuição das quantidades de resíduos devido ao tomar 

de consciência dos biorresíduos gerados pelos próprios participantes. Destas limitações 

resulta uma subavaliação dos biorresíduos durante o período do projeto (Koivupuro et al., 

2012). 
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5.5.2 POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTRUMENTOS PARA A PREVENÇÃO DE DESPERDÍCIO 
ALIMENTAR 

As políticas públicas para a prevenção de resíduos devem identificar as circunstâncias e 

ações que conduzem ao desperdício alimentar e devem discriminar as motivações das 

quais resultam biorresíduos (Thyberg e Tonjes, 2016). Como se referem na Secção 5.4, o 

desperdício alimentar resulta não de um, mas de muitos comportamentos. Desta forma, 

as políticas públicas devem integrar vários mecanismos simultâneos para se atingir a 

prevenção de desperdício (Cox et al., 2010). Outra vantagem de abordagens múltiplas é 

o facto de estas poderem alcançar mais população, criando mais oportunidades de 

envolvimento dos cidadãos (Quested et al., 2013). As políticas públicas a adotar devem 

prever a utilização de instrumentos que, usualmente contemplam pacotes de medidas 

(Geyer-Allély e Zacarias-Farah, 2003). Estes pacotes de medidas, que são ferramentas 

fundamentais quando se pretende alterar hábitos nos cidadãos, devem incluir três 

aspetos fundamentais: i) valores; ii) competências e iii) logística. Relativamente aos 

valores, os pacotes de medidas devem estar direcionados para os valores e as 

perceções que controlam as atitudes ou a consequências percebidas, dimensões que 

conduzem ao comportamento na teoria do comportamento planeado ou na teoria do 

comportamento interpessoal, respetivamente.  

As políticas de valores devem identificar as preocupações referentes ao desperdício 

alimentar, nomeadamente (Thyberg e Tonjes, 2016): i) o desperdício alimentar é um 

desperdício de recursos (dinheiro e alimentos comestíveis); ii) desperdiçar comida é 

errado e origina a sentimentos de culpa e iii) o desperdício alimentar provoca impactes 

negativos no ambiente. Um exemplo de políticas de valores são as campanhas 

educacionais. A educação promove a importância da prevenção do desperdício alimentar 

em termos de impactes ambientais, sociais e económicos. Nestas campanhas deve 

contemplar-se os problemas do desperdício alimentar, das quantidades geradas e das 

razões pelas quais é importante prevenir o desperdício. Os programas podem incidir 

sobre valores morais e sobre os potenciais ganhos económicos da prevenção de 

desperdício. Estas campanhas devem ser levadas a cabo por vários meios de 

comunicação: correspondência (digital ou tradicional), formação presencial e 

comunicação social (Thyberg e Tonjes, 2016). 

O segundo aspeto fundamental de qualquer pacote de medidas é o desenvolvimento de 

competências que permitam o cidadão mudar de comportamento, providenciado, por 

exemplo, formação sobre como reduzir o desperdício alimentar (Thyberg e Tonjes, 2016). 
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Facultar aos cidadãos ferramentas práticas que melhorem as rotinas de planificação e de 

compras é fundamental para reduzir o desperdício. O desenvolvimento de competência 

na gestão de alimentos é importante uma vez que, como é referido por Neff et al. (2015), 

a incompreensão ou desconhecimento sobre segurança alimentar e doenças 

relacionadas com a alimentação são das principais razões para o desperdício alimentar. 

Note-se que este tipo de medidas pode estar direcionado não só para o público em geral 

como também para profissionais da área da distribuição ou venda de alimentos (Thyberg 

e Tonjes, 2016). Segundo estes autores, as campanhas devem incluir vários aspetos da 

prevenção do desperdício, onde se incluem a confeção adequada de alimentos, as 

porções de alimentos, a reutilização de alimentos, compra e armazenamento de 

alimentos, segurança alimentar e planificação de refeições. À semelhança das políticas 

de valores, estas campanhas, que visam o desenvolvimento de competências, devem 

socorrer-se de correspondência (digital ou tradicional), formação presencial e 

comunicação social (Thyberg e Tonjes, 2016).  

A última dimensão de qualquer pacote de medidas refere-se à logística que facilita a 

prevenção do desperdício alimentar e minimiza inconveniências associadas a este novo 

comportamento. Estas medidas destinam-se, essencialmente ao setor económico e dos 

serviços de uma cidade, embora algumas medidas possam influenciar ou afetar 

diretamente o cidadão comum. Thyberg e Tonjes (2016) referem que, nestas medidas 

incluem-se, por exemplo, políticas que encorajam a redistribuição de alimentos ou 

políticas de donativos, através de incentivos fiscais. Ainda neste espectro de medidas, 

pode também ser promovida a redistribuição de alimentos recusados por erros de 

embalamento ou por terem defeitos, mas servirem para alimentação animal. A nível 

familiar, ações de formação podem incentivar a alimentação de animais domésticos com 

determinados tipos de alimentos. Medidas que promovam a pesquisa e desenvolvimento 

de novas soluções, como por exemplo, embalagens que prologuem a validade dos 

alimentos incluem-se igualmente nas políticas de logística (Thyberg e Tonjes, 2016). Por 

último, as políticas que promovam a alteração dos sistemas de recolha de biorresíduos 

ou o tratamento a que são submetidos também são políticas de logísticas que promovem 

a prevenção do desperdício alimentar. Entre estas medidas, salienta-se a redução da 

frequência de recolha de resíduos indiferenciados ou seletiva de biorresíduos ou a 

proibição de vazamento de biorresíduos em aterro como políticas que afetam diretamente 

o cidadão. 

Qualquer que seja a dimensão das políticas públicas (valores, competências ou logística), 

as medidas integrarão instrumentos económicos, instrumentos que imponham limitações 
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regulamentares ou normativas e instrumentos sociais. Os instrumentos económicos são 

geralmente considerados como mais eficientes e menos intrusivos nas decisões 

individuais do que os instrumentos regulatórios. Apesar das conclusões acerca da 

eficácia destas medidas serem difíceis de avaliar, estes instrumentos são necessários (e 

às vezes suficientes) para influenciar as decisões dos agregados familiares (Geyer-Allély 

e Zacarias-Farah, 2003).  

As normas e as limitações regulamentares nos produtos ou nos seus proprietários são 

igualmente instrumentos que a OCDE considera influentes nas tomadas de decisões de 

agregados familiares. No entanto, estes tipos de instrumentos são raramente aplicados 

porque são muito intrusivos e difíceis de fazer respeitar. Usualmente, segundo Geyer-

Allély e Zacarias-Farah (2003), é mais simples aos governos influenciar os padrões de 

consumo dos agregados familiares com regulamentos e normas a montante da cadeia de 

abastecimento alimentar (requerimentos de etiquetagem, qualidade mínima etc.). Por fim, 

os instrumentos sociais caraterizam-se por influenciar o conhecimento do consumidor e a 

sua vontade em agir em prol do ambiente. Estes instrumentos baseiam-se na 

comunicação e divulgação de informação e devem abordar o crescente ceticismo do 

consumidor e a confusão que resulta de mensagens contraditórias que promovem o 

consumo indiscriminado (Geyer-Allély e Zacarias-Farah, 2003). Ao implementar este tipo 

de instrumentos, devem ser promovidas campanhas publicitárias que contemplam tanto 

plataformas online como tradicionais (Principato et al., 2015). Segundo estes autores, 

embora a televisão seja o principal meio de comunicação através do qual os cidadãos 

obtêm informação sobre o desperdício alimentar, verifica-se existir correlações diretas 

entre a divulgação de informação em jornais impressos e online na redução de 

biorresíduos. Desta forma, todos os canais de comunicação devem ser equacionados.  

Como exemplo de políticas públicas que incluem vários pacotes de instrumentos ou 

medidas, referem-se os programas Pay-as-you-throw, nos Estados Unidos da América 

que combinam taxas que incidem no volume de desperdício com métodos de recolha, 

infraestruturas de reciclagem, programas educacionais e objetivos de reciclagem para 

evitar o vazamento ilegal (Geyer-Allély e Zacarias-Farah, 2003). No entanto, não existem 

soluções únicas sendo que as políticas públicas devem ser adaptadas a cada situação, 

em função da realidade local.  
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5.5.3 DESENVOLVIMENTOS TECNOLÓGICOS E ALTERAÇÕES NA COMERCIALIZAÇÃO DE 
ALIMENTOS 

Apesar deste documento centrar-se no cidadão, importa realçar alguns desenvolvimentos 

futuros ou simples alterações a implementar na cadeia de abastecimento alimentar, 

nomeadamente do setor da venda a retalho que influenciarão o comportamento do 

cidadão. Neste último setor, a adoção de três conceitos pode ajudar na prevenção do 

desperdício alimentar (Quested et al., 2011): 

• Comprar apenas a quantidade necessária: este conceito pode ser alcançado 

oferecendo o tamanho ideal de embalagem ou a quantidade ideal de alimentos de 

modo a reduzir o risco de desperdício. Por exemplo, em vez de implementar 

campanhas promocionais do tipo “leve 3 pague 2”, é preferível a adoção de 

redução de preços. 

• Manter o que as pessoas preferem no seu melhor: a embalagem do produto 

desempenha um papel fundamental para evitar o desperdício e manter as 

qualidades nutricionais e de sabor dos alimentos. Nesse sentido, as embalagens 

devem garantir não só o armazenamento do alimento, mas também o seu 

manuseamento (embalagens de contenham sistemas de fecho etc.). 

Adicionalmente, encorajar as pessoas a transportar os alimentos em sacos 

adequados (nomeadamente sacos térmicos) pode melhorar o desempenho dos 

cidadãos na geração de biorresíduos.  

• Ajudar as pessoas a utilizar o que compram: esta dimensão é conseguida através 

da extensão da validade dos alimentos, da exibição de informações claras sobre 

os meios de conservação e as validades dos alimentos, acrescentando, por 

exemplo, informações sobre intervalos de congelação se os alimentos não forem 

utilizados, bem como sobre as temperaturas ótimas de conservação (5 ºC ou 

menos).  

A evolução tecnológica no setor alimentar pode ser, igualmente, um fator de redução do 

desperdício alimentar. Por exemplo, a utilização de despenseiros ou frigoríficos 

inteligentes, que permitam a “leitura” do alimento, pode ajudar no controlo das datas de 

validade dos alimentos. Outra inovação desfavorável ao desperdício é adoção de 

carrinhos de compras que, tendo por base a lista de compras, proponha o percurso mais 

eficiente para adquirir todos os alimentos. As atuais soluções informáticas de gestão de 

listas de compras para dispositivos móveis podem ser melhoradas, criando notificações 

sobre alimentos adquiridos recentemente e datas de validade etc. (Jörissen et al., 2015). 
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Embora o cidadão não seja diretamente influenciado pelas alterações implementadas, 

também no setor da logística na venda a retalho tem vindo a ser melhorado para reduzir 

o desperdício alimentar, nomeadamente ao nível de armazenamento de alimentos 

(validades, embalagens etc.) e ao nível da confeção de alimentos para venda ao público 

(Thyberg e Tonjes, 2016). 

5.5.4 MÉTODOS PARA MONITORIZAR E AVALIAR A PREVENÇÃO DE BIORRESÍDUOS EM 
AGREGADOS FAMILIARES 

O propósito de monitorizar e avaliar a prevenção de biorresíduos em agregados 

familiares permite ao legislador e entidades terceiras envolvidas no tratamento de 

resíduos: i) recolher dados de qualidade; ii) assegurar que as decisões tomadas são 

assertivas e iii) assegurar que a prevenção de desperdício está a ser efetiva, verificando-

se alteração de comportamentos (Sharp et al., 2010). Segundo estes autores, a 

monitorização pode definir-se como sendo a verificação regular dos acontecimentos nas 

políticas adotadas, existindo duas abordagens distintas. A primeira consiste em avaliar a 

situação antes e depois da aplicação da política e trabalhar as diferenças ou avaliar a 

situação final. Neste contexto, avaliar refere-se à apresentação de conclusões sobre 

como as políticas estão a ser implementadas. Neste processo podem ser utilizadas 

abordagens quantitativas ou qualitativas, sendo que é aconselhável a utilização de 

ambas (Sharp et al., 2010).  

Os métodos descritos seguidamente não são exclusivos da monitorização de políticas de 

prevenção de resíduos alimentares, podendo aplicar-se a qualquer política integrada na 

gestão de resíduos. Segundo Sharp et al. (2010), podem distinguir-se oito abordagens 

para avaliar as políticas aplicadas. A primeira abordagem consiste na adesão voluntária 

de agregados familiares para pesar os biorresíduos e reportar a quantidade de 

biorresíduos que produzem utilizando diários ou folhas desenvolvidas para o efeito. Esta 

solução requer uma interação com grupos pequenos de cinquenta a sessenta 

participantes, sendo que cada participante fornece semanalmente os seus dados para 

serem posteriormente analisados. Estas campanhas decorrem usualmente entre uma 

semana a 4 meses, embora existam estudos com durações maiores. Esta abordagem é 

precedida e sucedida de inquéritos aos participantes. A grande vantagem desta 

abordagem é o contacto que os participantes têm com o desperdício que produzem, 

ajudando à consciencialização em primeira mão para o problema e sendo um fator 

motivacional relevante. A desvantagem desta abordagem reside no facto de ela decorrer 
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no interior das habitações e, consequentemente, apenas ser verificada através das 

anotações dos participantes. Esta abordagem é igualmente tanto melhor quanto maior 

retorno os participantes recebem da entidade que supervisiona a monitorização (Sharp et 

al., 2010). Quanto às desvantagens, os dados podem ser comprometidos devido à 

existência de diários incompletos ou tempos de início e conclusão diferentes. Verifica-se 

igualmente uma elevada desistência dos participantes (até 50%), sendo que esta 

abordagem requer elevados recursos.   

