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“A evolução é simultaneamente a ruptura da repetição por 

surgimento do novo e reconstituição da repetição por 

integração do novo. Foi transformando-se evolutivamente 

– isto é, desenvolvendo-se – que a vida sobreviveu às 

adversidades que, de modo contrário, a teriam aniquilado 

(...) O tempo espiral é, portanto, simultaneamente o da 

reiteração e do recomeço, o da deslocação e da 

derivação, o da transformação e do desenvolvimento."  

O método II: A vida da vida, Edgar Morin.   
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Resumo 

O modelo econômico actual adotado pela maioria das empresas é denominado linear. 

Entretanto, cada vez mais, o quadro de degradação ambiental tem causado alarde e 

preocupação na sociedade. A produção de resíduos que são dispostos irregularmente é 

extremamente preocupante. O plástico, por exemplo, chega ao final da cadeia produtiva, 

sendo, sobretudo para os oceanos, grande fonte de poluição.  

A indústria têxtil , por exemplo, tem demonstrado interesse pelo modelo de economia circular 

baseado no conceito de cradle to cradle e tendo como base o upcycling ao invés da 

reciclagem. 

Nessa lógica, actualmente novos produtos são inseridos no mercado com tecnologia para 

que esteja sempre no mercado retroalimentado-o. Os produtos, que antigamente eram 

determinados como resíduos passam a ter valor que agregado é são sustentáveis a ponto de 

obterem certificação ecológica da União Europeia.  

Sustentabilidade, inovação e novas tecnologias do ambiente são pautas do modelo de 

economia circular. A indústria têxtil investe cada vez mais em pesquisas que se baseiam 

nesses pilares para  o desenvolvimento de materiais, como fibras para confecção de tecidos, 

utilizando plástico que retira da natureza, como os que podem ser resgatados dos oceanos.  

O conceito de upcycling tem ganhado visibilidade porque insere no mercado um produto de 

qualidade técnica que possui um potencial de rotação cíclica na cadeia produtiva. A partir de 

sua transformação com tecnologias ambientais do designer e da engenharia têxtil esse 

conjunto de novas estratégias de negócios e marketing  define as novas concepções de 

mercado verde. 

 

Palavras-chave: resíduo, plástico, impacto ambiental,  biodiversidade, indústria têxtil, 

tecnologias ambientais, fibra ecológica, reciclagem, upcycle, modelo econômico, economia 

circular, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, nicho. 
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Abstract 

The current economic model adopted by most companies is called linear. However,  

increasingly the picture of environmental degradation has caused fuss 

and concern in society.  The production of waste that is disposed of irregularly is extremely 

worrying.  Plastic, for example, reaches the end of the production chain being, above all, for 

the oceans, a great source of pollution. 

The textile industry, for example, has shown interest in the circular economy model based on 

the concept of cradle to cradle and based on upcycling instead of recycling. 

 In this logic, new products are being currently introduced on the market with technology so 

that it is always in the feedback market.  Products that, in the past, were determined to be a 

waste, have added value, and are sustainable to the point of obtaining ecological certification 

from the European Union. 

Sustainability, innovation, and new environmental technologies are guidelines of the circular 

economy model.  The textile industry is increasingly investing in research based on these 

pillars for the development of the materials, such as fibers for making fabrics using plastic 

which is removed from nature, such as those that can be rescued from the oceans. 

 The upcycling concept has gained visibility because it introduces a technical quality product 

on the market that has a potential for cyclical rotation in the production chain.  From its 

transformation with environmental technologies to the design and textile engineering, this set 

of new business and marketing strategies defines the new concepts of the green market. 

 

Key-words: residues, plastic, environment impact, biodiversity, textile industry, environmental 

technology, ecological fiber, recycling, upcycling, economic, sustainable development. 
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Introdução 

O planeta Terra vive um momento de alarde ambiental, social, econômico e político. A 

quantidade de resíduos plásticos  produzidos na UE, configura um quadro de degradação 

ambiental para os oceanos.  Esses danos configuram um risco à biodiversidade costeira e 

marinha para um país como Portugal. 

Portugal, não figura dentre os países da UE que mais reciclam, mesmo não estando também, 

no pódio dos que mais produzem resíduos. A população do país cresce e junto com ela o 

aumento no consumo de embalagens plásticas, por exemplo.  Com taxas de reciclagem não 

tão expressivas muitas das embalagens vai parar em aterros sanitários ou no oceano, por 

exemplo.  

Essa realidade não é estabelecida apenas pela falta de conscientização ambiental ou de leis 

restritivas, mas da falta de interesse do setor privado de promover pesquisas científicas em 

prol de atribuir um novo uso ao resíduo de modo que não acabe por ter um fim de vida, após 

sua realização. O modelo de economia linear utiliza da reciclagem como redução de custos 

como roupagem ecológica ou por ideologia mas muito ainda falta para que o resíduo seja 

desenvolvido para sempre retroalimentar o sistema de uma economia em moldes circulares. 

Um dos setores que mais contribuem para a economia do país é o setor têxtil. A 

representatividade do setor no mercado também acompanha a geração de resíduos em 

massa. E, definitivamente, as políticas ambientais se atentam ao diagnóstico ambiental 

estatístico. O ramo industrial acaba tendo a obrigação de cumprir metas de redução da 

produção de resíduos e transição do modelo econômico.  

O ramo de vestuário e a indústria fashion exigem cada vez mais atenção e estudos 

direcionados ao impacto que causa ao ambiente e como pode contribuir para mudar a 

realidade do quadro de degradação do capital natural do país. A relevância em pesquisas se 

dá não só ao quadro geral de deposição irregular de resíduos no meio ambiente. 

Especificamente, se deve ao "(...) uso alarmante de energia e matérias primas,  descarte 

irregular de resíduos, contaminação ambiental e para os profissionais, condições de trabalho 

semelhantes à da escravidao" (SILVEIRA,  p.8, 2019).  

O investimento em desenvolvimento de tecnologias ambientais focadas em sustentabilidade 

ambiental permitem que o upcycling transforme o processo produtivo linear em um ciclo, 

baseando-se em princípios como o “cradle to cradle”. Além disso, a circularidade permite uma 
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produção co-criativa e colaborativa que beneficia o meio ambiente e atende as exigências de 

um mercado em expansão. A retroalimentação do sistema é a base para o desperdício 

mínimo e atende as novas tendências de mercado por um sistema que é sustentável desde 

sua origem e captação de matéria prima. 

Os aspetos levantados servirão para um levantamento bibliográfico sobre resíduos, leis de 

uma política ambiental aplicada, economia linear versus economia circular, upcycling e 

desenvolvimento de tecnologias aplicadas a fibras têxteis ecológicas.  Esse estudo possibilita 

compreender as características de matérias primas que podem ganhar novo uso se aplicada, 

às etapas de desenvolvimento e concepção do produto de modo que não tenha um fim de 

vida. O destino final do plástico, por exemplo, não seria o oceano que tanto polui. E sim, 

matéria prima para uma empresa que valoriza a sustentabilidade e enxerga que um produto 

“amigo do ambiente” é sobretudo rentável. 

O material que não for transformado em resíduo, poderá ser um elemento de retroalimentação 

do sistema, ou seja, que irá retornar ao ciclo produtivo. Assim sendo assim, um factor 

favorável à internalização dos custos ambientais e sociais da atividade econômica. O uso de 

inovações tecnológicas  que possam utilizar resíduos como elemento para desenvolvimento 

de fibras ecológicas têm ganhado notoriedade no mercado é um grande interesse de marcas 

do mundo fashion. Do ponto de vista da química verde e da economia circular,  a reciclagem 

é sim importante, mas evitar que os resíduos não sejam reaproveitados. Entretanto, apesar 

de passíveis de serem reciclados acabam por ter uma destinação final. No upcycling,  podem 

ser utilizados em qualquer etapa do ciclo. 

Se há circularidade do processo produtivo há toda a movimentação, reavaliação e rearranjo 

do sistema. O transporte, alocação, transformação de acordo com a finalidade de uso, 

profissionais envolvidos, parte comercial, venda, receptividade do mercado,  consumidor final. 

É todo esse percurso dos produtos sustentáveis são considerados na escolha rigorosa feita 

por um nicho crescente de consumidores conscientes.Quando há o investimento e todo um 

estudo da cadeia produtiva espera-se que exista uma tecnologia que apresenta alternativas 

de elaboração de têxteis que misturam resíduos plásticos, outros elementos reciclados e 

fibras vegetais, por exemplo. Constituindo-se como um exemplo da aplicabilidade do 

upcycling na lógica da economia circular é “cradle to cradle” é portanto não somente 

empresas cumpridoras de leis ambientais denominadas restritivas. Contudo, sim e 

principalmente dotadas de um interesse em  produzir o “ecologicamente correto”.  

Os benefícios que possam ser transmitidos a sociedade direta ou indiretamente pela adoção 

da indústria têxtil da economia circular dissemina a concepção de uma sociedade mais justa 
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e dinâmica. Do ponto de vista econômico, as inovações tecnológicas ambientais favorecem 

o reconhecimento inclusive do valor social dos produtos e a responsabilidade socioambiental 

das marcas se torna prioritária. 

Seguindo essa abordagem, a exemplificação de empresas faz-se necessária. Inclusive, a 

partir da análise da retirada do plástico do oceano e o seu uso por empresas Portuguesas. 

As leis ambientais sobre a certificação ecológica e a diminuição do impacto ambiental da 

atividade inclusive, impulsionam o setor a cumprir metas de redução da produção de plástico 

até 2030.  As embalagens de plástico deverão ser concebidas para serem recicláveis ou 

reutilizáveis até a data em questão. 

 A visão de que o empreendedorismo pode impulsionar a redução do impacto ambiental do 

setor têxtil não é uma utopia. Investir em tecnologias ambientais incentiva uma análise mais 

profunda da concepção de desenvolvimento sustentável sob o olhar do Design de Moda.  

Objectivos 

Esse trabalho se propõe a analisar um panorama legal e conceitual para caracterizar o 

diagnóstico do quadro de gerenciamento de resíduos em Portugal. Com destaque para os 

resíduos plásticos o objectivo deste trabalho é analisar como o plástico contribui para o 

impacto ambiental da costa portuguesa comprometendo a biodiversidade, a sociedade e a 

economia do país. 

O modelo que introduz o plástico na cadeia produtiva da economia linear é o mesmo que 

contribui para a degradação ambiental.  Essa realidade estabelece  desafios para o setor 

econômico, UE e é Portugal que tem investido em inovações e tecnologias ambientais. De 

modo a possibilitar que seja usado como matéria prima de um sistema circular da cadeia 

produtiva da indústria têxtil, por exemplo.  