A segunda abordagem apresentada por Sharp et al. (2010) consiste na utilização de 

informações recolhidas em turnos de recolha de resíduos, que envolvem várias técnicas 

de monitorização, nomeadamente seguimento de resíduos e inquéritos. Esta solução é 

limitada geograficamente e a forma como os dados são recolhidos podem não 

providenciar a qualidade ou o nível de detalhe requeridos para monitorizar a prevenção 

do desperdício.  

A terceira abordagem consiste na criação de grupos pilotos nos quais se compara o 

desempenho de políticas entre grupos que receberam formação, informações ou 

ferramentas e outros grupos que não receberam nada. Esta solução baseia-se na 

segunda abordagem sendo que, para a sua aplicação, é necessário identificar áreas com 

populações similares, rotas de recolha semelhantes e um sistema de recolha de 

informação dos biorresíduos que garanta qualidade ao longo do período temporal 

definido (Sharp et al., 2010). Segundo estes autores, esta abordagem requer várias 

considerações prévias tais como um planeamento a longo prazo e o facto de não 

poderem ocorrer alterações nos serviços de recolha durante o período de recolha de 

informação. 

A quarta abordagem proposta por Sharp et al. (2010) reside em inquéritos 

comportamentais e de atitude para com o desperdício. Usualmente, esta abordagem é 

utilizada para estabelecer o ponto de partida de uma campanha de intervenção e, 

posteriormente, para avaliar as alterações nas atitudes ou no comportamento. Caso o 

período em análise seja muito longo, é possível efetuar inquéritos intermédios. Esta 

abordagem fornece informações cruciais para compreender as atitudes e os 

comportamentos, embora os mesmos sejam obtidos por declaração dos participantes. As 

informações obtidas podem ser quantitativas e qualitativas e fornecem toda a informação 

relevante para a implementação de planos de ação ou políticas públicas com vista a 

alcançar um determinado objetivo. A principal desvantagem desta abordagem é o custo 

que inquéritos porta-à-porta podem acarretar. No entanto, caso os inquéritos se foquem 
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em grupos de pessoas com características idênticas, a relação custo-benefício dos 

mesmo é muito vantajosa (Sharp et al., 2010).  

A quinta abordagem referida em Sharp et al. (2010) consiste igualmente em inquéritos, 

mas, desta vez, de participação. Este tipo de inquéritos é utilizado para avaliar a 

participação do cidadão em campanhas ou da adoção de determinados comportamentos, 

avaliando a eficácia da divulgação, número de participantes etc. Em suma, fornece 

informações sobre o impacte de uma medida e dados estatísticos sobre a mesma.  

A sexta abordagem proposta por Sharp et al. (2010) e denominada de análise 

composicional não se aplica à prevenção de resíduos alimentares. Porém, no estudo do 

tipo de biorresíduos produzidos, esta abordagem, que consiste em comparar a 

composição dos resíduos de um determinado grupo de pessoas antes e depois da 

aplicação da medida, permite avaliar a eficácia da intervenção efetuada.  

A sétima abordagem de monitorização de implementação de medidas ou instrumentos 

consiste na utilização de fatores de conversão ou proporções para se obter informações 

sobre os resíduos produzidos (Sharp et al., 2010) ou, no caso concreto, os alimentos 

desperdiçados. Nesta abordagem, os participantes são convidados a pesar os alimentos 

que desperdiçam e a estimar a sua proporção, tendo como referência sacos, cartões, etc.  

Por fim, a oitava e última abordagem consiste em modelo híbridos, no qual se combinam 

várias das abordagens anteriores. Entre as várias vantagens da utilização de modelos 

híbridos, salienta-se o facto de as abordagens incluídas ajudarem a validar-se entre si. 

Qualquer que seja a abordagem escolhida, trabalhar com o cidadão requer tempo e 

recursos, sendo que, frequentemente, os mesmos estão subvalorizados no início da 

campanha para avaliar a implementação da política ou medida de mitigação do 

desperdício (Sharp et al., 2010). O tempo definido para a campanha de monitorização é 

muito importante. Campanhas muito curtas não fornecem dados referentes à manutenção 

da alteração do comportamento. Porém, campanhas mais longas requerem uma 

antevisão mais acertada de custos e recursos que, como referido, nem sempre é 

adequada. Adicionalmente, as campanhas de monitorização requerem que as 

autoridades responsáveis pela condução das mesmas tenham as competências 

necessárias para gerir todo o processo, trabalhando em conjunto com os cidadãos 

envolvidos (Sharp et al., 2010). 
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5.6 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 

A preocupação com o desperdício alimentar e sua prevenção é função dos tempos que 

se vivem. Enquanto na primeira metade do século passado as preocupações derivaram 

da escassez vivida pelos cidadãos europeus durante os tempos de guerra, desde o início 

do século XXI, a atenção para o desperdício alimentar resulta do aumento da 

insegurança alimentar vivida por muitos cidadãos do mundo em consequência do 

aumento exponencial da população, do significante contributo que a indústria alimentar 

tem para as alterações climáticas e, logicamente, do aumento do preço dos alimentos. O 

desperdício alimentar ocorre ao longo de toda a cadeia de abastecimento alimentar, 

sendo que nos primeiros estágios da mesma (produção, armazenamento e transporte), é 

designado por perdas alimentares e, nos últimos estágios da cadeia de abastecimento 

(distribuição e consumo), é apelidado de biorresíduos.  

Por sua vez, os biorresíduos podem ser classificados como evitáveis, potencialmente 

evitáveis e inevitáveis. É nas duas primeiras categorias de biorresíduos que as ações de 

prevenção de desperdício alimentar em meio urbano devem incidir. Embora os impactes 

do desperdício alimentar nos restantes estágios também sejam significativos, a grande 

maioria dos cidadãos não tem uma participação ativa no mesmo.  

Para a implementação eficiente de políticas de prevenção de resíduos alimentares, 

nomeadamente ao nível do consumo e da distribuição, importa conhecer e analisar os 

fatores que influenciam os comportamentos dos cidadãos, entre os quais se destacam os 

fatores tecnológicos, culturais, sociodemográficos, económicos bem como as políticas 

públicas já existentes. Além do conhecimento dos fatores mais relevantes na 

caracterização de uma determinada área geográfica ou população, interessa igualmente 

averiguar os comportamentos e as práticas mais comuns dos cidadãos na gestão da sua 

vida alimentar, incluindo-se os processos de aquisição de alimentos, as condições de 

armazenamento, as práticas de confeção e a deposição de biorresíduos. Apesar de nem 

todos os estudos citados no presente documento apresentarem conclusões coincidentes, 

a abordagem aos comportamentos habituais observados em vários grupos de estudos 

permite identificar várias práticas que conduzem ao desperdício alimentar. São estas 

práticas que se pretendem alterar com a implementação de novas políticas públicas. 

Neste contexto, a consideração de rotinas em modelos comportamentais representa uma 

importante contribuição para compreender os comportamentos associados ao 

desperdício, proporcionando vias alternativas para influenciar o comportamento dos 

indivíduos (Stancu et al., 2016). A consideração das capacidades percebidas pelos 
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indivíduos sobre os processos de aprovisionamento e confeção de alimentos é 

fundamental em campanhas que foquem a alteração de comportamento para reduzir o 

desperdício alimentar (Stancu et al., 2016).  

O combate ao desperdício alimentar é constituído por várias dimensões, todas elas 

interdependentes. Se por um lado é importante promover ações de formação para educar 

os cidadãos, o seu envolvimento é conseguido através de políticas públicas que, por sua 

vez recorrem a vários instrumentos normativos, sociais e económicos com intuito de 

alterar valores e competência dos cidadãos bem como aspetos relacionados com a 

logística dos alimentos que podem ser transversais a toda a sociedade. Porém, a 

definição da combinação de instrumentos na definição de políticas públicas para a 

prevenção de desperdício alimentar não é clara e, atendendo à limitação de informação 

sobre os resultados de políticas implementadas mais recentemente, aliada à dificuldade 

de demonstrar relações de causa-efeito entre políticas e resultados de prevenção, 

conduz a dificuldades compreensíveis aquando da proposta de soluções (Thyberg e 

Tonjes, 2016).  

No entanto, desde que todas as novas campanhas implementadas sejam devidamente 

monitorizadas e avaliadas, os dados recolhidos possibilitarão a definição de políticas 

públicas adaptadas às necessidades dos cidadãos e dos serviços ou indústrias existentes 

numa determinada região. Neste contexto, são apresentadas várias soluções de 

monitorização e avaliação de medidas de prevenção de desperdício alimentar que, desde 

que devidamente implementadas fornecem dados muito relevantes para uma melhoria 

contínua das políticas contra o desperdício alimentar. 
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6 MODELOS DE RECOLHA DE BIORRESÍDUOS 

O capítulo anterior aborda a problemática do desperdício alimentar, dando especial 

relevo aos últimos estágios da cadeia de abastecimento alimentar, onde as perdas de 

alimentos resultam, principalmente, de decisões, escolhas e comportamentos dos 

cidadãos. Porém, mesmo que as campanhas de prevenção de desperdício alimentar e 

demais políticas públicas adotadas obtenham êxito, os biorresíduos não desaparecerão. 

Por um lado, existirão sempre biorresíduos inevitáveis e, por outro, a redistribuição de 

alimentos estará condicionada pela curta validade de alimentos perecíveis e pelos custos 

dos transportes (Thyberg e Tonjes, 2016). Nesse sentido, importa avaliar quais as 

soluções disponíveis para, no enquadramento legal vigente resumido na Secção 2, e 

respeitando a hierarquia dos resíduos ilustrada na Figura 2.1, maximizar a valorização 

dos biorresíduos gerados e minimizar potenciais efeitos ambientais, sociais e económicos 

associados aos mesmos.  

A gestão da fração orgânica dos resíduos urbanos é um problema crescente devido à 

rápida saturação dos atuais aterros sanitários, à dificuldade em licenciar novas áreas de 

terreno para a deposição de resíduos (Colón et al., 2010) e também ao potencial de 

contaminação de águas e solos bem com a perda de recursos orgânicos que a deposição 

em aterro acarreta. Na Europa, estima-se que os biorresíduos representem 40% dos 

resíduos urbano gerados (Bernad-Beltrán et al., 2014). Segundo dados de 2007, o 

cidadão médio europeu produz, sensivelmente, 600 g de biorresíduos por dia. Embora o 

presente trabalho se centre nas opções de e para o cidadão comum, importa referir que, 

no setor hoteleiro, os biorresíduos representam 56% e 28% dos resíduos de restaurantes 

e hotéis, respetivamente (Pirani e Arafat, 2014). Porém, segundo estes autores, nos 

serviços e na indústria, os benefícios ligados à imagem do negócio, à redução de custos 

com fornecedores e a melhoria de relações comerciais com entidades terceiras têm 

incentivado a gestão mais adequada de biorresíduos. Este aumento da consciência 

ambiental de alguns setores de atividade pode ser comprovado pelo crescente número 

de distinções ambientais atribuídas (Pirani e Arafat, 2014). 

Em resposta aos desafios que a gestão dos biorresíduos implicam e atendendo à 

dificuldade de implementação das anteriores diretivas (Pirani e Arafat, 2014), a Comissão 

Europeia estabelece, na Diretiva 2018/851, que, até 31 de dezembro de 2023, os 

biorresíduos deverão ser recolhidos separadamente. Com este objetivo, a União 

Europeia pretende contribuir para a proteção do meio ambiente, beneficiando não só da 
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redução de emissões de gases com efeito de estufa resultante da geração de metano 

durante processos de fermentação anaeróbia em aterros sanitários que, em 1995, 

representou 3% de emissões de GEE na União Europeia, mas também da produção 

biogás e de composto de elevada qualidade. Esta medida permitirá, igualmente, melhorar 

a qualidade do solo, evitando possíveis contaminações por lixiviados resultantes de fugas 

de aterros sanitários (Gallardo et al., 2021). Não menos importante, a recolha seletiva de 

biorresíduos contribui igualmente para autossuficiência energética europeia (CE, 2019). 

Note-se que, em centros urbanos de países de baixo ou médio-baixo rendimento, em que 

os sistemas de recolha de resíduos urbanos não são os mais adequados, além das 

consequências anteriormente referidas, a fração orgânica pode provocar problemas de 

saúde pública, uma vez que estimula a proliferação de artrópodes e roedores associados 

à transmissão de agentes infeciosos (Escalante, 2013).  

Segundo dados estatísticos de 2011, Portugal reutilizou, reciclou ou converteu 23% dos 

biorresíduos produzidos, valor significativamente inferior à média europeia que ascendia, 

nesse ano a 38% (Meyer-Kohlstock et al., 2015). Estes resultados colocavam Portugal a 

par com os países que aderiram mais recentemente à União Europeia (Figura 6.1). 

Dados mais recentes revelam que, em 2020, apenas 7% dos resíduos urbanos foram 

submetidos a valorização orgânica (APA, 2022). Tendo em consideração que, segundo 

os mesmos autores, nesse ano, os biorresíduos representaram quase 37% dos resíduos 

urbanos recolhidos, o tratamento continua a ser consideravelmente baixo. Importa referir 

que 21% dos resíduos urbanos foram submetidos a tratamento mecânico e biológico. 

Porém, desconhece-se a quantidade de material que seguiu para digestão anaeróbia e 

posterior compostagem. Quanto à composição dos biorresíduos em Portugal, em 2017, 

sensivelmente 75% dos biorresíduos resultaram da alimentação, 20% eram resíduos de 

jardim e afins e os restantes 5% foram classificados como outros biorresíduos (EEA, 

2020). As baixas taxas de reciclagem e valorização orgânica em Portugal podem ser 

resultado do facto de menos de 10% dos biorresíduos serem recolhidos separadamente, 

valor muito inferior aos 50% da média dos trinta e dois países que são membros ou 

cooperam com a agência europeia do ambiente (EEA, 2020). Analisando a geração de 

biorresíduos anual per capita, Portugal produziu, ainda em 2017, 175 kg de biorresíduos 

por habitante, dos quais, sensivelmente, 20 kg foram recolhidos separadamente. Note-se 

que, nesse ano, a capacidade de tratamento era sensivelmente metade dos biorresíduos 

produzidos (EEA, 2020).  



Luís Manuel Araújo Santos 

Universidade de Aveiro  107 

 

Figura 6.1 – Dados estatísticos referentes à utilização de biorresíduos na União Europeia (adaptado de 
Meyer-Kohlstock et al., 2015) 

A Figura 6.1 permite, indiretamente, identificar os países com maior tradição na recolha 

seletiva de biorresíduos. De facto, países como Áustria, Bélgica, Alemanha, Países-

Baixos, Noruega, Suécia e Suíça já têm modelos de recolha de biorresíduos 

implementados há mais de quinze anos (Gallardo et al., 2021). Outros países, onde se 

incluem Estónia, França, Irlanda, Itália, Eslovénia e Reino Unido, têm vindo a 

implementar a recolha seletiva de biorresíduos nos últimos quinze anos. Os restantes 

países, onde se inclui Portugal, continuam a apresentar uma implementação da recolha 

seletiva desigual no seu território (Gallardo et al., 2021). 

Na gestão dos biorresíduos, destacam-se, nas próximas secções, duas abordagens 

distintas: i) a recolha seletiva de biorresíduos para posterior tratamento biológico e 

valorização e ii) a compostagem doméstica de biorresíduos. Ambas as abordagens 

requerem que o cidadão separe, na fonte, os biorresíduos passíveis de serem reciclados 

e valorizados seguidamente. No entanto, enquanto que, na primeira abordagem, a 

intervenção do cidadão se limita à separação dos biorresíduos e sua respetiva deposição 

nos locais apropriados, a segunda opção coloca o ónus do processo de compostagem no 

próprio cidadão. Na implementação de uma gestão integrada de resíduos, estas duas 

abordagens devem ser equacionadas como complementares e não alternativas, 

dependendo de vários fatores e condicionantes. 



Contribuição para novos modelos de gestão de resíduos urbanos 

108  Departamento de Ambiente e Ordenamento 

Note-se que as duas abordagens desenvolvidas seguidamente são apenas duas das 

várias soluções existentes que envolvem a participação ativa da população. Por exemplo, 

em meios rurais, os biorresíduos são reciclados através do seu aproveitamento para 

alimentar animais e, em algumas sociedades, os biorresíduos são depositados em lava-

loiças equipados com trituradores de alimentos (Schüch et al., 2016). Na escolha da 

compostagem doméstica e da recolha seletiva dos biorresíduos, atendeu-se a realidade 

nacional bem como aos objetivos que se pretendem alcançar. 

6.1 CONDICIONANTES AO COMPORTAMENTO DOS CIDADÃOS 

Geralmente, os cidadãos aparentam estar sensibilizados para os problemas resultantes 

da gestão de resíduos, apresentando uma atitude positiva para com programas 

ambientais. Todavia, a sua participação em programas de gestão de resíduos varia 

amplamente (Taylor e Todd, 1997). De facto, não sendo consensual uma correlação 

direta entre as atitudes ambientais e o comportamento, outros fatores devem ser tidos em 

consideração. Qualquer que seja a teoria comportamental eleita para compreender o 

comportamento do cidadão, este está dependente da norma subjetiva e da atitude do 

indivíduo. Ou seja, o comportamento depende, pelo menos da perceção que pessoas 

próximas ao indivíduo têm sobre o comportamento e das crenças do indivíduo sobre os 

resultados derivados do comportamento, respetivamente. Este e outros assuntos 

relativos a teorias comportamentais para a compreensão do comportamento de cidadãos 

são abordados na Secção 3 da presente dissertação. 

Relativamente aos comportamentos referentes à gestão de biorresíduos, Taylor e Todd 

(1997) referem que, na apreciação da atitude e da norma subjetiva, devem ser 

consideradas crenças ambientais dos cidadãos, o conhecimento concreto que os 

cidadãos têm sobre o comportamento que se pretende fomentar, a eficácia do próprio 

comportamento e, logicamente, as influências socias sobre o cidadão. Por exemplo, caso 

o cidadão pretenda participar em programas de compostagem, tal comportamento obriga 

a ter conhecimentos e recursos. Adicionalmente, as condições locais ou meteorológicas 

podem influenciar o comportamento, pois dificultam, por exemplo, diretamente as 

atividades relacionadas com a compostagem. Um dado interessante sobre possíveis 

influências sociais no comportamento de cidadão é a ausência de relação direta entre a 

geração de biorresíduos e número de habitantes residente na cidade ou vila. Embora se 

verifique um aumento, em massa, dos resíduos gerados com o tamanho do aglomerado 

populacional, percentualmente, a quantidade de biorresíduos é muito idêntica qualquer 
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que seja o tamanho da cidade (Kubule et al., 2019). A similaridade de comportamentos 

dos cidadãos em meios mais e menos densamente povoados pode ser um fator 

condicionante na adoção de um modelo de gestão de biorresíduos transversal a várias 

regiões de um qualquer país. Importa igualmente referir que o comportamento dos 

cidadãos depende do seu nível de conhecimento das várias frações que constituem os 

biorresíduos e do destino que as mesmas têm no fluxo de resíduos urbanos (Závodská et 

al., 2014). 

6.2 RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS 

A recolha seletiva de biorresíduos apresenta, à semelhança de outros fluxos de resíduos 

já existentes (papel/cartão, vidro, plástico/metal, óleos etc.) várias vantagens. Esta 

solução associada a subsequente digestão anaeróbia surge como solução ideal para 

vários estados membros da União Europeia (Pubule et al., 2015). Porém, a sua 

implementação traz vários desafios, entre os quais um acréscimo de incómodo ao 

cidadão resultante não só dos odores que podem resultar do armazenamento nestes 

resíduos em casa, como também do espaço adicional que este fluxo de resíduos e seus 

acessórios requerem no local de residência (Bernad-Beltrán et al., 2014). Adicionalmente, 

em função do sistema de recolha que serve o cidadão, a via pública poderá ser ocupada 

com mais um contentor, o qual acarreta, além de poluição visual, mais ruído e 

movimentos de camiões de recolha de resíduos, sendo, por isso, pouco populares em 

determinados locais (Meyer-Kohlstock et al., 2015). Por ser o elo de ligação entre o 

produtor e o gestor de resíduos, durante o processo de decisão que conduz à 

implementação de um novo fluxo de recolha seletiva, deve ser tida em consideração a 

atitude dos cidadãos bem como aferir os hábitos atuais e razões associadas na gestão de 

resíduos bem como a vontade dos cidadãos em participar na implementação de um 

sistema de recolha de biorresíduos (Bernad-Beltrán et al., 2014). Porém, deve ser 

realçado o facto que, mesmo que seja implementado um sistema de recolha de 

biorresíduos ótimo, existe sempre uma fração de matéria orgânica que é depositada nos 

resíduos indiferenciados. Schüch et al. (2016) estimam que esta fração pode ascender a 

20 kg por pessoa por ano. 
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6.2.1 FATORES QUE INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO DO CIDADÃO   

As razões citadas que mais influenciam a participação voluntária de cidadãos em 

sistemas de recolha de biorresíduos são, segundo Bernad-Beltrán et al. (2014): i) falta de 

informação; ii) obsolescência das infraestruturas; iii) a falta de espaço no local de 

habitação; iv) a falta de tempo para separar os biorresíduos e v) a pressão social. As 

características socioeconómicas são igualmente apontadas como fatores de influência 

em modelos de recolha seletiva de biorresíduos, sendo que vários estudos citados por 

Bernad-Beltrán et al. (2014) referem a idade, o rendimento, a educação, o género e a 

experiência passada do cidadão. Por fim, estes autores também referem que a perceção 

do custo resultante da imposição de novas taxas devido à implementação de um novo 

fluxo de recolha de biorresíduos é outro fator importante, devendo por isso ser avaliado 

qual o posicionamento dos cidadãos face a este novo encargo. Tais taxas devem ser 

devidamente explicadas aos cidadãos, pondo em evidência os ganhos ambientais e 

também de que forma é empregue o dinheiro resultante destas taxas (Puyuelo et al., 

2013). A confiança e a transparência no e do modelo adotado são fundamentais para o 

envolvimento da população e a maximização da sua eficiência (Refsgaard e Magnussen, 

2009). 

A falta de espaço em casa é apontada como a principal razão para o não envolvimento 

dos cidadãos na separação dos biorresíduos e a falta de comodidade do processo de 

separação é a segunda razão mais apontada no estudo levado a cabo por Bernad-

Beltrán et al. (2014). Este novo fluxo de resíduos obriga à utilização de um contentor 

adicional, além de sacos apropriados para a deposição dos biorresíduos. A 

disponibilização de contentores e sacos por parte da entidade gestora dos biorresíduos 

surge como um fator positivo (Gallardo et al., 2021), podendo aumentar a intenção em 

separar os biorresíduos dos resíduos indiferenciados. Posteriormente, a venda de sacos 

a preços razoáveis bem como a disponibilidade de contentores domésticos apelativos 

são, segundo Bernad-Beltrán et al. (2014) fatores que incentivam a separação na fonte 

dos biorresíduos.   

Outro fator que aparece como sendo preponderante na decisão das pessoas é a crença 

(ou falta dela) no sistema de gestão de resíduos bem como o impacte que o esforço e o 

tempo investido na separação dos biorresíduos tem no ambiente (Bernad-Beltrán et al., 

2014). Nesse sentido, a implementação de campanhas de sensibilização focadas, não só 

na explicação de quais as frações de resíduos se enquadram na definição de 

biorresíduos do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, alterado pela Lei n.º 52/2021, mas também 
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nos benefícios associados à recolha seletiva de biorresíduos bem como na credibilização 

do sistema de gestão de resíduos existente é fundamental para o sucesso da recolha 

seletiva de biorresíduos (Bernad-Beltrán et al., 2014). Estes autores também referem que 

estas campanhas devem informar, claramente, a periodicidade com que a recolha é 

efetuada. 

Relativamente aos custos associados à recolha dos biorresíduos, poucos cidadãos 

mostram-se disponíveis para pagar taxas adicionais para a implementação de um novo 

sistema de recolha de resíduos (Bernad-Beltrán et al., 2014). Porém, verifica-se 

igualmente um desconhecimento significativo do custo real da gestão de resíduos. Nesse 

sentido, as campanhas de sensibilização podem igualmente funcionar como veículo de 

informação para uma maior aceitação dos aumentos nas taxas cobradas. Bernad-Beltrán 

et al. (2014) referem que, como seria de esperar, a população com menor rendimento é 

mais relutante a pagar mais pelo serviço de recolha de biorresíduos.  

Por fim, quanto às características socioeconómicas, Bernad-Beltrán et al. (2014) referem 

que os cidadãos incluídos em faixas etárias mais velhas, bem como pessoas que estejam 

sem trabalhar, estão mais disponíveis em participar em sistemas de recolha diferenciada. 

Note-se que, pessoas em situações de desemprego tendem a não participar em soluções 

de recolha diferenciada de biorresíduos (De Feo, 2014). O nível de educação parece 

igualmente influenciar o empenho e a facilidade em desempenhar atividades de 

separação de biorresíduos (Bernad-Beltrán et al., 2014). A experiência passada em 

sistemas similares é um fator preponderante na participação dos cidadãos em sistemas 

de recolha de biorresíduos. Como referem Bees e Williams (2017), é possível identificar 

uma correlação entre a vontade em participar neste novo fluxo de resíduos e a prática 

frequente de atividades de reciclagem de outros materiais.  

6.2.2 IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS 

A implementação de um novo sistema de recolha seletiva de biorresíduos necessita da 

combinação dos seguintes equipamentos: i) centros de reciclagem; ii) infraestruturas para 

digestão anaeróbia e/ou compostagem; iii) contentores para resíduos volumosos; iv) 

contentores e v) sacos (Slavík et al., 2019). Dos equipamentos anteriores, aqueles que 

influenciam diretamente a participação dos cidadãos são os contentores e os sacos 

utilizados. Neste contexto, distinguem-se dois tipos de sistemas de recolha de 

biorresíduos (Schüch et al., 2016): i) sistema de recolha porta-à-porta, no qual os 

proprietários são incentivados a separar os seus biorresíduos (e outros materiais 
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recicláveis) dos restantes e depositá-los à porta, para posterior recolha em data e hora 

previamente acordadas e ii) sistema de recolha em contentores localizados na via 

pública, tal como acontece em Portugal, atualmente, com os restantes materiais sujeitos 

a recolha seletiva. Existem outros sistemas de recolha de biorresíduos, tais como a 

utilização de dispositivos sob vácuo cuja admissão de resíduos é feita em pátios centrais, 

bem como a própria recolha indiferenciada de resíduos, acompanhados de investimento 

nos tratamentos mecânico e biológico (Meyer-Kohlstock et al., 2015). Embora ambos 

apresentem vantagens (acessibilidade ou integração paisagística no primeiro e 

simplicidade do sistema de recolha no segundo) e desvantagens (investimento inicial da 

infraestrutura de recolha no primeiro e baixa qualidade do composto ou presença de 

elementos tóxicos no último), estas soluções não são consideradas no presente estudo. 