Primeiramente busca-se entender os impactos do modelo de economia actual que produz 

produtos com fim de vida e potencial poluidor. O foco de análise desse aspecto é avaliar o 

quanto os custos ambientais e sociais acabam sendo externalizados é o quão relevante vem 

sendo a aplicação do princípio “poluidor-pagador” e de parâmetros de responsabilidade 

socioambiental para empresas que contribuam para reverter o quadro de degradação. Em 

segundo lugar, estudar a partir de um levantamento bibliográfico, a  aplicação de inovações 

tecnológicas na cadeia do plástico e sua introdução na indústria têxtil como matéria prima 

para a produção de fibras ecológicas e sustentáveis. 
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Esse contexto possibilita avaliar as possibilidades da transição do modelo econômico linear ( 

baseado no “cladle to grave” downcyle e reciclagem) para o modelo de economia circular 

(baseado no “cradle to cradle”, upcycle e reutilização) no setor fashion (têxtil). É exatamente 

por essa razão que objetiva-se elucidar conceitos inerentes, como o upcycling, “cradle to 

cradle” e tecnologias ambientais que possibilitam inovações no setor têxtil. 

Para obter essa análise será avaliado quais as tecnologias que o setor têxtil tem utilizado 

convencionalmente e quais as tendências de mercado que estão impulsionando o setor a 

optar por uma produção mais sustentável. O marketing verde é base para o 

empreendedorismo é tem estimulado é propiciado mercado para escoamento da produção 

de vestuário a partir de fibras ecológicas em detrimento de fibras sintéticas.  

Objectiva-se por fim levantar questionamentos que suscitam pesquisas futuras já que o 

modelo de economia circular e a certificação “cradle to cradle” não possui ainda grande 

adesão na União Europeia: 

● Um novo “fashion” pode contribuir para resguardar os recursos naturais para gerações 

futuras? 

● Para o empreendedor a economia circular vale mais para salvar o planeta ou gerar 

lucro “verde”? 

● Qual o perfil dessa geração de novos consumidores do mercado eco friendly? 

● O conceito de upcycling serve a comunidade ou a comunidade é motor do upcycle?  

● Um desenvolvimento sustentável é possível com a economia circular?  

● Viabilidade do setor têxtil de lucro é obtido a partir da promoção de inovações? 

● Quais as barreiras enfrentadas pelo setor? 

● A legislação é estruturada como elemento facilitador da transição do modelo 

econômico? 

Através da análise dos conceitos e das questões-chave espera-se estimular novas pesquisas 

e trabalhos no ramo das ciências e tecnologias do ambiente. 

Metodologia  

A metodologia deste trabalho consiste em um levantamento bibliográfico de vários temas 

ligados à economia circular, upcycle e indústria têxtil. 

 Um dos objectivos deste Capítulo 1 é estabelecer um levantamento estatístico sobre o 

gerenciamento de resíduos em Portugal. Um estudo sobre a definição de conceitos e 

abordagem dos princípios da política ambiental e legislação de resíduos no país,  como 
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membro da União Europeia. Analisando, portanto, os parâmetros de avaliação de políticas 

públicas para a temática de resíduos plásticos. Para finalizar o capítulo é realizada uma 

análise estatística para o caso de Portugal sobre indicadores e variáveis  de geração de 

resíduos, transporte e destinação final sobretudo de embalagens. O diagnóstico ambiental da 

situação do país será determinado por um enquadramento ambiental estatístico é um 

levantamento de dados gerais por segmentos 

O capítulo 2 será sobre os impactos dos resíduos no meio ambiente, ou seja, os danos 

ambientais causados pelo plástico, sobretudo nos oceanos. Abordando brevemente  a a 

biodiversidade do litoral norte. O foco do trabalho não constituem aspetos minuciosos da 

biologia, portanto a brevidade de sua abordagem. Essa análise breve e conceitual possibilita 

delinear o caráter interdisciplinar desse estudo socioambiental, já que considera factos, e 

novas regras da UE. Metas e obrigações legais dos setores econômicos para salvaguardar 

os recursos naturais é proteger a natureza. Essa parte aborda os impactos dos resíduos e o 

papel do plástico e o microplástico como grande protagonista do impacto ambiental gerado 

para os oceanos. 

No capítulo 3 entra no foco deste trabalho, tratando dos conceitos aplicados a lógica do 

modelo econômico sustentável denominado economia circular. Para contextualizar será 

tratado temas base como desperdício mínimo, lowsimerism, produção co criativa, coletiva, 

colaborativa e obsolescência X sazonalidade (resiliência). Diferenciado reciclagem de 

upcycle, downcycle de upcycle, cradle to grave de cradle to cradle, objectiva-se a revisão da 

literatura sobre a economia circular e seus princípios de sustentabilidade.  

O capítulo 4 entra na temática da Indústria têxtil, analisando dados estáticos para Portugal 

justificando tratar de um segmento econômico em específico pela importância que o mesmo 

tem para a receita do país. Após um enquadramento conceitual , as tendências do mercado 

da moda será tratado dissertando as novas demandas de consumidores adeptos da produção 

e consumo sustentáveis. É relevante levantar a importância da transição do modelo 

econômico linear para o modelo econômico circular no setor têxtil é como o upcycling tem 

guiado as marcas em busca da sustentabilidade de uma produção que se retroalimenta. 

Mostra-se rentável e importante um novo mercado com o desenvolvimento de tecnologias 

ambientais para a produção de fibras ecológicas, sobretudo provenientes de plástico, 

retirados do oceano, por exemplo.  Após abordar a cadeia têxtil convencional o foco será as 

fibras vegetais, dissertando sobre suas características, fonte, relevância para a mercado 

têxtil. potencialidades das fibras ecológicas no mercado Portugues. Uma breve 

exemplificação será realizada de empresas portuguesas que aderem a essa produção de 

impacto ambiental mínimo tendenciando a 0 até 2050.  
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No capítulo 5, as considerações finais e conclusões desta dissertação serão desenvolvidas. 

Pretende-se abrir um leque de conhecimento em que a química será utilizada para um 

crescimento verde é que pesquisas futuras, in loco é laboratoriais serão a chave para 

aprofundar o assunto por outros cientistas. Algumas soluções é questoes chave de aspetos 

positivos e negativos serão abordados sobre o conteúdo geral. As perspectivas futuras sobre  

a construção de uma nova relação mercado é meio ambiente com uma sociedade mais 

sensível à necessidade de uma economia de recursos e proteção ambiental, reduzindo o 

desperdício e poluição dos oceanos.  
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1. Levantamento estatístico: o gerenciamento 

de resíduos na União Europeia e em Portugal  

 

1.1. A temática dos resíduos e princípios da política ambiental 

A política comunitária e internacional de ambiente para os próximos anos é visivelmente 

marcada pelas compreensões sistémicas das intervenções comunitárias, em sustentabilidade 

ambiental.  

As políticas atuais, de desenvolvimento sustentável, apontam para um crescimento com base 

num decoupling entre as melhorias económicas e a degradação ambiental (EEA, 2015a). 

Pouco se discute sobre isso, mas existe um grande desafio sobre essa temática na análise 

das políticas públicas que caminha para a transdisciplinaridade e não deve separar o social 

do ambiental.  

“A abrangência comunitária deve ter a inclusão de conceitos de domínio maioritariamente 

científico, como a importância da eficiência de recursos, da economia circular e dos serviços 

de ecossistemas para a sociedade em busca do desenvolvimento sustentável" 

(BERGOGLIO, 2015 in MELO, 2016 p. 8). 

Em Portugal, segundo TAVARES (2013),  a grande crise ambiental que se foi registrada  se 

estendeu por toda a década de 80. Um levante popular se restaurou em forma de 

questionamentos ao governo que se seguiu à uma participação popular democrática. Através 

do associativismo, foi estabelecida uma ligação entre a população e o governo em busca da 

estimada mudança das políticas públicas voltadas à crise em questão. 

No país,  essas políticas tomaram um âmbito ambiental quando, a partir de 1987 um conjunto 

de medidas simbólicas contra o desordenamento do litoral foi tomada para conter a ocupação 

ilegal do domínio público marítimo. Os impactos ambientais estiveram ao longo dos anos 

diretamente ligados a questões de ordenamento territorial. A política ambiental demorou 

alguns anos para ser vista como prioridade da sociedade. Mais tarde, a política internacional 

da UE viria a influenciar diretamente na política interna.  

A partir da década de 90 ocorreu uma espécie de renovação de instrumentos políticos e 

institucionais, e despertou o interesse dos meios de comunicação social pelas questões 

ambientais. A inclusão do ambiente nos órgãos de comunicação social com a criação de 
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periódicos sobre questões e conflitos e desastres socioambientais. Isso projectou 

internacionalmente o quadro ambiental do país.  

Com o estabelecimento do Protocolo de Quioto, em 1997 é criado o Conselho Nacional do 

Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS). Portugal passou a assistir, 

juntamente com a imprensa dedicada a noticiar o ambiente,  uma progressiva produção de 

dados informativos sobre o estado do ambiente no país promovendo a generalização dos 

conceitos de sustentabilidade. 

Toda essa dispersão do tema pela mídia e as determinações do protocolo promoveram a 

transformação da sociedade portuguesa, em uma evolução dos valores e práticas 

socioculturais dos cidadãos, mas que não é acompanhada por uma evolução na cultura e na 

administração interna. 

Todo país precisa de leis específicas mas também de um órgão que possa estabelece-las e 

fiscalizá-las  nos mais diversos domínios do ambiente. Sejam eles, o da poluição da água, do 

ar e sonora, da gestão dos resíduos, da defesa do litoral ou da proteção das espécies. Cabe 

à Comissão e aos Estados-Membros, o controle das medidas ambientais, o apoio à 

elaboração de relatórios e a coordenação de projectos para impedir transgressões e 

proposições de sanções aos países.  

Essas determinações vão desde a execução das inspeções em todas as instalações 

industriais até outras empresas e locais, cujas emissões para a atmosfera e/ou descargas 

para o meio aquático e eliminação de resíduos e atividades de recuperação estejam sujeitas 

a requisitos de autorização, ou licenciamento, nos termos da legislação comunitária. 