Por um lado, a implementação de um sistema de recolha por vácuo não é possível nem a 

curto prazo, para alcançar os objetivos definidos pela Diretiva 2018/851 nem a médio 

prazo atendendo ao investimento necessário não ser compatível com as condições 

económicas e financeiras de Portugal. Por outro lado, a manutenção de um sistema que 

existe, ou seja, a recolha de resíduos indiferenciados e posteriormente tratamento 

dificulta ou impede mesmo quaisquer ações de sensibilização e de educação com as 

quais se pretenda alterar comportamentos. 

6.2.2.1 RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS EM CONTENTORES DE USO PÚBLICO 

Considere-se, inicialmente, soluções que impliquem a deposição dos biorresíduos em 

contentores situados na via pública. A sua distribuição espacial na cidade é fundamental 

no incentivo à participação da população (Slavík et al., 2019). Vários estudos apontam 

para o facto de quanto mais próximos estão os contentores dos locais de residência, 

maior será a participação na recolha seletiva, uma vez que o esforço para participar é 

menor. Aliás, idêntica situação ocorre na recolha seletiva dos restantes resíduos urbanos 

(ver Secção 4). Assim sendo, é sempre preferível a distribuição de múltiplos contentores 

mais pequenos em várias localizações do que contentores maiores localizados em locais 

estratégicos. Além da localização dos contentores para a recolha seletiva de 

biorresíduos, importa, igualmente, conhecer o tipo de habitação que eles servem. Áreas 

residenciais constituídas por edifícios multifamiliares são caracterizadas por um elevado 

nível de anonimato, isto é, os vizinhos não se conhecem e, consequentemente, as 

normas subjetivas têm pouca influência na intenção do comportamento (Slavík et al., 

2019).  
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A distância dos contentores de recolha seletiva de biorresíduos a outros equipamentos de 

recolha de resíduos bem como a frequência de recolha, tal como referido na Secção 3.1, 

são, igualmente, fatores a ter em consideração. Quanto menor for a distância a percorrer, 

maior é a participação dos cidadãos na recolha seletiva de biorresíduos (Gallardo et al., 

2021). Note-se, no entanto, que quando os contentores de recolha de biorresíduos se 

localizam junto de contentores de resíduos indiferenciados, pode verificar-se uma 

diminuição da qualidade dos biorresíduos recolhidos (Slavík et al., 2019). Esta situação 

agrava-se quando o modelo de recolha preconiza contentores duplos que recolhem 

biorresíduos e resíduos indiferenciados (Puig-Ventosa et al., 2013). Esta solução tem 

vindo a ser abandonada, nomeadamente em grandes centros urbanos, como Barcelona 

(Amigos de la Tierra, 2017). A clara identificação dos contentores é fundamental. Em 

Portugal os contentores para resíduos indiferenciados são, atualmente, verdes ou pretos. 

Adotando-se a cor castanha para os biorresíduos, a distinção dos contentores está 

garantida (Gallardo et al., 2021). Igualmente, quando os contentores de recolha seletiva 

de vidro, papel ou plástico estão cheios, os cidadãos tendem a depositar estes resíduos 

nos contentores dos biorresíduos. Uma solução para reduzir este problema é a redução 

da abertura para desencorajar o uso incorreto deste contentor (Amigos de la Tierra, 

2017). 

Do ponto de vista de custos, vários estudos referem que os custos envolvidos na gestão 

de sistemas de recolha seletiva de biorresíduos são inferiores aos resultantes de 

sistemas de recolha de resíduos indiferenciados, nos quais se incluem os custos evitados 

de incineração de resíduos (Puig-Ventosa et al., 2013, Gallardo et al., 2021). 

Logicamente que estes custos dependem, igualmente, de outras soluções técnicas, tal 

como substituição de veículos de recolha, programação de rotas etc. Por exemplo, a 

implementação de um sistema de recolha de biorresíduos em Southampton, no Reino 

Unido, e respetiva adaptação da frota de veículos, traduziu-se em poupanças anuais de 

690 000 GBP (Bees e Williams, 2017). Outro exemplo pode residir na alternância de 

resíduos recolhidos (biorresíduos e resíduos indiferenciados), mantendo as frequências 

de recolha atualmente em prática e aumentando-as nos meses de verão por causa dos 

odores (Meyer-Kohlstock et al., 2015). Porém estes fatores não afetam diretamente o 

cidadão e, consequentemente, não considerados na presente dissertação.  

A participação neste modelo de recolha seletiva de biorresíduos não parece ser 

dependente do enquadramento urbano em que o cidadão se insere. Como constatam 

Gallardo et al. (2021), obtém-se idênticos níveis de participação quer seja em zonas mais 

velhas de cidades, caracterizadas por baixa densidade populacional quer seja em zona 
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mais densamente povoadas e com áreas verdes. Usualmente, a separação dos 

biorresíduos é efetuada em contentores de 10 L, utilizando sacos para a recolha. Em 

agregados familiares constituídos por três a quatro indivíduos, estes contentores são 

totalmente preenchidos duas vezes por semana, sendo apropriado para utilização em 

apartamentos (Puyuelo et al., 2013). Porém, recentemente, como referem os autores 

anteriores, foi introduzido um novo método de separação designado de sistema arejado. 

Essencialmente, este sistema é constituído por um contentor perfurado (Figura 6.2b) 

combinado com sacos compostáveis. Este sistema favorece o arejamento dos 

biorresíduos, permitindo a sua redução de peso através da evaporação de água. Note-se 

que, utilizando sacos de plástico, mesmo com um contentor perfurado, a redução de peso 

é desprezável (Puyuelo et al., 2013). A contínua troca de ar entre os resíduos e a 

atmosfera reduz os odores que é a principal queixa dos utilizadores deste tipo de sistema 

de recolha de biorresíduos. Adicionalmente, a resistência mecânica do saco compostável 

é conservada, uma vez que a sua superfície se mantém seca (Puyuelo et al., 2013). 

Segundo estes autores, um dos principais problemas resultante desta solução prende-se 

com a dificuldade em remover o saco do contentor e atá-lo. Contrariamente a este 

sistema, quando a recolha é feita em contentores convencionais e sacos de plástico, 

verifica-se a existência tanto de condensações na tampa do contentor como de lixiviados 

no fundo do saco (Puyuelo et al., 2013). Para reduzir as condensações, podem ser 

utilizados sacos semipermeáveis que são permeáveis ao vapor mais não a líquidos 

(Meyer-Kohlstock et al., 2015). 

6.2.2.2 RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS PORTA-A-PORTA 

O segundo sistema de recolha seletiva de biorresíduos abordado nesta secção é a 

recolha porta-à-porta. Nesta solução, os biorresíduos são recolhidos individualmente em 

cada moradia, de acordo com um calendário previamente definido, sendo os biorresíduos 

recolhidos em caixas ou sacos deixados à entrada do local de residência (Puig-Ventosa 

et al., 2013). Note-se que, quando se utilizam sacos, estes são geralmente compostáveis 

(Puyuelo et al., 2013). Segundo estes autores, este tipo de solução tende a proporcionar 

um maior incentivo a participar em sistemas de recolha seletiva, uma vez que os resíduos 

que não estão devidamente separados, não são recolhidos. Os sistemas de recolha 

porta-à-porta que contemplam a recolha seletiva de biorresíduos pode ser implementada 

de várias maneiras. Segundo Puig-Ventosa et al. (2013) os sistemas mais usuais são 

aqueles que contemplam a recolha dos biorresíduos mais 3 frações (resíduos 
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indiferenciados, cartão/papel e plástico), sendo o vidro recolhido em contentores 

estrategicamente colocados. Porém, podem ser utilizadas soluções que contemplam de 

dois fluxos de resíduos (biorresíduos e outra fração) até cinco fluxos de resíduos.  

A participação neste tipo de solução requer que o cidadão utilize sacos ou contentores 

próprios. Como é analisado na Secção 6.2.3, a utilização de sacos para este efeito pode 

acarretar problemas subsequentes no tratamento dos biorresíduos ou redução da 

qualidade do composto obtido. Dependendo do património edificado, é possível efetuar 

recolha seletiva de biorresíduos sem o recurso a sacos. Em meios semiurbanos ou em 

áreas em que as habitações sejam todas unifamiliares e possuam quintal ou jardim com 

alguma área, o armazenamento dos biorresíduos pode ser efetuado em contentores 

próprios sendo, posteriormente, recolhidos num sistema de recolha porta-à-porta 

(Boelens et al., 1996). Todavia, como referem estes autores, devido ao surgimento de 

insetos, roedores, cães bem como a odores, esta solução pode desincentivar a 

participação da população neste tipo de modelo. 

Este sistema de recolha é considerado como o mais adequado para se conseguir 

elevadas taxas de participação e aumentar, assim, a percentagem de biorresíduos 

recolhidos (Puyuelo et al., 2013, Li et al., 2019). Neste sistema, o tamanho dos 

contentores providenciados aos cidadãos para a recolha seletiva dos biorresíduos é um 

fator determinante. A utilização de contentores de 120 l com rodas (Figura 6.2a) permite a 

redução da frequência de recolha dos biorresíduos. Porém, exigem equipamentos de 

transporte maiores com sistema de elevação que, consequentemente, são mais caros. 

Como referido anteriormente, a frequência tem de ser adaptada ao clima dos locais 

servidos por este tipo de contentor, nomeadamente com o seu aumento nos meses mais 

quentes. Por sua vez, a utilização de contentores mais pequenos, de 5 l ou 10 l (Figura 

6.2b), embora requeira recolhas mais frequentes, os veículos utilizados podem ser mais 

pequenos, adaptando-se melhor a estradas mais estreitas e sendo mais económicos 

tanto aquando da aquisição como durante a sua utilização diária (menores consumos). 

Outra vantagem da utilização de contentores mais pequenos é a ausência de 

necessidade de sistemas de elevação nos veículos, pois facilmente podem ser 

levantados pelo condutor do mesmo. Adicionalmente, o processo de vazamento é quatro 

a oito vezes mais rápido do que a utilização de um sistema mecânico (Meyer-Kohlstock et 

al., 2015). Este tipo de contentores pode igualmente ser acoplado às soluções técnicas 

comummente instaladas em cozinhas modernas, nomeadamente nas costas das portas 

de armários, ficando encaixados entre o contentor para resíduos indiferenciados (que 

poderá ser mais pequenos) e o lava-loiça, tal como é ilustrado por Bernstad (2014).  
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a) b) 

Figura 6.2 – Contentores tipo utilizados da recolha seletiva de biorresíduos: a) contentor com rodas de 120 l 
comercializado por SSI-SCHÄFER (2012); b) contentor de 10 l comercializado por SARTORI AMBIENTE 

(2015). 

A utilização de contentores de 10 L permite a implementação de outras práticas de 

recolha de resíduos que não envolve o transporte veiculado dos biorresíduos. De facto, 

em centros de compostagem comunitários, os cidadãos podem deixar os seus 

contentores num local próprio na ida para o local de trabalho ou escola, sendo recolhidos 

na vinda. Esta solução, que exige uma maior maturidade cívica, traz várias vantagens ao 

nível da redução de custos bem como a pegada carbónica que está associada à recolha 

de biorresíduos, pois a mesma pode ser efetuada a pé (Amigos de la Tierra, 2017). 

6.2.3 IMPUREZAS NOS BIORRESÍDUOS E QUALIDADE DO COMPOSTO 

A qualidade do composto obtido nos tratamentos biológicos depende do nível de 

impurezas que os biorresíduos recolhidos apresentam. Estima-se que, em modelos de 

gestão que integrem a recolha seletiva de biorresíduos, as impurezas possam variar 
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entre 1% e 16% do peso líquido. Esta percentagem pode aumentar para 50%, em 

modelos em que a fração orgânica é recolhida juntamente com os indiferenciados 

(Huerta-Pujol et al., 2010). Elevadas taxas de impurezas reduzem a qualidade do 

composto. As impurezas nos biorresíduos, que incluem plástico, papel com tinta, 

pequenos metais e vidro, podem resultar essencialmente de dois fatores: i) deficiente 

separação dos resíduos por parte do cidadão ou ii) mistura de resíduos nos contentores 

aquando da deposição. Enquanto que a primeira situação apenas consegue ser superada 

através da educação da população servida pelo sistema de recolha seletiva, a segunda 

pode resultar do próprio modelo de recolha pensado para determinada área ou 

população. Comparando sistemas de recolha porta-à-porta e sistemas de recolha via 

contentores na via pública, verifica-se que, nesta segunda solução, os biorresíduos 

tendem a apresentar percentagens de impurezas significativamente maiores (Puig-

Ventosa et al., 2013). Analisando as várias variações dos dois sistemas de recolha, estes 

autores concluem que as soluções de recolha porta-à-porta que geram menos impurezas 

nos biorresíduos são as que preconizam a recolha de três ou quatro frações. 

Curiosamente, o teor de impurezas detetadas em sistemas de recolha porta-à-porta de 

cinco frações é superior ao medido em sistemas que contemplam apenas duas frações. 

Relativamente aos sistemas de recolha em contentores na via pública, a utilização de 

contentores simples, isto é, que aceitem apenas um tipo de resíduos, é a solução que 

menos impurezas gera nos biorresíduos. Note-se que, comparando sistemas com 

contentores enterrados e de superfície, verifica-se que, nos primeiros, o teor de 

impurezas é superior, qualquer que seja a modalidade do contentor de superfície (Puig-

Ventosa et al., 2013).  

Outro aspeto a ter em consideração nos sistemas de gestão de resíduos que envolvem 

soluções de recolha seletiva de biorresíduos é o tipo de sacos utilizados no 

armazenamento e transporte destes resíduos do local de produção (agregado familiar) 

até ao local de deposição ou de tratamento. De facto, segundo Huerta-Pujol et al. (2010), 

a maioria do plástico que dá entrada em estações de compostagem de biorresíduos é 

referente aos sacos utilizados para recolher e depositar os biorresíduos que, não só 

reduzem a qualidade do composto, mas também causam impacto visual no material a 

compostar. O nível de impurezas pode atingir 22%, tal como é referido no relatório 

produzido pela associação Amigos de la Tierra (2017). Os sacos de plástico 

tradicionalmente utilizados na recolha de resíduos indiferenciados ou até de biorresíduos 

são de polietileno. À chegada à estação de tratamento, os sacos devem ser rasgados 

sem os triturar para serem, posteriormente, retirados por peneiração mecânica (Huerta-
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Pujol et al., 2010). Caso sejam mal abertos ou triturados, os sacos poderão conter 

biorresíduos no seu interior aquando da remoção ou os bocados pequenos de plástico 

que resultam da trituração do saco contaminarão os biorresíduos, respetivamente.  

Mohee e Unmar (2007) referem que os plásticos biodegradáveis (ou bioplásticos) 

utilizados para esse efeito podem apresentar tempos de compostagem entre 1 a 6 

meses, situação que pode não ser compatível com os objetivos e ou qualidade 

pretendidos nos processos de reciclagem e valorização subsequentes. Para precaver 

esta situação os plásticos utilizados devem apresentar três características: 

biodegradação, desintegração e inofensivos para a qualidade do composto (Wilde e 

Boelens, 1997). A principal limitação na utilização de plásticos biodegradáveis reside no 

preço dos mesmos, podendo ser duas a três vezes superior aos plásticos utilizados 

correntemente para o mesmo efeito (Körner et al., 2005). Do ponto de vista de 

tratamento, a utilização de plásticos biodegradáveis, que são obtidos a partir de recursos 

biodegradáveis da agricultura, tais como milho (Mohee e Unmar, 2007), pode ser 

problemático (Körner et al., 2005). De facto, as semelhanças entre estes bioplásticos e os 

plásticos convencionais torna difícil a sua distinção aquando dos processos que 

antecedem a compostagem. A separação ótica apenas funciona corretamente se os 

teores de bioplástico nos sacos convencionais é baixo. Teores elevados de bioplástico 

tornam a separação automática difícil (Körner et al., 2005). Uma solução apresentada 

para minimizar esta dificuldade é a utilização de sacos com cores diferentes (Huerta-Pujol 

et al., 2010).  

Em alternativa aos sacos de plásticos, podem ser utilizados sacos de papel que são 

totalmente biodegradáveis. Todavia, estes sacos apresentam problemas de resistência 

quando são recolhidos resíduos húmidos (Puyuelo et al., 2013), não sendo por isso 

recomendáveis para a recolha de biorresíduos domésticos. A utilização de sacos 

totalmente compostáveis pode resolver as dificuldades anteriores, traduzindo-se numa 

redução das taxas de impurezas nos biorresíduos. Estes sacos, que são produzidos a 

partir de amido de milho ou amido de batata, completam a sua biodegradação em apenas 

seis dias em condições similares às da compostagem dos biorresíduos (Puyuelo et al., 

2013). De facto, uma vez que estes sacos são, usualmente, translúcidos, não só é fácil 

distingui-los dos sacos tradicionais como permitem, igualmente, detetar visualmente a 

presença de impurezas e rejeitar os sacos que incluam elevados níveis de impurezas 

(Puig-Ventosa et al., 2013). Note-se que, a utilização de sacos compostáveis pode 

igualmente ser identificativo do nível de empenho dos cidadãos no processo de gestão de 

resíduos da cidade onde residem. A sua utilização tem vindo a ser implementada em 
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vários países europeus e é considerada um estímulo à separação na fonte de 

biorresíduos (Gallardo et al., 2021). Importa, porém, referir que a utilização de sacos 

compostáveis não é compatível com todos os contentores. Como é demonstrado por 

Puyuelo et al. (2013), a utilização de sacos compostáveis e contentores não arejados 

resulta numa rápida deterioração dos sacos. Por fim, os sacos de armazenamento de 

biorresíduos podem desempenhar, igualmente, uma função educativa. Quando 

devidamente ilustrados com informações e imagens sobre o tipo de alimentos que devem 

ser recolhidos separadamente, a contaminação dos biorresíduos com outros resíduos 

reduz-se consideravelmente (Slavík et al., 2019). Estas duas vertentes dos sacos 

compostáveis são fundamentais para a implementação de um modelo eficiente de 

recolha seletiva de biorresíduos (Boelens et al., 1996). O problema destes sacos reside, 

novamente, no preço dos mesmos, sendo mais caros que os sacos de plástico 

convencionais (Huerta-Pujol et al., 2010). 

Focando a atenção na qualidade do material obtido, a utilização sacos compostáveis 

reduz consideravelmente a presença de ferro, crómio e chumbo no composto resultante 

da compostagem (Huerta-Pujol et al., 2010). Aliás, como concluem estes autores, a 

análise de alguns sacos de plástico biodegradáveis e recomendados para a recolha 

seletiva de biorresíduos revela concentrações de ferro, zinco, cobre, níquel, crómio e 

chumbo superiores tanto aos sacos de resíduos convencionais como aos sacos de 

compras adquiridos nos estabelecimentos comerciais. Consoante o contaminante, as 

diferenças podem ser de até duas ordens de grandeza. Importa igualmente referir que a 

qualidade do composto obtido pode não só ser melhorada com a redução da taxa de 

impurezas nos biorresíduos, mas também através da adaptação ou reformulação dos 

fluxos de resíduos existentes. De facto, como concluem Boelens et al. (1996), a aceitação 

de papel contaminado com gordura, por exemplo, nos biorresíduos traduz-se num 

composto com um maior teor de matéria orgânica, uma melhor nitrificação e um menor 

teor em sal. Adicionalmente, o processo de compostagem é mais simples de controlar, 

nomeadamente no inverno em que os lixiviados são menores. Não menos importante, 

importa referir que os custos do tratamento dos biorresíduos depende da qualidade dos 

mesmos (Puyuelo et al., 2013), ou seja, quanto menos impurezas, menos oneroso será.  

6.2.4 OUTROS ASSUNTOS A CONSIDERAR NA RECOLHA DE BIORRESÍDUOS 

Qualquer que seja o sistema de recolha de biorresíduos implementado, ou combinação 

de sistemas, a sua introdução na cidade deve ser acompanhada de campanhas de 
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sensibilização, utilizando os vários meios de comunicação disponíveis e, quando a 

deposição dos biorresíduos é efetuada em contentores situados na via pública, os 

mesmos devem conter informações sobre o tipo de resíduos que devem ser depositados, 

um mapa com a localização dos contentores e a frequência de recolha bem como os dias 

em que a mesma ocorre (Slavík et al., 2019). Note-se que as campanhas de 

sensibilização devem incluir atividades de curta duração antes de implementação do 

sistema de recolha seletiva de biorresíduos e atividades de longa duração de modo a 

avaliar como é que o sistema está a ser implementado (Slavík et al., 2019). A 

manutenção de níveis de participação elevados em sistema de recolha seletiva depende 

da continuidade no tempo de campanhas de sensibilização (Gallardo et al., 2021), caso 

contrário verificam-se reduções na qualidade ou quantidade dos biorresíduos recolhidos 

(Amigos de la Tierra, 2017). As informações passadas devem ser concisas e focadas na 

recolha seletiva e não incluir informação genérica sobre separação de resíduos. Como é 

referido por Boelens et al. (1996), a eficiência do modelo de recolha depende do 

conhecimento que as pessoas têm sobre a gestão de biorresíduos. 

Outra vertente que importa analisar na implementação de um novo fluxo de recolha de 

biorresíduos é o próprio modelo de gestão. Atualmente, em Portugal, à semelhança do 

que existe em outros países, nomeadamente a Alemanha (Schüch et al., 2016), vigora 

um sistema dual, em que os resíduos indiferenciados são da responsabilidade dos 

municípios enquanto que os fluxos de recolha seletiva de resíduos são da 

responsabilidade de entidades privadas. Ambos os sistemas apresentam vantagens e 

desvantagens, devendo, por isso, ser ponderados e abordados em função das 

características do património edificado e sociodemográficas dos locais a servir com o 

novo fluxo de recolha de biorresíduos. Segundo estes autores, o sucesso da 

implementação de sistemas de recolha de biorresíduos reside na obrigatoriedade de 

utilização deste novo sistema, no modelo de taxas aplicado, no aumento da recolha de 

resíduos de verdes e num melhor desempenho do trabalho de relações públicas. 

Embora não seja exclusivo para este tipo de resíduos, o grau de eficiência de um sistema 

de recolha seletiva de biorresíduos pode ser avaliado com recurso a vários indicadores. 

Gallardo et al. (2021) propõem a utilização da taxa de separação (SR), da taxa de 

separação líquida (NSR) e da qualidade na taxa do contentor (QSR), cujas fórmulas 

matemáticas se apresentam seguidamente. Note-se que, por uma questão de coerência 

de nomenclatura, opta-se por manter as siglas dos vários indicadores no idioma da 

comunicação original (inglês). 
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Segundo Gallardo et al. (2021), os indicadores SR e QCR são muito úteis no 

conhecimento de materiais inadequados (impurezas) existentes no contentor. Além dos 

indicadores anteriores, estes autores introduzem, igualmente, mais dois indicadores que 

podem ser úteis na comparação de cenários aquando da implementação de novos 

modelos de recolha seletiva de biorresíduos: a taxa de recolha diária (DCR) e o rácio de 

contentores de biorresíduos por habitante (CR).  
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Em termos de custos, o fornecimento de equipamentos de recolha de biorresíduos ou 

outro tipo incentivo monetário por parte das entidades responsáveis pela gestão dos 

biorresíduos pode, a curto prazo, encarecer os custos do tratamento dos mesmos, 

aumentando as tarifas cobradas aos cidadãos (Puyuelo et al., 2013). Porém, em 

resultado da redução dos problemas que estão associados ao manuseamento de 

biorresíduos, o aumento do nível de participação da população pode, a médio-longo 

prazo, resultar na redução destas mesmas tarifas. Ou seja, o retorno do sistema de 

recolha deve ser considerado aquando da tomada de decisão (Amigos de la Tierra, 

2017). Neste contexto, a implementação de soluções referenciadas como PAYT (ver 

Secção 2.1), nomeadamente através da pesagem dos biorresíduos recolhidos ou através 

da verificação de acesso a contentores com recurso a chaves eletrónicas (Amigos de la 

Tierra, 2017) não só pode incentivar os cidadãos a reduzir o desperdício alimentar, como 

também é um instrumento importante na justificação e clarificação das tarifas cobradas.  

Aquando do estudo do sistema de recolha mais ajustado a uma determinada área, 

importa ter em consideração que a comparação entre áreas urbanas de densidades 
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populacionais díspares é muito difícil (Amigos de la Tierra, 2017), devendo, este 

processo, ser efetuado com muita precaução. Usualmente, a recolha porta-à-porta é o 

sistema mais adequado para zonas com baixa densidade populacionais. Em áreas mais 

povoadas, caracterizadas por edificações em altura, esta solução pode torna-se 

impraticável, principalmente na ausência de jardins ou quintais. É também nestas áreas 

que a consciencialização da população para correta separação dos biorresíduos é mais 

necessária (Amigos de la Tierra, 2017). Outro fator a ter em consideração, 

nomeadamente em zonas rurais ou em áreas com poluções mais envelhecidas, é a 

acessibilidade aos locais de recolha dos biorresíduos (Refsgaard e Magnussen, 2009). 

6.3 COMPOSTAGEM DOMÉSTICA DE BIORRESÍDUOS 

A compostagem pode ser definida como a decomposição biológica e a estabilização de 

frações orgânicas sob condições termofílicas e aeróbias controladas. Além desta solução 

reduzir os resíduos depositados em aterro, este processo elimina a quase totalidade dos 

microrganismos patogénicos, reduzindo os odores associados à putrefação da matéria 

orgânica e criando um recurso valioso (composto) que pode ser utilizado como aditivo 

para melhorar a qualidade do solo (Colón et al., 2010). A compostagem como solução de 

larga escala no tratamento de resíduos é uma atividade frequente e devidamente 

documentada. Embora a compostagem doméstica, que usualmente é realizada por 

agregados familiares em casa ou em quintais, não proporcione os mesmos benefícios da 

digestão anaeróbia ou da compostagem industrial, ela apresenta várias vantagens, 

nomeadamente em áreas rurais (Závodská et al., 2014). A compostagem doméstica não 

só reduz os custos associados aos sistemas recolha de resíduos urbanos, tanto ao nível 

da energia como ao nível de recursos humanos e materiais, mas também reduz as áreas 

de solo necessárias para desenvolver o processo de compostagem, permitindo, 

igualmente, um maior controlo sobre o próprio processo em si.  