Em 2001, a UE introduziu a sua Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável, buscando a 

coesão social da comunidade europeia e proteção do ambiente a nível global. Em sintonia 

com estes objectivos, a Estratégia Europa 2020 estabeleceu a importância desse 

compromisso e do cumprimento dessa estratégia sobre emissões de carbono e efeito estufa.  

Os princípios gerais da Política Ambiental foram instituídos pelo Parlamento Europeu (2018) 

e se baseiam nos princípios de precaução, prevenção e controle da poluição na fonte através 

do ideal do “poluidor-pagador”. Essa concepção refere-se a internalização dos custos 

ambientais que são considerados impactos gerados através de uma atividade econômica. 

Geralmente quem arca com esses problemas irremediáveis ou não, mensuráveis ou não, são 

populações de menor aquisitivo e os ecossistemas locais de onde se retira matéria prima ou 

se deposita resíduos.  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
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Esse princípio é a base jurídica da legislação dos artigos 11.º e 191.º a 193º  do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia (TFUE). Atribui-se à UE o poder de identificar 

problemas, estabelecer medidas e propor ações no combate à poluição atmosférica e da 

água, a gestão dos resíduos e das alterações climáticas.  Cabe aos órgãos competentes 

estabelecer regras que atribuam às empresas a responsabilidade socioambiental ou 

financeira de arcar com o dano gerado, internalizando assim os custos do processo produtivo. 

O “potencial poluidor-pagador”, por vias de responsabilidade ambiental, visa a prevenção ou 

a reparação dos danos ambientais. E qualquer decisão que possa afetar o meio ambiente 

exige conhecimento e capacidade técnica para empregar tecnologias que sejam preventivas 

a impactos futuros. Entretanto, caso já tenha ocorrido há de se estabelecer planos de ação e 

contingência para que os danos sejam reparados ou minimizados. Em Portugal, por exemplo, 

“(...)o máximo dos esforços do país se atém a cumprir os requisitos europeus e metas para o 

desenvolvimento sustentável'' (HAUG et al., 2010 in MOTA, p. 2, 2016).  

A política de resíduos da União Europeia tem como base a economia circular e prevê até 

2050 ações para uma sociedade mais sustentável. Os resíduos sólidos urbanos são um 

problema atemporal. Por isso é uma prioridade da UE instituir o sistema de gestão de resíduos 

que se baseiam na prevenção, reutilização, reciclagem e deposição em aterro sanitário. A 

base jurídica dessa lei, também está nos artigos 191.º a 193.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE). O conjunto de medidas que definem esses atos 

estão previstas no quadro de resíduos (2008/98/CE) dando seguimento à Estratégia Temática 

de Prevenção e Reciclagem de Resíduos (COM(2005)0666). Ambas visam reformar e 

simplificar a política de resíduos da UE, no domínio da gestão (reciclagem e valorização para 

outros fins).  

O respaldo legal sobre a temática dos resíduos plásticos é sua destinação final, é claro. As 

embalagens constituídas por plástico,  como resíduos gerados são abordados na Diretiva 

94/62/CE aplicando-se a todas as que são produzidas pela indústria, comércio,  escritórios,  

lojas,  serviços,  habitações ou a qualquer outro nível. Em complemento a essa lei, a diretiva 

de alteração 2004/12/CE estabeleceu critérios e clarificou a definição de embalagens e afins. 

Em outro aspeto, a Diretiva «Aterros» (1999/31/CE) tem por objectivo prevenir ou reduzir os 

impactos negativos causados no ambiente pela deposição de resíduos em aterros.  

As barreiras de cumprimento da legislação estão na falta de conscientização ambiental, 

fiscalização e adesão do setor industrial de metas instituídas através da legislação ambiental. 

O pensar no coletivo é algo extremamente necessário para a aplicabilidade da legislação se 

não houver união dos atores envolvidos firmado em um compromisso que é salvaguardar o 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:pt:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:31994L0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:31994L0062
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:PT:HTML
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meio ambiente as gerações futuras não há punição que resolva a questão.  A 

incompatibilidade em conceber simultaneamente, competitividade económica,  

desenvolvimento social e a proteção do ambiente (JORDAN & LENSCHOW, 2010 in MOTA, 

2016. p.19), são por assim dizer barreiras que o progresso impõe a políticas de proteção 

ambiental.   

A forma como o setor econômico trata as questões ambientais impulsionou, em dezembro de 

2015, a Comissão a apresentar um plano de ação para a economia circular.  A Diretiva-

Quadro aborda a importância de impor regras à produção e eliminação de resíduos 

estabelecendo novas metas para 2020 (relativas à reutilização e reciclagem de resíduos 

domésticos, de construção e demolição), fixando objectivos para a prevenção de resíduos. 

Dessa forma foi estabelecida hierarquia dos resíduos em cinco fases, na qual a prevenção 

se faz como prioritária e melhor como opção plano de ação. Seguida da reutilização, da 

reciclagem e de outras formas de valorização, sendo a eliminação através por exemplo, da 

deposição em aterro considerada como o último recurso. 

Questiona-se a relevância ambiental das questões em pauta, diante da dicotomia de opiniões 

e da pluralidade de objectivos no que tange cada aspeto do ambiente analisado.  A política 

para os resíduos industriais ainda não merece amplo consenso partidário. O desempenho 

político fica comprometido e se faz necessário aprimorar essa metodologia e aumentar a 

regularidade de avaliação.  

O conhecimento técnico é a base para o êxito de políticas, e Portugal apresenta falhas no 

processo decisório que exige cada vez mais a participação popular. Na participação de 

técnicos e políticos é possível identificar lacunas constitucionais e desenvolver novas políticas 

que servem a um maior interesse da sociedade e a realidade de problemas atemporais. 

Em se tratando de políticas nacionais de cunho ambiental pode-se dizer que Portugal , 

impulsionada sobretudo pelas Nações Unidas e pela UE. Entretanto,  Portugal raramente foi 

um pioneiro nos movimentos ambientais (SCHMIDT, 2008a; SOROMENHO-MARQUES, 

1998b in MOTA, 2016, p. 1).  O país raramente é considerado como motor de 

desenvolvimento na área de política ambiental já que não pode ser caracterizado como um 

país de forte cultura do ambiente, ao contrário de países como a Alemanha, Reino Unido, 

Suécia, Holanda, por exemplo. 

Como resposta à crise financeira que abalou a Europa e o mundo, por volta de 2008, muitos 

países europeus adotaram políticas de recuperação viradas para a economia verde e a 

tendência ao ecofriendly se tornou estratégia para o cumprimento de metas do milênio para 



 
 

25 
 

o desenvolvimento sustentável (MOTA, 2016, p. 12). A determinação das premissas da 

Economia Circular vieram para sanar as lacunas por políticas ambientais específicas que 

atinjam os resíduos, grande problema no país.  

Os aspetos ambientais que englobam “(...) combate às alterações climáticas e à emissão 

de poluentes atmosféricos, avaliação de impacte ambiental, resíduos, prevenção de riscos 

graves, controlo integrado da poluição e educação ambiental, assegurando a participação e 

a informação do público e das organizações não governamentais de ambiente.”(TAVARES, 

2013, p. 50). As exigências passaram a crescer ao longo dos anos. Induzindo a Comissão 

Europeia a adotar práticas ambientais em diversas partes: 

 “A primeira parte aborda domínios temáticos como a economia circular, a utilização racional dos 

recursos e a gestão dos resíduos; a biodiversidade, a proteção do meio marinho, a proteção dos 

solos, as infraestruturas verdes e a estimativa do capital natural; a qualidade do ar, a qualidade e 

gestão da água, os produtos químicos e as cidades sustentáveis. A segunda parte abrange o 

quadro regulamentar e os instrumentos de aplicação, incluindo a qualidade das capacidades 

administrativas, a garantia da conformidade(...).” 1 

Na prática, promover a aplicação e a mitigação de danos resguarda a política de interesse 

público. Desenvolver um método jurídico de aplicação da economia circular no país se 

baseou desde sempre em diretivas europeias.  

O modelo jurídico internacional da UE serviu de apoio para a própria construção de bases 

jurídicas do ambiente do país. Isso porque actualmente observa-se a falta de integração, 

independentemente da política partidária em maioria, das políticas setoriais com a do 

ambiente. O país vive essa crise política que dificulta o bom desempenho do setor ambiental 

e da eficácia da aplicação das leis. Até hoje a pressão externa da UE é mais representativa 

que a política interna “(...) seja no que se refere ao quadro jurídico-legal, ao quadro 

institucional ou administrativo”(MOTA, p.16, 2016). 

 

1.2. A definição de resíduos 

Em Portugal, a definição de resíduo urbano tem evoluído no que se refere à sua abrangência.  

De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente, o Decreto-Lei n.º 239/97 de 9 setembro 

apenas considerava como resíduos urbanos: 

 “Os resíduos domésticos ou outros resíduos semelhantes, em razão da sua natureza ou 

composição, nomeadamente os provenientes do sector de serviços ou de estabelecimentos 

 
1
 Fonte: Comissão Europeia. Bruxelas, 27.5.2016, COM(2016), 316-final 
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comerciais ou industriais e de unidades prestadoras de cuidados de saúde, desde que, em qualquer 

dos casos, a produção diária não exceda 1100 l por produtor.” 

Entretanto, o actual Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), ( Decreto-Lei n.º 73/2011, 

de 17 de junho), prevê um conceito mais alargado e abrangente independentemente dos 

quantitativos diários produzidos considera, portanto, como resíduos urbanos, os que são 

produzidos  pelos agregados familiares (domésticos), por pequenos ou grandes produtores 

(bem como os municípios) de resíduos semelhantes (produção diária inferior a 1.100 l ou 

igual ou superior a 1.100l, respetivamente).  

O Eurostat Statistics Explained(2020), classifica como resíduo “(...)qualquer substância ou 

objeto que o detentor descarte ou deva descartar de acordo com as disposições da legislação 

nacional em vigor”. Segundo o glossário Eurostat, a reciclagem de resíduos é um processo 

em que o resíduo é submetido quando não é eliminado através de outras operações de coleta, 

triagem, transporte e tratamento de resíduos, bem como seu armazenamento e depósito 

acima ou abaixo do solo. Portanto, constitui-se como qualquer operação onde os resíduos 

são selectivamente selecionados, passam por processo de separação e triagem e são 

reprocessados em produtos, materiais ou substâncias, seja para o propósito original ou para 

outros fins. Isso, através da reutilização, valorização ou reciclagem.   