A implementação de sistemas coletivos de compostagem doméstica (compostagem 

comunitária) requer, obrigatoriamente, a cooperação dos agregados familiares (Åberg et 

al., 1996). A compostagem dos biorresíduos gerados por cidadãos e agregados familiares 

é um elemento crucial para se atingir as metas estabelecidas e, à semelhança de outros 

objetivos delineados para outros resíduos, requer a participação ativa de uma parcela 

considerável da população. Nesse sentido, é necessário apoiar os cidadãos ou 

agregados familiares a adaptar as suas rotinas diárias, sendo para tal imperativo o 

conhecimento das rotinas relacionadas com os biorresíduos e os padrões de consumo do 
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agregado familiar (Åberg et al., 1996). De facto, segundo estes autores, a participação 

em programas de compostagem, nomeadamente compostagem doméstica, representa 

uma situação que requer uma tomada consciente de decisão. Esta decisão não só requer 

o consenso de todos os elementos do agregado familiar, como também deve ser 

duradoura. Soluções de compostagem requerem o envolvimento constante do agregado 

familiar e, contrariamente a outros comportamentos relacionados com a gestão de 

resíduos, a compostagem é a única que conduz a problemas de odores, moscas, 

dificuldades em manusear o material degradado bem como dificuldades em vazar o 

recipiente que contem os resíduos, neste caso designado de compostor (Åberg et al., 

1996).  

Vários estudos que abordam a temática da compostagem tendem a comparar esta 

atividade com a reciclagem (Taylor e Tood, 1995) uma vez que ambas envolvem ações 

similares, ou seja, a separação e subsequente processamento dos resíduos. Porém têm 

se verificado que as taxas de participação em são muito diferentes. Esta situação pode 

dever-se a várias situações. Primeiramente, à maturidade dos próprios programas e 

políticas de gestão de resíduos, sendo que, ao ser uma preocupação mais antiga, a 

reciclagem é mais facilmente aceite e acolhida na sociedade. Outro fator importante que 

distingue estas duas atividades da gestão de resíduos reside no facto de, contrariamente 

à reciclagem que obriga a que, independentemente do sistema de recolha de resíduos, 

parte do processo seja feito em público, a compostagem doméstica ocorre em locais 

privados (quintais...) longe da vista de terceiros (Taylor e Tood, 1995). 

Consequentemente, as normas subjetivas que influenciam a intenção de comportamento 

do indivíduo são menos significativas, dificultando a alteração de hábitos e rotinas dos 

cidadãos. Outro aspeto igualmente referido pelos autores anteriores reside na 

disponibilização de meios para a realização da atividade. Por exemplo, o incentivo à 

reciclagem é frequentemente acompanhado de sacos ou caixotes do lixo para o efeito. 

Por oposição, embora possam existir subsídios posteriores, os recursos para a 

compostagem têm de ser adquiridos pelo cidadão ou agregado familiar.   

No que toca a participação do agregado familiar no processo de compostagem, verifica-

se que os vários membros da família têm participações diferentes. Usualmente, os 

trabalhos mais técnicos ou pesados, tal como a instalação do compostor ou o seu 

vazamento, são realizados pela figura paterna da família. Já a utilização compostor em si, 

isto é a preparação dos alimentos para o seu enchimento e o processo de deposição de 

alimentos é efetuado por toda a família (Åberg et al., 1996), adaptando-se as tarefas em 

função da idade dos elementos do agregado familiar. A não inclusão de determinadas 
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frações de resíduos no compostor pode minimizar a questão dos odores. Porém, o 

principal obstáculo na compostagem e na rotinização dos comportamentos que lhe estão 

associados prende-se com o vazamento do compostor. Não só esta tarefa é exigente 

fisicamente, como também é uma tarefa desagradável de fazer. Note-se, todavia, que 

esta dificuldade pode derivar, igualmente, de fatores como a capacidade do contentor, a 

sua acessibilidade ou do próprio mecanismos de abertura (com ou sem pedal). Para 

minimizar este problema, importa reforçar ações de formação entre os cidadãos, 

explicando, por exemplo, que a redução do tamanho dos alimentos colocados nos 

compostores facilita o seu vazamento (Åberg et al., 1996) ou outras informações práticas 

de instalação ou utilização destes equipamentos. Para que um agregado familiar adote 

hábitos de compostagem, é importante que o processo de adaptação tome o tempo 

necessário, pois, segundo os autores anteriores, períodos de um ano podem não ser 

suficientes para a alteração de comportamentos. Não menos importante, o sucesso de 

soluções de compostagem familiar está, muitas vezes, associado a experiências 

anteriores com processos de compostagem ou similares (Åberg et al., 1996).  

Apesar dos benefícios que a compostagem doméstica confere à gestão de resíduos de 

um aglomerado populacional, devem ser apontadas algumas preocupações resultantes, 

principalmente, da composição dos biorresíduos domésticos. A fração orgânica destes 

resíduos é essencialmente composta por vegetais, fruta, restos de comida e resíduos de 

jardim. Os alimentos proteicos (carne e peixe), bem como gorduras, óleos e/ou temperos 

de cozinhados ou saladas tendem a criar problemas com roedores, moscas e odores. Por 

sua vez, os resíduos de jardim apresentam taxas de decomposição muito lentas. Por 

oposição, o processo de decomposição das frutas é muito mais rápido, mas produz 

ácidos orgânicos que, se não forem devidamente absorvidos por resíduos secos, 

produzem quantidades significativas de lixiviados (Colón et al., 2010). Estes autores 

também referem da existência de estudos que demonstram a emissão de poluentes 

como metano, amónia e óxido nitroso para a atmosfera em processo de compostagem 

doméstica.  

Atualmente, existem no mercado várias soluções de compostagem doméstica. Entre as 

várias soluções disponíveis, realçam-se a compostagem doméstica (ou compostagem de 

jardim), a vermicompostagem (ou compostagem com minhocas), a compostagem 

Bokashi e a compostagem Takakura (Silva, 2022a). A solução mais simples e que 

envolve menor investimento inicial, embora requeira espaço exterior para a sua 

realização é a compostagem doméstica, sendo que as soluções mais simples apenas 

implicam a criação de zonas delimitadas com rede ou paletes de madeira nas quais se 
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colocam os biorresíduos que se pretendem valorizar (Valorsul, 2022). Nesta solução, 

qualquer que seja a geometria ou material do compostor, o processo de compostagem é 

muito simples necessitando, unicamente, de biorresíduos e resíduos verdes (frescos e 

secos). Os biorresíduos, incluem restos de legumes e fruta crus (Colón et al., 2010). Os 

resíduos verdes frescos são constituídos por relva fresca enquanto os resíduos verdes 

secos incluem folhas secas, pedaços de cartão, palha, serradura, estilha etc. (Silva, 

2022a). 

O processo de compostagem doméstica consiste na deposição, em camadas, de 

biorresíduos (ou resíduos verdes frescos) e resíduos verdes secos, finalizando sempre 

com uma camada de resíduos verdes secos que servem de agente de porosidade para 

garantir a circulação de ar. O mais importante neste tipo de compostagem é a relação 

entre os biorresíduos e resíduos verdes secos, podendo variar entre 1:1 e 2:1 (Colón et 

al., 2010) ou 1:2 (Silva, 2022a). Enquanto que os primeiros autores aconselham uma 

relação de 1,3:1 como relação entre biorresíduos e resíduos verdes secos, Silva (2022a) 

recomenda uma relação totalmente oposta (1:2). Esta última relação garante, segundo a 

autora, o equilíbrio da humidade da mistura. Note-se que as relações anteriores são em 

volume de material e, consequentemente, é muito importante que os resíduos verdes 

secos, que são, naturalmente, muito volumosos, sejam esmagados ou triturados para a 

comparação entre os tipos de biorresíduos ser mais correta. Silva (2022a) propõe que 

seja utlizado o mesmo recipiente para a medição dos volumes de biorresíduos. Já Colón 

et al. (2010) propõe misturar 14,3 kg de biorresíduos, valor de biorresíduos produzidos 

numa semana por um agregado familiar constituído por quatro pessoas com 3,7 kg de 

resíduos verdes secos. Note-se que, neste último caso, a massa apresentada é 

dependente do tipo de resíduos verdes secos utilizados. Na compostagem doméstica, 

importa não colocar nenhum resíduo de origem animal ou cozinhado, podendo, no 

entanto, serem colocadas borras de café ou chá e cascas de ovos limpas. Restos de pão 

e laticínios também não são aconselhados bem como resíduos verdes secos de grandes 

dimensões ou tratados (troncos de árvore, madeira pintada etc.) (Silva, 2022a). Este tipo 

de compostagem requer o arejamento frequente, devendo-se revolver a pilha de 

composto, nomeadamente as camadas mais superiores (Colón et al. 2010), pelo menos 

uma vez por semana com ferramentas adequadas. Este arejamento é designado de 

arejamento ativo. Adicionalmente, o compostor deve ter várias aberturas, frestas etc. por 

onde o ar possa fluir naturalmente, garantindo que o processo decorre em condições 

aeróbias. Este arejamento é designado de arejamento passivo. Adicionalmente, deve 

controlar-se a temperatura para verificar se a mistura está a aquecer (Silva, 2022a) para 
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que os microrganismos patogénicos sejam eliminados. Caso tal não se verifique, devem 

ser revistas a frequência de revolvimento dos biorresíduos, a taxa de aeração e/ou o teor 

de humidade inicial (Alkarimiah e Suja, 2019). Segundo Colón et al. (2010), após doze 

semanas de compostagem, o composto pode ser extraído. 

Uma segunda opção de compostagem doméstica é a vermicompostagem (ou 

compostagem com minhocas) que, segundo Silva (2022a) apresenta um tempo de 

compostagem mais curto que a compostagem de jardim. Nesta solução, os biorresíduos 

húmidos e secos podem ser utilizados numa proporção de 1:1, sendo adicionado um tipo 

específico de minhocas. As restrições de biorresíduos apresentadas anteriormente 

mantém-se devendo-se, adicionalmente, evitar alimentos ácidos ou cítrico bem com 

restos vegetais com cheiro forte (alecrim, menta, coentros, salsa etc.), uma vez que os 

quimiorrecetores das minhocas as repelem deste tipo de alimentos. Contrariamente à 

compostagem termofílica, que é efetuada em ambiente exterior, este tipo de solução 

deve ser efetuado, preferencialmente, em ambientes escuros (Silva, 2022a). Nesta 

solução, o arejamento ativo é garantido pelo próprio movimento das minhocas através do 

substrato que traz o ar da superfície para o interior do substrato. 

A terceira solução apresentada por Silva (2022a) é a compostagem Takakura ou 

compostagem acelerada. Esta é muito semelhante à compostagem termofílica, sendo-lhe 

adicionados microrganismos aeróbios que vão acelerar o processo de decomposição. 

Neste processo, que pode ser efetuado em apartamentos e que não requer qualquer tipo 

de investimento financeiro, devem ser preparados dois fermentos (salgado e doce) e 

preparada uma base sólida com terra, folhas e farinha de trigo. A vantagem deste 

processo reside no facto de, sem recorrer a qualquer tipo de microrganismos 

fermentativos, se conseguir um composto em poucas semanas (quatro a cinco semanas), 

desde que os fermentos e a base sólida estejam prontos. A preparação dos fermentos 

requer apenas a utilização de alimentos que qualquer cidadão tem em casa (água, 

açúcar, fermento, iogurte, sal, cascas de frutas e legumes, flores etc.) (AMLURB, 2022). 

O quarto e último método referido por Silva (2022a) é a compostagem Bokashi que 

envolve duas etapas distintas. A primeira ocorre unicamente com os biorresíduos e 

consiste numa fermentação anaeróbia, ou seja, na ausência de ar, durando, 

sensivelmente, duas semanas (Silva, 2022b). Desta forma, esta solução requer um 

investimento inicial para a aquisição de um equipamento adequado, tal como um balde 

hermeticamente fechado com uma torneira de fundo, por onde é retirado o biofertilizante 

líquido, também designado de “chá” de Bokashi. Além deste equipamento, é necessário 
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adquirir igualmente farelo Bokashi que é um preparado de microrganismos que são 

responsáveis pelo processo de fermentação anaeróbio. Este biofertilizante vai sendo 

retirado ao longo das semanas (duas a três vezes) e, após diluído em água na proporção 

de 1:100, pode ser utilizado como fertilizante na terra (Silva, 2022b). Passadas as duas 

semanas de digestão anaeróbia, os biorresíduos que estão no interior do recipiente são 

misturados com terra e os mesmos vão ser decompostos durante as duas semanas 

seguintes (Silva, 2022a). A grande vantagem deste método de compostagem, quando 

comparado com os anteriores, está relacionado a grande variedade de alimentos que 

pode ser valorizada. Com exceção de resíduos não orgânicos, líquidos, ossos médios ou 

grandes e conchas de ostras ou caracóis, os restantes resíduos alimentares, cozinhados 

ou não, podem ser alvo de compostagem (Silva, 2022b). 

Conclui-se, referindo que existem autores, como Schüch et al. (2016), que referem que a 

compostagem doméstica é pouco eficiente. A análise dos resíduos indiferenciados em 

zonas onde que esta solução é predominante demonstra que a fração orgânica presente 

nos contentores ainda é considerável.   