A reciclagem não tem a mesma definição que a reutilização, A economia circular, por 

exemplo, considera a reutilização base do upcycling, como operação pela qual produtos ou 

componentes que não sejam resíduos sejam usados novamente para a mesma finalidade ou 

para outras em forma de componente e não de resíduo na planta ou em outra etapa do 

processo produtivo. Ao contrário desse conceito que tem trago esperança ao 

desenvolvimento sustentável, a Funverde (2020) define que o “downcycling”, constitui-se 

como o processo de recuperação de um material para reuso em que ocorre  sua 

transformação em um produto com menor valor agregado. A integridade físico-química do 

material é de certa forma comprometida com o processo de recuperação. No upcycling essas 

qualidades são mantidas reinserindo o material no sistema produtivo sem perdas e danos 

significativos.  

O processo de reciclagem inclui o reprocessamento de material orgânico, mas não inclui a 

recuperação de energia através da incineração e o reprocessamento em materiais que devem 

ser usados como combustíveis ou para operações de aterro, ao contrário do upcycling. 

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a Política de Ambiente Portuguesa, a 

política ambiental, no domínio da Gestão de Resíduos incorpora elementos propostos pela 

http://dre.pt/pdf1sdip/2011/06/11600/0325103300.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Reuse_of_waste
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Waste
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Comissão Europeia sobre a matéria. A temática de resíduos envolve o planejamento e a 

gestão no fim do seu ciclo de vida, englobando todas as tipologias de resíduos e as diversas 

origens, a fim de se assegurar a preservação dos recursos naturais  em outros planos 

estratégicos ambientais. 

O Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, com mais ênfase, através da APA, estabelece a 

terceira alteração do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro e transpõe a Diretiva n.º 

2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, relativa aos 

resíduos. Prevê, no seu enquadramento legislativo a matéria dos resíduos e define: 

“O Governo considera prioritário reforçar a prevenção da produção de resíduos e fomentar a sua 

reutilização e reciclagem com vista a prolongar o seu uso na economia antes de os devolver em 

condições adequadas ao meio natural. Além disso, considera importante promover o pleno 

aproveitamento do novo mercado organizado de resíduos como forma de consolidar a valorização 

dos resíduos, com vantagens para os agentes económicos, bem como estimular o aproveitamento 

de resíduos específicos com elevado potencial de valorização.”2  

Em primeiro lugar, o decreto trata da adequação das necessidades da sociedade às 

melhorias contínuas do sistema de prevenção e gestão de resíduos. Esse sistema engloba 

definições de resíduo, prevenção, reutilização, preparação para a reutilização, tratamento e 

reciclagem, e a distinção entre os conceitos de valorização e eliminação de resíduos. Além 

disso, o decreto, impõe o Sistema Nacional de Gestão Ambiental, que funciona com o intuito 

de preservação ambiental. Para sustentar ações de prevenção e melhorias nesse aspeto há 

a integralização de suas premissas desde produtores de resíduos, agentes e cidadãos 

indispensáveis da prossecução destas políticas. 

A legislação é ampla e trata de todos os aspetos. Dando seguimento a abordagem, o decreto 

aborda que a definição da hierarquia de resíduos constitui-se como um limiar entre o 

desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. O grande incentivo em torno dessa 

premissa é a da coleta selectiva, reciclagem e valorização econômica do resíduo como 

subproduto que retorne ao mercado. Em Portugal, as orientações estratégicas para os 

resíduos foram estabelecidas sobre três pilares estratégicos: o Plano Estratégico para os 

Resíduos Urbanos (PERSU), o Plano Estratégico de Resíduos Hospitalares (PERH) e o Plano 

Estratégico de Gestão dos Resíduos Industriais (PESGRI).  

O Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, estabelece princípios acerca do planejamento na 

gestão na prevenção da produção de resíduos. Em um contexto geral, aplicado a toda União 

Europeia, a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

 
2 Fonte: Decreto-Lei n.º 73/2011, p. 3251. 

https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/DL_73_2011_DQR.pdf
https://apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/DL_73_2011_DQR.pdf
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Novembro preconiza a base legal Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR), com 

planos e estratégias específicas aplicadas a realidade de Portugal em cada área geradora de 

resíduos.  

A prevenção de resíduos no país tem sido realizada a nível comunitário e o engajamento 

advém da Estratégia Temática para a Prevenção e Reciclagem de Resíduos e no disposto 

na Diretiva Quadro “Resíduos” (Directiva 2008/98/CE).  Há de se ressaltar o artigo 29º que 

estabelece a necessidade da criação de programas de prevenção de resíduos, constituindo-

se assim como uma prioridade nas políticas ambientais em Portugal. O PERSU 2020 - Plano 

Estratégico para os Resíduos Urbanos, instrumento estratégico da gestão de resíduos 

urbanos para o período de 2014-2020, actualizou e integrou o Programa de Prevenção de 

Resíduos Urbanos (PPRU). 

Neste contexto, o plano define metas nacionais de prevenção de RU e apresenta medidas 

associadas à prossecução desse objectivo. No subcapítulo 7.1 e anexo I, do Plano 

Estratégico para os Resíduos Urbanos estabelece as metas de prevenção de resíduos. Uma 

delas consiste em até 31 de dezembro de 2020, alcançar a redução mínima da produção de 

resíduos por habitante de 10% em peso relativamente ao valor verificado em 2012, já que 

para 2016 o resultado não foi obtido com êxito. 

A prevenção da geração de resíduos nocivos e perigosos se faz de forma específica. De 

facto, a prevenção da produção desses materiais exige ações que possibilitem que no fim do 

ciclo de vida sejam transformados e reutilizados. Na química verde são reutilizáveis muitos 

compostos gerados como resíduos, em outras reações químicas, como por exemplo, 

exercendo a função de catalisadores em reações.  Para tantos outros, existem várias formas 

de lidar minimizando impactos ambientais.  

Outro aspecto relevante do decreto-lei n.º 73/2011, de 17 de junho estabelece o regime de 

constituição, gestão e funcionamento do Mercado Organizado de Resíduos (MOR), bem 

como as regras aplicáveis às transações neles realizadas e aos respetivos operadores. 

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, a lei ampara o controlo das atividades de 

gestão de resíduos, além de promover a integralização das plataformas eletrónicas na 

plataforma SIRAPA (Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente). 

As entidades gestoras têm por obrigação,  controlar as transações efetuadas na sua 

plataforma e manter as negociações de resíduos dentro das condições de valoração do 

mercado, de indicações de interesse e das transações propriamente ditas. Pode haver a 

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=108&sub3ref=209
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=108&sub3ref=209
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=108&sub3ref=209
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=108&sub3ref=209
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valoração ou a eliminação de resíduos de todas as categorias dentro do sistema de gestão, 

que inclui material reciclado ou subproduto passível de reutilização. Segundo a APA (2020)3, 

o objectivo do MOR é: 

“(...) contribuição acrescida no contexto de vários objectivos a prosseguir, preconizados por políticas 

económicas e estratégias de gestão de resíduos e de desenvolvimento sustentável, tais como a 

redução da quantidade de resíduos a enviar para aterro, o incentivo à instalação de novas indústrias 

para o aproveitamento dos resíduos de outras indústrias e a indução ao desenvolvimento de novas 

tecnologias para a valorização e utilização dos resíduos industriais e consequentemente, a 

minimização da exploração de recursos naturais nomeadamente de matérias-primas e fontes de 

energia reduzindo impactos no meio ambiente.” 

A gestão sustentável dos resíduos necessita, no entanto, da formalização de uma estratégia 

integrada e abrangente que garanta a eficácia de uma política nacional de resíduos, numa 

ótica de diminuição dos impactes associados à utilização dos recursos naturais, de forma a 

melhorar a eficiência da sua utilização e a proteção do ambiente e da saúde humana. 

1.3. Análise Estatística 

 

Para acompanhar a aplicação da política em matéria de resíduos e, em particular, o 

cumprimento dos princípios da recuperação e eliminação segura, são necessárias 

estatísticas fiáveis sobre a produção e a gestão de resíduos das empresas e dos agregados 

familiares. Em 2002, foi adotado o Regulamento (CE) n.º 2150/2002 relativo às estatísticas 

de resíduos, criando um quadro para a elaboração de estatísticas comunitárias harmonizadas 

nesta matéria. 

Partindo do ano de referência de 2004, o regulamento em questão exige que os Estados-

Membros da UE apresentem, de dois em dois anos, dados sobre a produção, recuperação e 

eliminação de resíduos. Estão actualmente disponíveis no Eurostat dados sobre a produção 

e o tratamento de resíduos para os anos pares de referência de 2004 a 2016. E no PorData 

Portugal, dados que variam entre 1990 a 2017. 1995 e 2017, 2004 a 2016, este último tendo 

como fonte de dados o Eurostat.  

A fonte de dados utilizados neste trabalho são o PorData Portugal, o Eurostat (Sistema de 

Informação Estatística da União Europeia) e a APA. Ambos trabalham com análises 

estatísticas baseados em metadados e informações, muitas das vezes provenientes do 

Eurostat e do INE, Instituto Nacional de Estatística. As análises são realizadas através de 

indicadores e variáveis que possibilitam a recolha de informações sobre a temática desejada.   

 
3 MERCADO ORGANIZADO DE RESÍDUOS (MOR). Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 2020. Disponível em: 

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=670. Acesso em 17/04/2020. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R2150:PT:NOT
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1.4. O caso de Portugal 

O Relatório Anual de Resíduos Urbanos de 2018, da APA, menciona que em 2018 foram 

produzidas em Portugal Continental 4.945 milhões de toneladas de resíduos urbanos. Em 

Portugal Continental, apurou-se uma captação de 505 Kg/hab.ano3 (acima da média 

Europeia (476 Kg/hab.ano), 28 países, dados de 20154 ). Incluindo os quantitativos das 

Regiões Autónomas este valor sobe para 507 Kg/hab.ano.  

Se considerarmos uma abordagem histórica a título comparativo,em âmbito nacional, faz-se 

importante ressaltar, segundo o PorData Portugal (2020), que a “quantidade de resíduos que 

são recolhidos por habitante” (Total de resíduos urbanos recolhidos no ano civil / População 

média anual residente) também segue a logica de outro indicador, os “resíduos que são 

recolhidos selectivamente por habitante” (Resíduos urbanos recolhidos selectivamente no 

ano civil / População média anual residente). Em 1991, respetivamente,  foram recolhidos 

425, 7 kg/hab e 1,5 kg/hab, respetivamente. Um valor muito discrepante e que demonstra que 

na altura pouco era recolhido após a separação de resíduos recicláveis, realizada por cada 

habitante.  

Apenas a partir de 2007, o valor dos “selectivos” passaram a ser maiores que 50,0 kg/hab. 

Em 2017 e 2018, foram respetivamente 90,4 kg/hab e 103,5 kg/hab. Para os mesmos anos 

os valores dos “não-selectivos” variaram entre 486,6 kg/hab e 507,8 kg/hab. Valor este último 

que superou todos os anos do período em estudo, pela pesquisa do PorData, (2020).  Nota-

se que para ambos os anos a maior parte dos resíduos gerados não era separado de forma 

selectiva. Isso induz a reflexão de que a maior parte não tinha uma destinação correta que 

causasse menos impacto ao meio ambiente. 

Nesse cenário, os dados dos “resíduos urbanos recolhidos selectivamente” (Resíduos 

urbanos recolhidos selectivamente no ano civil / Total de resíduos urbanos recolhidos no ano 

civil) * 100) e “resíduos recolhidos e reciclados” (Resíduos urbanos reciclados, 

independentemente da forma de recolha (selectiva ou indiferenciada) no ano civil / Total de 

resíduos urbanos no ano civil) * 100). Apenas 0,3% dos resíduos recolhidos eram feitos de 

forma selectiva. Mas de acordo com o PORDATA Portugal (2018), essa realidade mudou. Em 

2002, 4,6% dos resíduos eram selectivos e 2,6% passaram a ser separados de forma a serem 

reciclados. Os anos de 2013 e 2014 foram os únicos em que a percentagem de reciclados 

superou os de selectivos, chegando a ser respetivamente, 12,9% e 12,8% e 13,6% e 16,2%, 

respetivamente. Já em 2018 os selectivos ultrapassaram os 20% e o reciclado caiu para 

12,8%. 
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Dentre o total de resíduos em kg/hab ressaltamos a importância de se avaliar a destinação 

do pouco que é selectivamente recolhido e também do que não é. Conhecer os destinos dos 

resíduos, possibilita determinar como são recolhidos, separados e também qual a 

possibilidade de contaminarem e causarem qualquer impacto ambiental durante todas as 

etapas do processo.  

Sobre os “Resíduos urbanos: total e por tipo de Operação de Destino”, observamos, entre 

2002 e 2018, respetivamente, um total de 4.495.145 t e 4.958.610t de resíduos com algumas 

destinações controladas.  Em 2002, os destinos foram aterro (onde se depositam os resíduos 

que não foram recuperados para outros fins.), valorização energética (utilização dos resíduos 

combustíveis para a produção de energia através da incineração directa com recuperação de 

calor), valorização orgânica e reciclagem , respetivamente 3.290.129t, 943.927t, 134.714t e 

212.665t. 

Nota-se que, para o ano, a maior parte foi para valorização energética e para aterros 

sanitários. Em 2018, respectivamente, 2.538.863t, 936.400t, 871.882t e 638.465t indicando 

que a destinação foi mais equilibrada entre os indicadores e a quantidade que passou a ser 

reciclada cresceu  cerca de 33,31%, com relação a 2002.  

Com relação às das operações de gestão de destinação final, a APA (2018) aponta a seguinte 

distribuição: 33% para aterro, 25% para tratamento mecânico e biológico, 20% para 

valorização energética, 10% para valorização material, 10% para tratamento mecânico e 3% 

para valorização orgânica. Nesse sentido, em Portugal, o aterro sempre constitui-se como 

principal destinação final, o que é questionável.  

Os processos de tratamento mecânico e  biológico, opções escolhidas por Portugal, possuem 

grande potencial para  redução da deposição em aterro sem fins de reaproveitamento e 

aproveitamento energético. Esse quadro contribui para a redução das emissões de gases de 

efeito de estufa, já que a incineração é altamente poluente e emite grande quantidade de 

gases como, gás carbônico para a atmosfera.  

O aumento dos recicláveis, uma realidade almejada pelas políticas públicas, demonstra 

diretamente os efeitos do aumento proporcional da coleta selectiva de resíduos urbanos. Ou 

seja, a materialização das políticas públicas são níveis de conscientização ambiental. 

Entretanto, a situação do país é controversa. Ao mesmo tempo em que os dados sobre coleta 

selectiva aumentam, os dados de destinação em aterro também. Por um lado uma sociedade 

mais eficiente e melhora em infraestrutura e por outro mais resíduo e o aterro como solução 

priorizada. 
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A categoria reciclagem inclui resíduos recolhidos selectivamente em ecopontos, porta a porta, 

ecocentros e circuitos especiais dos mais diversos materiais com excepção dos resíduos 

urbanos biodegradáveis conduzidos para valorização orgânica.Este indicador permite medir 

o nível de aplicação da hierarquia dos resíduos na gestão dos resíduos urbanos, 

possibilitando o conhecimento sobre a forma como têm sido geridos os resíduos produzidos 

e, assim, fornecer informação sobre o estado da economia circular. 

Na economia circular pretende-se obter elevadas taxas de reciclagem dos resíduos. Assim, 

quanto maior for a quantidade de resíduos enviada para reciclagem melhor estará a ser 

aplicada a hierarquia dos resíduos e, consecutivamente, dinamizar a economia circular. Deste 

modo, a ponderação utilizada promove as soluções que produzem matéria-prima secundária 

para ser novamente introduzida na economia. 

No cenário seguinte, os resíduos seguem uma hierarquia onde tudo que é gerado seria 

reciclado e nenhum teria como destino a incineração ou aterro sanitário. Em porcentagem, 

para 2002 o nível era de -84,2% e em 2018 de -39,4%. Isso significa que em 2002, o valor se 

aproximava de -100, o que significa que quase não havia aplicação do princípio da hierarquia 

dos resíduos, ou seja, quase não havia opções de gestão de resíduos onde não existe a 

reciclagem e valorização orgânica de resíduos. Já em 2018, o nível se aproximava ainda mais 

de -100% indicando que esse cenário se alterou tendenciando a aplicação da hierarquia dos 

resíduos mesmo não configurando um quadro mais próximo do total, ou seja, onde há mais 

opções de gestão de resíduos onde são reciclados ou valorizados organicamente. 

O nível de hierarquia de resíduos próximo ou igual a 100 indica que há uma tendência de os 

resíduos serem totalmente reciclados. Mas em um cenário real,  não ideal, existem os 

resíduos indiferenciados, aqueles que não são separados através de coleta selectiva. 

Este indicador permite medir o nível de aplicação da hierarquia dos resíduos na gestão dos 

resíduos urbanos, possibilitando o conhecimento sobre a forma como têm sido geridos os 

resíduos produzidos e, assim, fornecer informação sobre o estado da economia circular. 

Na economia circular pretende-se obter elevadas taxas de reciclagem dos resíduos. Assim, 

quanto maior for a quantidade de resíduos enviada para reciclagem melhor estará a ser 

aplicada a hierarquia dos resíduos e, consecutivamente, dinamizar a economia circular. Deste 

modo, a ponderação utilizada promove as soluções que produzem matéria-prima secundária 

para ser novamente introduzida na economia, ao mesmo tempo que penaliza as opções que 

nenhuma ou reduzida quantidade de matérias-primas secundárias produz, o que não 

promove a economia circular   
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Os indicadores: recolha indiferenciada e recolha selectiva, abordados pelo Pordata Portugal 

(2020), tiveram os seus dados analisados entre 1991 e 2018. Para o ano de 1991, foi 

realizada um total de 4.240.000 t de resíduos recolhidos. Sendo 4.225.378t de resíduos 

indiferenciados. Os resíduos recolhidos selectivamente representaram um total de 14.622t, 

sendo vidro 12.722 t, papel e cartão 1.415t , pilhas 1t e embalagens, incluindo plástico, cerca 

de 484 t.  

Em 2018, um total de 5.221.645 t foram recolhidos. Desse total 4.157.762 t eram resíduos 

indiferenciados. Com relação aos resíduos selectivos, 1.063.294t representaram o total. 

Sendo 172.177 t vidro, 180.330t papel e cartão, 72t de pilhas e 111.627t de embalagens. 

incluindo plástico. Observa-se que  os indiferenciados representavam, em 2018, em torno de 

9,9% a menos do que em 1991.  

Observa-se que em 1991, o total de selectivos representava 8,5% do que em 2018 foi 

separado e recolhido após o mesmo processo. No que diz respeito a embalagens, em 1991 

tínhamos 0,43% de selectivos com relação ao total de 2018.  

Ao longo dos anos, a população de Portugal aumentou e com ela o total de resíduos 

produzidos e recolhidos. O que não cresce exponencialmente é a quantidade de resíduos 

recolhidos por coleta selectiva. Isso porque existe também, uma dependência da iniciativa da 

população e dos setores da economia para que o resíduo gerado seja colocado para 

reciclagem. 

Pode-se considerar não só o ramo da falta de conscientização ambiental mas também, as 

alterações dos padrões de consumo, por exemplo. Segundo o Relatório Anual de RU da APA, 

“há que fazer uma análise das possíveis alternativas para combater e inverter esta situação 

e iniciar a sua implementação de forma a atingir os valores definidos para 2020”. (APA, 2018, 

p. 18). A necessidade da aplicação de novas tecnologias ambientais por meio de 

conscientização ambiental visa contribuir para a inversão da tendência de estabilização 

destes quantitativos. 
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2. Resíduos  

2.1. Biodiversidade do litoral norte 

Portugal é um país costeiro que sempre teve uma forte ligação ao mar e às atividades 

marinhas. Historicamente, a economia do país foi fortalecida desde da época dos 

descobrimentos até os dias de hoje, com a exploração de recursos. A posição do país limítrofe 

com o oceano atlântico possibilita uma posição geoestratégica que favorece desde a pesca 

artesanal até atividades de grandes companhias de aquicultura durante os progressos 

recentes na gestão do mar e do território marítimo, são dados nas convenções internacionais 

e comunitárias. 

O Estado costeiro exerce direitos de soberania sobre a plataforma continental e nenhuma 

atividade de exploração econômica ou para fins diversos pode ser desempenhada sem a 

devida autorização. No mar territorial, o Estado costeiro exerce soberania sobre o leito do 

mar, subsolo marinho e pleno controle sobre a massa de água e espaço aéreo sobrejacente. 