6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresenta as principais considerações e recomendações da literatura de 

especialidade consultada sobre a temática da recolha seletiva de biorresíduos e 

compostagem doméstica. Na revisão bibliográfica apresentada, apenas se consideram às 

opções que parecem mais plausíveis de ser implementadas num futuro próximo em 

Portugal para alcançar as metas delineadas pela União Europeia em matéria de 

biorresíduos e deposição de resíduos em aterro, destacando-se a recolha seletiva porta-

à-porta e a deposição dos biorresíduos em contentores de proximidade localizados 

estrategicamente na via pública. Tanto para estas duas soluções como para a 

compostagem doméstica, são resumidas algumas considerações sobre os fatores que 

mais condicionam o comportamento do cidadão, em várias dimensões, bem como os 

incentivos e cuidados que as entidades responsáveis pela implementação de um novo 

fluxo de recolha seletiva de biorresíduos devem atender para o sucesso das medidas 

implementadas. 

A definição das opções mais aceitáveis para a gestão dos biorresíduos deve basear-se 

na investigação dos impactes de diferentes cenários no meio social, nas condições 

ambientais e no tecido económico de cada país (Pubule et al., 2015). Segundo estes 

autores, esta averiguação pode ser efetuada através de análises multicritério, pegada 
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ecológica ou análise do ciclo de vida. A pressão social não funciona por si só, devendo 

ser suportada por outro tipo de medidas, incluindo incentivos, campanhas de 

sensibilização e, muito importante, consequências negativas para os cidadãos que não 

adiram ou participem nesta mudança de comportamento (Escalante, 2013). Os 

legisladores devem focar a sua atenção em providenciar recursos necessários para 

envolver os cidadãos na nova rotina que se pretende estabelecer, e assegurando que as 

atividades que lhe estão associadas não sejam percebidas como demasiado morosas ou 

cansativas (Taylor e Todd, 1997). Quando uma cidade apenas oferece a recolha 

indiferenciada de resíduos, alguns cidadãos, ambientalmente mais preocupados e com 

condições para tal, poderão iniciar compostagem doméstica. Todavia, a maioria da 

população continuará a depositar os biorresíduos no fluxo dos resíduos indiferenciados 

(Meyer-Kohlstock et al., 2015).  

Entre os vários fatores passíveis de influenciar o comportamento do cidadão, Gallardo et 

al. (2021), mediante as várias opções eleitas por grupos de cidadãos, estabelece as 

campanhas de informação, a recolha porta-à-porta, a distância ao contentor e o 

fornecimento de sacos compostáveis, ou mesmo dos contentores para biorresíduos 

(Suttibak e Nitivattananon, 2008), como aspetos fundamentais para garantir uma elevada 

qualidade de biorresíduos. Quando a opção das entidades gestoras ou da população 

recai sobre soluções de compostagem doméstica, a redução das taxas de recolha de 

resíduos surge como um incentivo adicional para as famílias (Refsgaard e Magnussen, 

2009). Neste contexto, com intuito de reduzir a contaminação dos biorresíduos e, 

consequentemente melhorar a qualidade do composto, é interessante ponderar a recolha 

de biorresíduos diretamente num contentor, sem utilizar de sacos de plástico. No entanto, 

a consideração desta hipótese deve, obrigatoriamente, incluir dados referentes a higiene 

(limpeza do contentor) e saúde pública (Huerta-Pujol et al., 2010), devido ao risco 

acrescido de contacto com resíduos e seus lixiviados. Qualquer que seja a solução 

adotada, o aperfeiçoamento da qualidade da recolha seletiva deve ser uma prioridade, de 

modo a não só valorizar cada ver mais resíduos, mas também para aumentar a qualidade 

dos produtos obtidos, neste caso concreto, o composto (Amigos de la Tierra, 2017). 

Por fim, importa referir que a gestão dos biorresíduos não termina com o tratamento dos 

resíduos e obtenção do composto. Deverá ser fomentada a atividade económica em 

torno deste novo recurso, sob pena das áreas de compostagem não serem utilizadas no 

seu potencial máximo, devido a dificuldades de escoamento do produto obtido (Pubule et 

al., 2015). O envolvimento dos cidadãos é aqui também importante, pois o composto 
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pode ser distribuído pela comunidade que participa na recolha, nomeadamente em 

soluções de compostagem comunitária (Amigos de la Tierra, 2017). 

A recolha seletiva de biorresíduos e o curto período que a sociedade portuguesa tem 

para a implementação deste novo fluxo de resíduos colocam desafios a todos os 

intervenientes, desde os cidadãos até aos responsáveis políticos. Porém, as profundas 

alterações social e ambiental que resultarão do solucionamento dos desafios e 

dificuldades identificados ao longo deste capítulo traz igualmente muitas oportunidades 

económicas. A Agência Europeia do Ambiente identifica três áreas de desenvolvimento 

resultantes da recolha seletiva de biorresíduos (EEA, 2020): 

• criação de novos materiais e produtos tais como a fermentação de etanol, a 

produção de ácidos gordos voláteis, a produção de biohidrogénio e a recuperação 

de nutrientes dos biorresíduos; 

• inovações relacionadas com a recuperação de energia, nomeadamente nas 

soluções de pirólise, de gasificação e de carbonização hidrotermal; 

• produção de alimentação animal, nomeadamente a partir de resíduos da indústria 

alimentar. 
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7 CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

A presente dissertação reúne as opiniões, conclusões e sugestões propostas por vários 

autores cujas publicações serviram base de trabalho. Por se tratar de uma revisão 

bibliográfica, não existem propriamente conclusões que se possam apresentar e resumir 

nesta secção. As principais considerações finais das várias temáticas abordadas nesta 

dissertação foram apresentadas no final de cada capítulo que constitui este documento. 

Todavia, como qualquer trabalho científico, o conhecimento adquirido na elaboração 

desta dissertação permitiu dotar o autor de uma nova compreensão e perceção dos 

problemas associados à gestão de resíduos, permitindo-o tecer considerações sobre os 

diversos assuntos analisados. Estas considerações, que se expõem seguidamente, 

resultam igualmente da experiência profissional, mas sobretudo das vivências pessoais 

enquanto cidadão que, diariamente, contribui na produção de resíduos. As reflexões que 

se apresentam na Secção 7.1 traduzem única e exclusivamente as opiniões do autor. Na 

Secção 7.2, sugerem-se desenvolvimentos futuros com vista à melhoria do atual modelo 

de gestão de resíduos ou à sua revisão em função dos conhecimentos atuais nesta área 

do saber. 

7.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MODELO ATUAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS EM 
PORTUGAL 

A gestão de resíduos urbanos, qualquer que seja a fração considerada, é um problema 

societal e, consequentemente requer a contribuição e o envolvimento de toda a 

sociedade (civil, empresarial, administrativa e institucional) para a definição das melhores 

opções para atingir os objetivos definidos a nível europeu, posteriormente transpostos 

para nível nacional em função das características próprias de cada país. A primeira 

grande barreira portuguesa à implementação de um modelo de gestão mais eficiente 

resulta, na opinião do autor, na própria transcrição das diretivas europeias para a lei 

nacional. De facto, para o cidadão comum interessado nesta temática, a forma como são 

apresentadas as informações nos documentos legais portugueses não facilita nem a sua 

localização nem a sua interpretação. Por exemplo, o Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de 

dezembro, posteriormente alterado pela Lei n.º 52/2021 de 10 de agosto, desincentiva a 

obtenção de conhecimento adicional sobre esta temática. Embora esta crítica seja 

transversal a todo o Direito nacional, especial atenção deveria ser dada aos documentos 

cujo alcance dos objetivos enunciados dependem, maioritariamente, dos cidadãos. 
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O segundo grande entrave que atualmente impede resultados mais satisfatórios na 

gestão dos resíduos em Portugal resulta do desconhecimento geral tanto dos problemas 

associados aos resíduos como às obrigações e metas que, muito brevemente terão de 

ser implementadas ou cumpridas. Atendendo aos prazos inscritos nas normativas para 

implementação ou revisão de medidas e metas, seria expectável que as autoridades 

responsáveis alertassem, demonstrassem e explicassem com a devida antecipação à 

população as alterações que serão implementadas. Um exemplo recente desta ausência 

de comunicação refere-se à proibição de disponibilização gratuita de sacos que entrou 

em vigor a 1 de julho de 2021. Esta medida, embora estivesse prevista no número 4 do 

artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 152-D/2017 de 11 de dezembro, na redação dada no 

Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de dezembro, apanhou a grade maioria da população 

desprevenida. Atendendo às metas referentes aos biorresíduos fixadas no Regime Geral 

de Gestão de Resíduos (Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de dezembro) para o final 

deste ano e de 2023, a falta de envolvimento dos responsáveis políticos, a ausência tanto 

de divulgação junto dos cidadãos como de criação de infraestruturas, antevê-se que 

idêntica situação venha a ocorrer.  

A falta de conhecimento e de comunicação é, como se refere nas Secções 4 e 6, um fator 

que condiciona o comportamento do cidadão. Quanto mais conhecimento concreto e 

geral sobre a gestão de resíduos o cidadão possuir, mais provável é a alteração do seu 

comportamento com vista a uma participação contínua nos modelos de gestão 

implementados. Neste contexto, importa reconhecer que, os cidadãos em geral, 

apresentam graves lacunas tanto ao nível do conhecimento geral sobre a temática dos 

resíduos e os problemas que lhe estão associados como ao nível do conhecimento 

concreto sobre os modelos de gestão implementados. Por exemplo, embora o atual 

modelo de recolha seletiva de embalagens já esteja implementado há mais de duas 

décadas, vários são os cidadãos que ainda não sabem em que ecoponto devem colocar 

as embalagens cartonadas ou se o papel tissue pode ou não ser reciclado. Caso se 

considerem fluxos de resíduos menos habituais, como por exemplo os resíduos verdes, 

os cidadãos continuam a optar pela queima dos mesmos em vez de os depositar em 

ecocentros para posterior valorização. Note-se que as limitações impostas por alguns 

operadores de resíduos para a deposição destes resíduos verdes também não 

contribuem para a participação voluntária dos cidadãos. Neste contexto, importa referir 

que as campanhas de sensibilização são muito raras, limitando-se essencialmente a 

raros anúncios televisivos sobre a reciclagem. Embora os atuais currículos escolares 

incluam e evidenciam a importância da recolha seletiva de resíduos urbanos, a fraca 



Luís Manuel Araújo Santos 

Universidade de Aveiro  133 

adesão de alunas e alunos dos vários níveis de ensino a programas como a EcoEscola e 

os seus comportamentos ambientalmente menos corretos demonstram que a mensagem 

referente a este comportamento ainda não está devidamente enraizada nos mais jovens.  

A ausência desta consciência ambiental entre os mais jovens refletir-se-á, futuramente, 

na pressão social que a sociedade exerce sobre os cidadãos. Os comportamentos 

praticados na gestão dos resíduos são muito dependentes da importância que todo o 

cidadão dá às práticas, opiniões e críticas das pessoas mais próximas, sejam eles 

familiares e amigos como ou vizinhos. Mesmo que determinado individuo não goste de 

determinada prática, se a mesma é socialmente aceite e tida como correta, este cidadão 

não quererá ser alvo de qualquer tipo de discriminação e, consequentemente, também 

praticará o comportamento. Este fator, que em tempos comportamentais é designado de 

norma subjetiva, e os fatores de conveniência são, na ótica do autor, aqueles onde mais 

as autoridades responsáveis pela implementação e revisão dos modelos de gestão de 

resíduos devem intervir. Em termos de comodidade apesar dos esforços que tanto 

autarquias como os demais operadores têm feito no sentido de facilitar a recolha seletiva 

de resíduos, ao aumentar os pontos de recolha de resíduos, o modelo atual continua a 

não ser cómodo para vários cidadãos. Por exemplo, cidadãos como mobilidade reduzida 

ou com determinadas características físicas podem estar impedidos proceder à triagem 

dos resíduos, por simplesmente, não alcançarem os ecopontos. Numa sociedade cada 

vez mais envelhecida, esta situação não pode ser ignorada, devendo ser devidamente 

considerada na revisão do atual modelo de gestão de resíduos. 

O atual modelo de gestão é transversal a todo o país, não tendo em consideração as 

características das áreas servidas, como, por exemplo, a orografia da região e em 

especial a concentração urbana. A consideração de uma distância média a percorrer por 

um cidadão terá uma perceção social de comodidade diferente se o trajeto for plano ou a 

subir. A aplicação de modelos de gestão idênticos em áreas com densidades 

populacionais diferentes não pode ser eficiente. Mesmo que algumas variáveis do serviço 

de recolha sejam adaptadas, tal como a frequência de recolha, a distância entre pontos 

de recolha etc., o modelo pode não satisfazer as expectativas do cidadão. Assim, importa 

não só averiguar as opiniões dos cidadãos, mas também regionalizar os modelos de 

gestão, dando maior autonomia ao poder local para implementar o serviço que reconhece 

ser o mais apropriado para a região que serve. Atendendo às contribuições dos cidadãos, 

aos fatores sociodemográficos e as características urbanísticas da área, o modelo pode, 

contrariamente ao que acontece atualmente na grande maioria do país, incluir mais do 
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que um tipo de serviço de recolha. Adicionalmente, a própria prestação do serviço de 

recolha de resíduos pode ser revisitada.  

Atualmente, o cidadão não tem qualquer tipo de poder de decisão sobre o tipo de serviço 

que lhe é prestado, sendo a taxação do mesmo indexada ao consumo de água do 

cidadão ou do agregado familiar. Este sistema não favorece o princípio do poluidor-

pagador uma vez que tende a onerar famílias mais numerosas que, tradicionalmente, 

produzem menos resíduos per capita do que agregados familiares mais pequenos. 