A jurisdição do Estado costeiro, segue regras de segurança e proteção ambiental que 

definem. A dimensão da área do mar territorial de Portugal, considerando todas as parcelas 

do território, é de cerca de 50.957 km2, dos quais 16.460 km2 correspondem à parcela do 

continente, 23.663 km2 à parcela do arquipélago dos Açores e 10.834 km2 à parcela do 

arquipélago da Madeira. A parte continental, como a parte arquipelágica atlântica. Ela 

concentra cerca de 3/4 da população e representa 85% do PIB nacional (MAMAOT, 2012 in  

Leitão, 2013, p. 753).  

O papel exercido pela sociedade nas áreas costeiras e estuarinas causa diversos impactos 

socioambientais como dragagens de fundos, efluentes domésticos, extração de areias, 

descargas químicas e orgânicas, aquicultura intensiva e extensiva, sobrepesca, atividades de 

recreio, etc. (Costa & Marques, 2010 in Leitão, 2013, p 753-754). A presença do homem é 

historicamente vista como insustentável para a manutenção da biodiversidade de habitats e 

biótopos em zonas de elevada produtividade e podem colocar em risco, inclusive zonas de 

hotspots. 

A preocupação em proteger a fauna, a flora e a fauna costeira e marinha cada vez mais se 

constitui como prioridade e dever das autoridades governamentais. Em 2010, Portugal 

através do o aumento da ZEE e Áreas Marinhas Protegidas, apresentou uma candidatura às 

Nações Unidas e à Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC) para expandir a 

sua ZEE, após desenvolver estudos técnicos e científicos. 
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A Diretiva Quadro Estratégia Marinha, de 2008, impõe diretrizes e metas que estão sendo 

revistas desde 2013 e actualizadas para o ano de 2020. De acordo com a Agência Portuguesa 

do Ambiente, uma das medidas preconizadas por essa lei é o aumento das Áreas Marinhas 

Protegidas. Actualmente, Portugal apenas detém cerca de 2 619 km2 de áreas marinhas 

protegidas, abrangidas pela rede natura 2000. Estão sob a tutela dos Planos de Ordenamento 

de Áreas Protegidas (POAP), do Litoral Norte, Berlengas, Arrábida e Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina.  

Estabelecer áreas protegidas marinhas pode salvaguardar os recursos e a biodiversidade, a 

manutenção de atividades de subsistência de populações que vivem da pesca sustentável. 

Segundo a APA, os dados europeus e mundiais revelam situações de perda de 

biodiversidade marinha muito elevados e uma depleção de recursos alarmante, 

nomeadamente através da pesca(EEA, 2015 a; FAO, 2011a ). A United Nations Food and 

Agriculture Organization (FAO) estima que dos 600 stocks de peixes marinhos monitorizados, 

52% estão no limite da sua exploração, 17% estão sobre explorados e 7% já estão esgotados. 

Daí o investimento e os incentivos da Lei de Base em aquicultura é produção pesqueira mais 

sustentável em termos de gestão, monitoramento e fiscalização por órgãos responsáveis em 

atividades ilegais de exploração.  

As Espécies Prioritárias para Conservação estão na lista de espécies ameaçadas da Lista 

Vermelha de Espécies Ameaçadas, da UICN (União Internacional para a Conservação da 

Natureza) no chamado «Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal». 

Abaixo a escala de ameaça UICN (2020): 

 

Fonte: Red List Portugal.UICN, 2020. 

A relevância no trato de informações sobre a biodiversidade consiste na possibilidade dos 

resíduos plásticos e poluição marinha contribuírem para a alteração do status da espécie 

determinada na «Red List». Essa escala categoriza de «pouco preocupante» a nível de 

prioridade de conservação a «extinto», sendo que para essa última não há menção de 

espécies. Na categoria «vulnerável» há espécies como a Dermochelis Coriacea (Tartaruga 

de Couro) e o Alcedo Atthis (ave Guarda-Rios). Já na categoria «criticamente em perigo» há 

o Carchorodon carcharias (Tubarão Branco) e o Acipenser sturio (Esturjão ou Solho). 

http://www.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/lvv/livro-verm-vert
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Existe o risco do dano ambiental permanente com a extinção no futuro. O que tem justificado 

muitas políticas para redução da produção , consumo e disposição final de resíduos poluentes 

nos oceanos.  

As espécies marinhas são de extrema relevância. Mas outros aspectos ambientais também 

exigem atenção das organizações governamentais, dado a sua biodiversidade. A flora do 

litoral norte, por exemplo, é representada a nível do património florístico portugues. Segundo 

o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) “(...) tem inventariadas 240 

espécies de plantas, repartidas por 15 habitats (...), dos quais 4 são considerados prioritários 

para a conservação: lagunas costeiras, dunas fixas com vegetação herbácea, florestas 

dunares de pinheiro-manso Pinus pinea e/ou pinheiro-bravo Pinus pinaster, florestas aluviais 

residuais de amieiro Alnus glutinosa e freixo-de-folha-estreita Fraxinus excelsior (Alnion 

glutinoso-incanae), estuários, juncais e sapais. Além de uma biodiversidade enorme de fauna 

que ocupa esses habitats.  

As ações relativas às pescas, segundo MOTA (2016) exploração de recursos para consumo 

ou produção de energia, transportes, bem como de promoção da inovação, turismo, 

conservação da biodiversidade, e aposta na biotecnologia, são alguns dos eixos de atuação 

das políticas afetas ao polo de ação marítimo para os próximos anos.  

É nítido como o mar contribui significamente para o desenvolvimento econômico do país. 

Entretanto, há de se valorizar mais os recursos naturais, preservando-os e minimizando 

impactos de atividades exercidas na região costeira marítima. A exploração de recursos, bem 

como a sua riqueza natural e cultural são aspetos que devem ser valorizados. A extensão da 

ZEE apresenta uma grande oportunidade do país se valorizar em diversas áreas. Neste 

contexto, a inovação e a tecnologia podem ter um papel central. (MOTA, 2016, p.97). 

Segundo a DGRM, a Diretiva 2008/56/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 

Junho de 2008, estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política do 

ambiente marinho (Diretiva-Quadro "Estratégia Marinha", DQEM). Esta diretiva estabelece 

um quadro dentro do qual os Estados-Membros definem e implementam programas de 

medidas e programas de monitorização imprescindíveis para que o Bom Estado Ambiental 

(Good Environmental Status – GES) do meio marinho seja alcançado ou mantido até 2020. 

O artigo 5º da diretiva menciona:  
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“O desenvolvimento e a aplicação da estratégia temática deverão ter por objectivo a conservação 

dos ecossistemas marinhos. Esta abordagem deverá incluir as áreas protegidas e contemplar todas 

as atividades humanas com impacto no meio marinho.”4 

 

O mapeamento dos habitats marinhos é de extrema importância para se promover uma 

gestão da zona costeira com eficácia. A manutenção dos ecossistemas e a preservação de 

hotspots e áreas de grande relevância ambiental é realizada a partir da elaboração de planos 

especiais de gestão. Monitorar e gerir atividades humanas contribuem para preservação da 

biodiversidade marinha.  

 

2.2 Impacto dos resíduos a biodiversidade 

Um país como Portugal, ainda se encontra em situação em que o cumprimento das metas a 

que se propõe através de directivas e leis, ainda constitui-se em um cenário difícil de se 

atingir. Existe, cada vez mais presentes nos diversos setores da economia, uma tendência 

clara de redução da produção de resíduos. Mas a lógica de consumo ainda não demanda 

uma mudança instantânea do modelo econômico linear actual. A reutilização para outros fins 

ainda não é uma realidade majoritária no país. 

O PERSU 2020 estabeleceu quatro metas nacionais, duas das quais resultam diretamente 

de metas comunitárias aplicáveis à totalidade do território nacional. A tabela a seguir, 

demonstra a meta proposta, informações gerais é o cálculo inerente a denominação das 

mesmas.  

 
 

Metas Informações 
gerais 

Cálculo 
definitivo 

Resultado 
obtido 

Causas 
possíveis 

Medidas de 
prevenção 

Dezembro 
2020: 
PERSU 20. 

 redução 
mínima de 
produção de 
resíduos por 
habitante, de 
10% em 
peso, 
relativament
e ao valor de 
2012. 

Redução da 
produção per 
capita (%) = 
Capitação 
RU no ano 
de análise / 
Capitação 
RU em 2012 
(=456 
Kg/hab.ano). 

Redução 
produção per 
Capita (% 
face a 2012) 
-Em 2018: 
1,11%. 

 O aumento 
da produção 
de resíduos 
justificando-
se com um 
aumento do 
poder de 
compra e do 
consumo das 
populações. .  

Dirigidas aos 
consumidore
s , à indústria 
e comércio. 
-Necessário 
decréscimo 
de produção 
de resíduos 
de 23,6%, 
nos 
próximos 2 
anos . 

 
4 Fonte: Eur-Lex, Access to European Union Law, 2020. 
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Obstaculo: 
tendencias 
de anos 
anteriores.  

Meta 
nacional de 
deposição de 
RUB em 
aterro – 2020 

 Redução 
para 35% da 
quantidade 
total de RUB 
depositados 
em aterro, 
face aos 
quantitativos 
totais 
produzidos 
em 1995. 

Deposição 
de RUB em 
aterro (%) = 
(0,55 * RU 
depositado 
diretamente 
em aterro + 
0,59 * 
rejeitados de 
TM 
depositados 
em aterro) 
/RUB 
produzidos 
em 1995 
(=2.252.720t
)  

RUB 
depositados 
em aterro (% 
face a 1995) 
 - Em 2018 
=46%.  

 Desde 2017 
a tendência 
de 
decréscimo 
altera-se 
verificando-
se o aumento 
da 
quantidade 
depositada 
em aterro, 
sendo que 
para o ano 
2018, o valor 
situa-se em 
46% dos 
resíduos 
depositados 
em aterro 
face aos 
valores de 
1995.  

A inversão 
na tendência 
de 
decréscimo 
registada em 
anos 
anteriores 
poderá 
compromete
r o alcance 
dos objetivos 
definidos. -
está 
dependente 
da 
otimização 
das 
unidades já 
existentes,  

Meta de 
reciclagem 
de RU - 2020 

Aumento 
mínimo 
global para 
50% em 
peso 
relativament
e à 
preparação 
para a 
reutilização e 
reciclagem 
de resíduos 
urbanos, 
incluindo o 
papel, 
cartão, 
plástico, 
vidro, metal, 
madeira e os 
resíduos 
urbanos 
biodegradáv
eis 

Taxa de 
reciclagem 
de resíduos 
domésticos e 
semelhantes
= (Recolha 
selectiva 
(papel, 
cartão, 
plástico, 
metal, vidro, 
madeira) + 
recicláveis 
recuperados  
+ 
Valorização 
RUB (54% 
recolha 
indiferenciad
a + 100% 
recolha 
selectiva) + 
escórias 
metálicas de 
Incineração 
com 

Taxa de 
reciclagem 
de RU (%) 
-Em 
2018=40% 

 2018, 
encontra-se 
ainda aquém 
da meta 
definida para 
2020, causas 
como 
alterações 
em hábitos 
de consumo 
ou falta de 
conscientiza
ção 
ambiental, ou 
estrutura de 
coleta 
selectiva 
com 
ecopontos, 
por exemplo. 