Adicionalmente, não existindo qualquer tipo de controlo sobre a produção de resíduos, 

este sistema nem premeia nem penaliza o cidadão que procede, ou não, à separação na 

fonte dos resíduos. Este comportamento é totalmente voluntário e altruísta. Porém, 

existem soluções tanto técnicas como administrativas que promovem a responsabilização 

do cidadão. Com esta responsabilização, não se pretende discriminar positiva ou 

negativamente os cidadãos, mas, sim, tornar o modelo mais justo. À semelhança de 

outros serviços públicos ou privados que de que o cidadão beneficia, tal como a 

eletricidade, gás, telecomunicações, etc., o serviço de recolha de resíduos deve ser alvo 

de contrato entre o cidadão e a entidade responsável pelo serviço de gestão de resíduos 

(pública ou privada), no qual são propostas as várias soluções disponíveis pelos últimos e 

os respetivos termos de utilização. Este tipo de abordagem apresenta como vantagem a 

liberalização e consequente sujeição a regras de concorrência de mercado de um setor 

de atividade que, em Portugal, praticamente não existe. Em zonas de baixa densidade 

populacional, caracterizadas pela existência de moradias unifamiliares, o cidadão poderia 

negociar diretamente com o gestor. Em regiões ou zonas de maior densidade 

populacional, não sendo exequível a celebração de contratos individuais, os mesmo 

poderiam ser feitos pela administração de condomínios ou associações de moradores. 

Este novo paradigma obrigará a alterações profundas na rede de centros de tratamentos 

de resíduos, mas está integrado nos objetivos da Diretiva 2018/851, que almeja 

proporcionar oportunidades económicas que promovam a economia circular e a redução 

da dependência energética da União Europeia. 

A alteração de realidade apresentada anteriormente contribuirá para uma melhoria dos 

indicadores referentes à recolha seletiva de resíduos, mas não garante uma participação 

universal dos cidadãos. Esta participação pode estar condicionada por constrangimentos 

físicos nos seus locais de residência, nomeadamente em áreas urbanas de maior 

densidade populacional. A crescente tendência de redução da área dedicada à cozinha, 

dificultam ou limitam o uso de vários contentores no espaço do domicílio para efetuar a 

separação na fonte dos resíduos. Por outro lado, a ausência de espaços exteriores 



Luís Manuel Araújo Santos 

Universidade de Aveiro  135 

suficientemente grandes ou abrigados, em áreas comuns do condomínio ou do bairro, 

para colocar contentores de uso comum, também são um entrave à melhoria da recolha 

seletiva de resíduos. De igual modo, os regulamentos técnicos e regimes jurídicos 

referentes à construção devem ser revistos de modo a assegurar que em qualquer obra 

de requalificação ou de construção, sejam criados os devidos espaços para a gestão de 

resíduos domésticos de acordo com a área a servir.  

As considerações anteriores são proficientes quaisquer que sejam as taxas de produção 

de resíduos urbanos. Porém, segundo a hierarquia dos resíduos, o primeiro objetivo da 

gestão de resíduos é a redução dos mesmos. Numa sociedade de consumo baseado 

numa economia linear, apenas uma alteração drástica dos padrões de consumo permite 

antever uma inversão da quantidade de resíduos que cada cidadão produz. Mas o 

consumo da sociedade não tem de ser sinónimo de desperdício.  

Contrariamente às iniciativas de redução de consumo, que, direta ou indiretamente, 

limitam a liberdade de escolha e de compra do cidadão, as iniciativas de combate ao 

desperdício nos últimos estágios da cadeia de distribuição, em que o cidadão tem uma 

participação ativa, têm essencialmente um caráter pedagógico. De facto, a 

implementação de pequenas rotinas de gestão do orçamento familiar ou a correta 

compreensão de algumas informações constantes em embalagens podem ajudar a 

combater o desperdício. Esta realidade é particularmente notória no desperdício 

alimentar devido à perecibilidade dos bens e produtos adquiridos. Contrariamente a 

outros bens, uma ineficiente gestão do armazenamento de produtos alimentares ou o seu 

incorreto armazenamento, resultam num aumento de biorresíduos do agregado familiar. 

Este desperdício evitável pode facilmente ser reduzido ou mesmo eliminado através de 

campanhas de sensibilização, ações de formação e outras ferramentas educativas que 

apresentem simples técnicas de arranjo ou condições de armazenamento de alimentos 

em despenseiros ou em frigoríficos ou que clarifiquem a leitura das datas de validade 

indicadas nas embalagens dos alimentos, isto é, “consumir até...” ou “consumir de 

preferência antes de...”. 

O desperdício alimentar tem outras duas dimensões que são o desperdício 

potencialmente evitável e o desperdício inevitável. Esta última vertente pode ser alvo de 

intervenções educativas, ensinando e demonstrando técnicas de cozinha que possibilitem 

o correto doseamento dos alimentos necessários à confeção de refeições em função da 

composição do agregado familiar. Se, mesmo assim, existir um excedente de alimentos, 

comummente designado de sobras, as mesmas devem ser devidamente acondicionadas 
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para consumo futuro ou a sua reutilização em futuras receitas. Porém, à semelhança do 

desperdício potencialmente evitável, a reutilização de sobras de alimentos processados 

ou por processar é altamente dependente dos próprios hábitos e tradições gastronómicas 

da comunidade ou região em que o cidadão se insere ou de onde provém. 

Independentemente do tipo de intervenções previstas, alterações na identidade cultural 

dos cidadãos são de muito improvável sucesso e, se alcançadas, trata-se de uma 

transformação geracional que necessita do seu tempo próprio.  

Qualquer que seja o tipo de desperdício alimentar originado pelo cidadão (evitável ou 

não), este origina biorresíduos que ainda podem representar um subproduto valorizável 

para o cidadão, desde que sejam providenciadas as condições técnicas e facultado o 

conhecimento necessário à prática de compostagem doméstica. Atualmente, existem no 

mercado várias soluções de compostagem doméstica, tais como a vermicompostagem ou 

compostagem Bokashi que podem ser integradas mesmo em meio urbano. Porém, 

mesmo que dispondo de compostores de reduzidas dimensões, pode simplesmente não 

existir espaço e condições para manter com determinadas tipologias de habitações, 

sendo que, em alternativa, pode haver condições para compostagem comunitária em 

pátios, jardins públicos ou hortas comunitárias. Nestes casos subsiste ainda a 

necessidade de providenciar um destino para o composto produzido, 

Em meios periurbanos e rurais, é comum a disponibilidade de espaço exterior para 

manter um dispositivo compostor individual ou comunitário, havendo condições para uso 

local do composto produzido. Caso o cidadão não consiga ou simplesmente não esteja 

interessado em participar por não ter onde utilizar o composto obtido, ele deverá 

depositar os biorresíduos em conjunto com os resíduos indiferenciados (saco diferente) 

para recolha conjunta e posterior separação ou num contentor próprio para posterior 

recolha seletiva. Em qualquer dos casos, o dispositivo de gestão de resíduos urbanos 

deverá reconhecer a contribuição dos cidadãos para as metas que estão fixadas na 

legislação, ajustando o valor da tarifa de resíduos de acordo com o esforço desenvolvido.  

Em síntese, a participação ativa dos cidadãos numa gestão de resíduos mais eficiente 

depende, logicamente, da vontade do próprio cidadão, mas também da comunicação 

existente entre as autoridades responsáveis pela implementação e operação do modelo 

de gestão de resíduos. Estes devem continuamente incentivar e garantir as condições 

necessárias para a participação voluntária dos cidadãos, fornecendo meios ou acessórios 

técnicos que permitam a separação na fonte dos resíduos domésticos e, se necessário, 

fundos para adaptar o ambiente construído às exigências atuais. Contrariamente a outro 
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tipo de inventivos, cujos efeitos cessam assim que são retirados, e à semelhança de 

outras soluções já existentes para a eficiência térmica e energética de edifícios, este tipo 

de investimento perdura no tempo, promovendo a continuidade dos comportamentos que 

se pretendem implementar nos cidadãos. Deve igualmente ser respeitado o direito de 

escolha do cidadão, permitindo-lhe, em função da zona em que reside, do tempo e do 

espaço disponível, optar pela solução que melhor lhe convém, devendo ser salvaguardas 

condicionantes que impeçam a participação do cidadão, ao invés de lhe ser imposto um 

modelo de recolha universal. Nesta situação, a participação do cidadão fica condicionada 

à sua vontade em adaptar-se a um sistema que não tem o cidadão em consideração. E 

embora existam meios legais que penalizem a não participação do cidadão, o surgimento 

de oportunidades de deposição ou eliminação de resíduos alternativos poderá resultar 

em retrocessos tanto ao nível do comportamento dos cidadãos como ao nível dos 

objetivos de melhoria ambiental, social e económica que se pretendem.  

7.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

A revisão bibliográfica efetuada permite identificar lacunas tanto nos atuais modelos 

implementados em Portugal como no conhecimento geral e concreto dos cidadãos sobre 

a temática da gestão de resíduos. Nesse sentido, propõe-se os seguintes temas para 

trabalhos a serem desenvolvidos futuramente 

7.2.1 PREPARAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO E DE PARTILHA DE EXPERIÊNCIA 

Os fluxos de recolha de resíduos diferenciados oferecidos pelas autoridades e 

operadores responsáveis pela gestão de resíduos têm vindo a aumentar nos últimos anos 

e assim continuará. No entanto, esta melhoria do sistema atual não tem sido 

acompanhada por campanhas de sensibilização que alertem a população para a 

existência de novos fluxos ou que instruam quais os resíduos que podem ser recolhidos e 

como devem estar acondicionados. Embora esta informação possa estar disponível nos 

locais de recolha (afixada nos contentores), esta medida é claramente insuficiente para 

motivar e envolver os cidadãos. Nesse sentido, importa que sejam implementadas 

campanhas de sensibilização da população, cujas linhas orientadoras sejam transversais 

a todos o país, mas que permitam a adaptação à realidade local de cada freguesia, 

concelho ou comunidade intermunicipal do país.  
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Neste esforço nacional, os modelos propostos devem envolver não apenas os principais 

agentes na gestão de resíduos (serviços públicos urbanos de ambiente das autarquias, 

operadores de gestão de resíduos), mas todas as figuras que tenham um envolvimento 

próximo com o cidadão, nomeadamente os políticos, as escolas, as associações 

culturais, desportivas ou de beneficência, misericórdias e instituições particulares de 

solidariedade social, entidades religiosas etc. Sendo a gestão de resíduos um desafio 

societal, todos devem contribuir para promover a partilha de conhecimento sobre as boas 

práticas de gestão de resíduos e combate ao desperdício. Nestas campanhas devem ser 

abordadas temáticas referentes aos serviços já oferecidos, mas também os serviços que 

futuramente serão implementados. 

7.2.2 DESENVOLVIMENTO DE INQUÉRITOS PARA AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS  

O modelo de gestão atual deve ser alvo de uma avaliação por parte dos utentes deste 

serviço. Esta avaliação, embora seja de âmbito nacional, deve ser conduzida localmente, 

para melhor perceber quais as condicionantes externas que afetam a perceção do 

cidadão. Neste sentido, a amostra de população inquirida deve ser o mais variada 

possível, incluindo cidadãos de diversos estratos sociais e etários, e tendo em conta as 

características demográficas, áreas de residência (urbanas, periurbanas e rurais). Ao 

avaliar o grau de satisfação com o modelo atual, os cidadãos devem ser confrontados 

com outras soluções de recolha seletiva com vista a avaliar a adequação do atual modelo 

às aspirações dos cidadãos.  

As perguntas desenvolvidas para os inquéritos devem permitir avaliar os fatores que mais 

influenciam o comportamento da população inquirida para ajuizar as condicionantes de 

conveniência, sociodemográficas e externas que justificam as opiniões dos cidadãos e os 

comportamentos que eles referem apresentar. A elaboração deste tipo de inquéritos deve 

ser abordada por equipas pluridisciplinares, nomeadamente das áreas da psicologia 

comportamental, da análise estatística e, logicamente da área ambiental. 

7.2.3 PESQUISA E INOVAÇÃO EM SOLUÇÕES PARA A RECOLHA DIFERENCIADA DE RESÍDUOS 

Independentemente do modelo de gestão de resíduos adotado e dos serviços oferecidos, 

o cidadão apenas pode participar em sistemas de recolha seletiva diferenciada ser tiver 

as condições físicas para armazenar, durante um determinado período de tempo, os 

resíduos sem recorrer à utilização massiva de sacos que, por sua vez, também são uma 
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fonte de poluição ambiental. Neste sentido, devem ser desenvolvidas soluções técnicas 

adaptadas ao espaço existente nas diversas tipologias de habitações que caracterizam o 

património edificado nacional e que permitam o armazenamento ou tratamento dos 

resíduos, garantindo as condições de higiene necessárias. 

O desenvolvimento destas soluções deve envolver as áreas da engenharia civil, 

nomeadamente o setor da construção civil, na definição de espaços úteis em função das 

condicionantes existentes técnicas existentes em cozinhas ou outras áreas da habitação, 

da engenharia mecânica para o desenvolvimento de soluções articuladas ou retráteis, da 

engenhara do ambiente ou agroalimentar para garantir que os resíduos, em especial os 

biorresíduos, não sejam uma fonte de incómodo para os cidadãos. As soluções 

desenvolvidas devem permitir a sua aplicação em edificações novas, mas também em 

requalificações de espaços já existentes, devendo, para isso, serem criados fundos 

próprios que incentivem o investimento dos cidadãos. 
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