PERSU 
2020 deverá 
ser 
conseguido 
através de 
uma aposta 
forte na 
recolha 
selectiva, a 
par com o 
aumento da 
eficiência de 
triagem e 
recuperação 
de 
recicláveis 
em 
instalações 
TM e TMB e 
da 
valorização 
da fração 
orgânica em 
unidades 
dedicadas 
ou TMB. 
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produção de 
energia + 
outros 
materiais 
recicláveis)/ 
Total RU 
reciclável 
produzido 
(plástico, 
metal, vidro, 
madeira, 
RUB, outros 
materiais 
recicláveis) 
(denominado
r=73,4% dos 
RU ) 

Fonte: Relatório Anual de Resíduos Urbanos. Associação Portuguesa do Ambiente, 2018, p. 23 a 35. 

A deposição de lixo em aterro ainda prevalece como destino final da maioria dos resíduos 

gerados, seja doméstico ou industrial. Os resíduos, apesar das tendências descendentes nos 

dados estatísticos sobre deposição, ainda são um desafio para cientistas e profissionais do 

setor que estão cada vez mais sendo obrigados a repensar a lógica de gestão.    

Ultimamente, todo o progresso tem sido extremamente lento. Isso pode ser verificado na 

evolução dos resíduos com valorização orgânica e multimaterial. No passado, a prioridade da 

resolução dos problemas dessa temática advinham da alocação é limpeza das lixeiras. Isso 

porque era considerado um problema de saúde pública o que acelerou a proposição de 

políticas públicas em processo decisórios mais eficazes. Historicamente as grandes lixeiras, 

chamadas de «lixões» no Brasil, por exemplo, foram substituídas por aterros, o que não 

resolveu verdadeiramente o problema. Actualmente, já são vários os que estão em risco de 

ficarem sobrelotados. 

Um estudo recente, encomendado pela Comissão Europeia, revela que os sistemas de 

gestão com maior sucesso na recolha selectiva nas cidades passam por recolha porta-a-

porta, sistemas com recolha selectiva obrigatória de múltiplos fluxos e sistemas PAYT (pay 

as you throw) (CE, BiPRO, & CRI, 2015). O aumento da reciclagem e o início de uma recolha 

selectiva de resíduos orgânicos pode contribuir muito para atingirmos as metas de deposição 

em aterro, contribuindo ainda para evitar o desperdício alimentar e o combate a poluição dos 

oceanos. (MOTA , 2016, P. 38) 

O destino dado aos resíduos deixou de ser uma prioridade para a população e 

consequentemente, para o poder político durante muitos anos. Actualmente o problema é 

tamanho que a preocupação é a métrica de outros parâmetros. Tendências de consumo 



 
 

41 
 

revelam, timidamente, uma demanda crescente por uma reavaliação da cadeia produtiva 

como um todo e não somente o final dela. A pauta não é só pensar no que resta desse 

processo, ou seja, não é  só pensar na deposição de resíduos mas na concepção do projecto, 

parâmetros físico-químicos do produto, matérias primas, consumo é possibilidade de 

valoração é realização do mesmo na própria cadeia produtiva.  Algumas medidas 

complementares, como facilitar legalmente a transação de subprodutos entre as empresas e 

indústrias, ou implementação de sistemas de recolha selectiva mais eficazes também são 

exigidos por alguns membros da sociedade civil e especialistas (ALVARENGA & CARROLA, 

2015).  

Posto isto, o caminho para a economia circular ainda é longo. Existe a necessidade de 

implementar reformas capazes de implementar uma gestão integrada de resíduos realmente 

eficaz. Faz-se justificado que abordar a temática de resíduos é necessária principalmente em 

um país banhado pelo oceano que está cada vez mais poluído. 

Não obstante a este facto, o progresso no sector dos resíduos foi visível nas últimas duas 

décadas mas a instrumentalização das medidas ainda não se faz completamente eficaz. É 

necessário dar continuidade ao trabalho já desenvolvido, mas também romper com hábitos 

que atrasam o progresso do sector.  

O ecodesign, a reutilização de produtos e a implementação de instrumentos fiscais 

adequados podem ser fortes “(...) armas na prevenção da produção de resíduos e na 

promoção da hierarquia de prioridades de destino final “ (MOTA, 2016, p. 39).  

O plástico é o grande protagonista quando se apresenta os resíduos como fator de impacto 

ambiental.  

 

2.3. A temática do plástico 

O lixo marinho é um problema crescente, sejam eles causados por comportamentos 

irresponsáveis ou pela má gestão dos resíduos. A indústria que usa polímeros como matéria 

prima produz plásticos em forma de embalagens, por exemplo. Assim como, microplásticos 

secundários e perdas de pelotas, em forma de micropartículas para o ambiente.  

Os ramos em que há maior produção e demanda por tecnologias sustentáveis  são as 

indústrias de têxteis, pneus, tintas e cosméticos. Diversas ações pautadas pelo conceito de 

sustentabilidade são difundidas e orientadas pela Plastic Europe,  com iniciativas como a 

Operation Clean Sweep. 
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A PlasticsEurope é uma associação pan-europeia que representa os fabricantes de plásticos 

ativos na indústria de plásticos europeia. A definição do que são plásticos pela Plastic Europe 

(2020), refere-se a uma ampla gama de materiais sintéticos ou semissintéticos. Em sua 

maioria são materiais orgânicos, como madeira, papel ou lã. As matérias-primas utilizadas 

para a produção do plástico são produtos naturais como celulose, carvão, gás natural, sal e, 

cloro, petróleo bruto. Além de utilizar fontes não renováveis, como matéria prima, o mater ial 

possui a característica de ser extremamente poluente. Uma vez disperso na natureza, 

demanda milhões de anos para se decompor.  

O grande problema do plástico é que além de causar impacto ambiental desde da extração 

de  matéria prima, constitui-se como um material que está na composição de muitos produtos. 

Além de filmes há fibras de roupas e outros têxteis, placas, tubos, garrafas, caixas e muito 

mais na agricultura, construção civil, espaço doméstico, energia, esportes, eletrônicos, etc.  

Pode facilmente ser moldado em vários níveis de complexidade de acordo com as aplicações 

industriais e de consumo. Por assim dizer, a produção de plásticos começa com a destilação 

do petróleo bruto em uma refinaria. Basicamente o petróleo é separado de componentes mais 

leves, chamados de frações, transformando-se em cadeias de hidrocarbonetos (compostos 

químicos constituídos de carbono e hidrogênio). 

“Dois processos principais são usados para produzir plásticos - polimerização e policondensação - 

e ambos requerem catalisadores específicos. Em um reator de polimerização, monômeros como 

etileno e propileno são ligados entre si para formar longas cadeias de polímero. Cada polímero tem 

suas próprias propriedades, estrutura e tamanho dependendo dos vários tipos de monômeros 

básicos usados.”5 

Existem muitos tipos diferentes de plásticos, e eles podem ser agrupados em duas famílias 

principais de polímeros que são “(...) termoplásticos (que amolecem com o aquecimento e 

depois endurecem novamente com o resfriamento) ou os Termofixos (que nunca amolece 

depois de moldados)”6. Ocorre em consequência da variação da temperatura um rearranjo 

em sua estrutura molecular criando mais áreas cristalinas ou amorfas. A forma como cada 

material se comporta é demasiado importante para o fabricante já que é assim que 

determinam o uso de cada uma para o produto em que terão melhor performance.  

Cada vez mais, existe uma preocupação com o nível de toxicidade e potencial poluidor desse 

material. A indústria,  sobretudo a têxtil , está cada vez mais empenhada na transição dos 

moldes de produção e com o desenvolvimento de materiais sustentáveis. Segundo a 

 
5 Plastic Europe. Áreas de foco: lixo marinho, 2020. 
6 IDEM 
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Associação Portuguesa do Ambiente, a primeira grande Estratégia Europeia sobre Plásticos 

foi adotada a 16 de janeiro de 2018 pela Comissão Europeia. 

Essa estratégia determina que o consumo de plásticos de uso único será reduzido e o de 

microplásticos será restrito no espaço europeu. Essas determinações induzem cada vez mais 

o setor industrial que tem de tomar medidas a fim de reduzir o impacto ambiental do plástico 

como resíduo marinho. Quando se pensa em alterar a composição química de um material é 

necessário muitas pesquisas científicas e interdisciplinares para desenvolver um o material 

que ao invés de ter um fim de vida possa retornar ao sistema como matéria prima de 

realimentação da cadeia produtiva ou para outros fins. A APA, aborda que o fomento em 

inovações  tecnológicas são extremamente importantes, inclusive pelo amparo legal da UE é 

Portugal.  

O relatório «Plastics, the facts 2019» (Plastics Europe) menciona que para o ano de 2018 

foram produzidas mundialmente cerca de 359 milhões de toneladas de plástico. Desse total, 

61,8 milhões  equivalem a 17% de toda a Europa. Mais de 29 milhões de toneladas foram 

coletadas, 32,5% foram recicladas, sendo 81% na Europa e 19% fora da União Europeia. 

Em Portugal,  apenas 30% são reciclados, o restante 39% são incinerados e 31% são 

encaminhados para aterros sanitários. Essa medida é de extrema importância já que por ano 

“(...)  Portugal contribuiu com uma média de 31 kg por pessoa, valor acima da média europeia 

(APA, 2020).  A produção total na Europa é composta por 39,9% de embalagens, 22,5% bens 

de uso doméstico e de consumo, 18,9% edifícios e construção,  9,9% automóveis e camiões,  

6,2% equipamento elétrico e eletrónico, setor esportivo 4,1%, 3,4% agricultura. 

A conscientização ambiental da sociedade e as normas sobre gestão de resíduos muitas 

vezes é ineficiente frente ao quadro de degradação ambiental que caracteriza os oceanos. O 

plástico é um dos resíduos que mais causa danos em dimensões normais de embalagens, 

por exemplo. A origem do material é proveniente de lixo doméstico, urbano e industrial em 

sua forma macro ou micro de tamanho.  

Uma realidade que incentivou o início dos estudos sobre essa fonte de poluição e o impacto 

ambiental por microplásticos. “Os microplásticos que ocorrem nas praias da costa ocidental  

subtidais, perfazem 71% do total de plásticos e os mais abundantes situam-se entre os 3 e 

os 5 mm de diâmetro (...)” (SOBRAL et al , p.12, 2011). Esse resíduos provém de POP em 

grânulos de plástico (pellets) recolhidos em praias e águas costeiras, De acordo com 

SOBRAL (2011), a matéria prima de micro plásticos são hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos, PAH, bifenis policlorados, PCB e o inseticida DDT, adsorvidos aos pellets.  
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Dada a biodiversidade costeira e marinha brevemente discutidas neste trabalho e o status de 

vulnerabilidade à extinção de algumas espécies, considera-se interessante determinar alguns 

dados estatísticos complementares. Com relação a esse tipo de partículas na costa 

portuguesa em 2002 e de 2005 a 2008 foram encontradas em 63 % das amostras de 

plâncton.(SOBRAL et al , p.12, 2011). Verificando-se que todos apresentam o mesmo 

potencial poluidor contam “(...) vetores potenciais na transferência e exposição dos 

organismos marinhos a poluentes persistentes orgânicos (POP) de elevada toxicidade, 

compostos hidrofóbicos que absorvem facilmente às partículas de plástico”(SOBRAL et al , 

p.12, 2011). Esse microplástico acaba por ir para o estômago dos animais e causa 

intoxicação, mesmo possuindo o diâmetro de até 5 milímetros.  

Estas dimensões são idênticas às dos itens alimentares de muitas espécies de invertebrados, 

pelo que as partículas de plástico são potencialmente ingeridas por estas espécies e 

registadas em seus conteúdos estomacais (MOORE, 2008, in SOBRAL et al, 2011, p. 14). 

Os fragmentos de plástico e pellets podem, por assim dizer, serem encontrados não somente 

em peixes mas também em várias espécies de aves e mamíferos marinhos e peixes. Já os 

materiais de tamanho maior podem causar enforcamentos e estrangulamentos em animais, 

aumentando os níveis de mortalidade.  

A dispersão e acumulação de plásticos é um problema crescente à escala global, afectando 

todos os ambientes marinhos, encontrando-se plástico a flutuar à superfície, em suspensão 

na coluna de água e depositado nos fundos ou nas praias (SOBRAL et al, 2011, p. 13). 

Entretanto, esse não é um problema apenas da costa atlântica na região de Portugal. O 

impacto ambiental tem grande impacto a nível mundial do plástico a flutuar à superfície, em 

suspensão na coluna de água e depositado nos fundos ou nas praias. 

A redução dos impactos do plástico ao longo dos anos será de facto através de uma política 

de educação ambiental e execução das leis impostas pela UE. O plástico tem demasiado 

valor agregado mesmo após sua dispensa como resíduo. Se a aplicabilidade de tecnologias 

ambientais forem para valorização do material através do aumento das taxas de reciclagem 

e da aplicação da hierarquia de resíduos o risco e dano ambiental passará a ser reduzido ou 

quase nulo. Entretanto, a realidade de 100% de aproveitamento de um resíduos é raro e, “(...) 

também não deixa de ser verdade que existe uma quantidade indeterminada de resíduos 

plásticos que escapam a este ciclo, para não falar das quantidades que foram descartadas 

durante décadas, quando a gestão de resíduos dava os seus primeiros passos” (SOBRAL et 

al, 2011, p. 13).  
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Do plástico produzido 40% é descartado no prazo de um ano, sobretudo o plástico utilizado 

no setor das embalagens, e não existam estimativas fiáveis sobre as quantidades que 

atingem os oceanos, estima-se que a maior parte (60 a 80%) dos detritos marinhos sejam 

compostos por plástico (DERRAIK, 2002 in SOBRAL et al, 2011, p. 14). Em países costeiros 

grande parte acaba indo parar nos oceanos.  

A quantidade de microplásticos é alarmante se considerar, de acordo com SOBRAL (2011), 

que a concentração de plástico era 6 vezes superior à de plâncton colhido à superfície por 

uma rede com 0,333 µm de malha.  Considera-se que os microplásticos, resíduos  

provenientes  de embalagens, atividades marítimas como a pesca constituem um quadro de 

degradação ambiental em que “(...) 70 a 80% dos detritos plásticos têm origem terrestre 

(BOWMER; KERSHAW, 2010 in SOBRAL et al, 2011, p.14).  

Esses dados demonstram que o nível de conscientização ambiental da população na área 

urbanizada da região costeira é de extrema relevância para reverter esse quadro de 

degradação. Muitas vezes a realidade da falta de planejamento urbano ou simplesmente a 

falta de conscientização ambiental, como já citada, configura a realidade de degradação 

ambiental em Portugal. Em 2011, no litoral de Portugal Continental, habitam entre 52 e 60% 

da população total do país, sendo também a zona onde existem todo o tipo de atividades do 

setor primário, secundário e terciário (INE, 2011).   

No oceano, a maior parte do plástico provém de fórmula não biodegradável, mais provável 

sendo os mais abundantes o polipropileno (PP), o polietileno (PE) o policloreto de vinila (PVC) 

e o poliestireno (PS) (SOBRAL, 2011, p. 14). E compõe os resíduos plásticos de pesca que 

representam cerca de 70% do lixo marinho. A grande questão que induz o plástico: 

“(...) o envelhecimento do material plástico aumenta a sua capacidade de adsorver poluentes 

hidrofóbicos, tais como, poluentes orgânicos persistentes (POP), que se podem concentrar à 

superfície da água até 500 vezes” (WURL & OBBARD, 2004 in SOBRAL et al, p. 14, 2011). 

À medida que o plástico vai envelhecendo e fragmentando, as partículas tendem a afundar-

se e ficam disponíveis também para os organismos bênticos. Não se sabe quanto tempo os 

plásticos podem permanecer nos oceanos (RIOS et al., 2007 in SOBRAL et al, 2011, p.14). 

Mas quanto maior o período de estada do material maior se torna sua capacidade de absorver 

ou absolver poluentes,  à superfície, nos fundos e nas praias. À medida que os processos de 

degradação do plástico nos oceanos forem actuando, os fragmentos serão cada vez em maior 

número e de menor tamanho, adsorvendo poluentes persistentes, bioacumuláveis e tóxicos, 

e aumentando assim o risco de introdução destes compostos na cadeia alimentar e nos ciclos 

naturais de vida. Segundo SOBRAL (2011), ao nível dos consumidores primários, como o 
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zooplâncton e peixes filtradores, os efeitos imprevisíveis para as cadeias tróficas dos 

oceanos. 

2.4. Plástico nos oceanos: os factos, os efeitos e as novas regras 

da UE 

O impacto do plástico nos oceanos induz a UE a trabalhar para reduzir os resíduos de plástico 

nos mares se resume em esforços para conter, segundo o Parlamento Europeu(2018), a  

estimativa, até 2050 os oceanos poderão conter, por peso, mais plástico do que peixe. 

Além dos já citados riscos à fauna marinha, por engasgamento ou intoxicação há também o 

dano à saúde humana, com a possível exposição a produtos químicos através da cadeia 

alimentar. O status do plástico como resíduo marinho significa para o turismo e para o setor 

da pesca um prejuízo que varia entre 259 a 695 milhões de euros anuais7. A reintegração do 

plástico na cadeia produtiva com 1 000 000 de toneladas equivaleria a 1 000 000 de carros 

fora das estradas reduzindo drasticamente a quantidade de CO2 emitido para a atmosfera. A 

linearidade do modelo econômico vigente não só contribui como ameaça a biodiversidade 

marinha mas também ao efeito estufa e alterações climáticas.  

Já de acordo com dados  referentes a 2018, do Relatório do Parlamento Europeu, mais de 

150 milhões de toneladas de resíduos plásticos existem no oceano e estima-se que , por ano, 

cerca de 4,8 a 12,7 milhões de toneladas de plástico entram nos oceanos. Cerca de 5% do 

valor das embalagens plásticas permanecem na economia e o restante é literalmente 

descartado, o que demonstra a necessidade de uma abordagem mais focada na reciclagem 

e na reutilização de materiais. O relatório ainda menciona que do total descartado em 49% é 

plástico de embalagens, 27% de equipamentos de pesca, 6% plásticos de outras fontes e 

18% outros tipos de resíduos.  

Na costa, o grande problema estende-se a produtos como talheres de plástico, garrafas de 

bebida, beatas de cigarros ou cotonetes que representam quase metade de todo o lixo 

marinho. O turismo e a urbanização próxima as praias representam os grandes responsáveis 

por esse tipo de prática. Caminhando pela orla de algumas praias é possível observar 

garrafas de plástico e tampas, beatas de cigarro, cotonetes de algodão, embalagens , 

produtos de higiene íntima, sacos de plástico, talheres e canudos de plástico, copos de 

bebidas e tampas, balões e recipientes no geral.  

No geral, as medidas que podem ser tomadas, orientadas pelo Parlamento Europeu (2018), 

dizem respeito a internalização dos custos ambientais de modo que as empresas que utilizam 

 
7 Plastic Europe. Áreas de foco: lixo marinho, 2020. 
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plástico ou produzem algum produto também responsável pela poluição marinha, arquem 

com a responsabilidade socioambiental. Dessa forma pretende-se estabelecer o princípio 

“poluidor-pagador”.  

Essas medidas surgiram sobretudo da necessidade de encontrar uma solução para reduzir a 

produção e o despejo irregular do material. A metade do plástico recolhido para reciclagem 

que era exportado para ser tratado em países fora da UE como a China, já não é direcionado 

ao país que não está mais aceitando o resíduo. Segundo o Parlamento Europeu(2018), os 

motivos para a exportação incluem a falta de capacidade, tecnologia ou recursos financeiros 

para tratar os resíduos localmente e dar uma destinação com valor agregado que retorne ao 

ciclo da economia.  

O modelo de economia linear reflete o desperdício do material para a cadeia produtiva, 

sobretudo quando há baixa porcentagem de reciclagem e a hierarquia de resíduos é pouco 

aplicada. “Estima-se que 95% do valor do material das embalagens de plástico seja perdido 

para a economia após um curto ciclo da primeira utilização” (Parlamento Europeu, p.214, 

2018). 

O impacto ambiental do descarte irregular não é somente os já citados. A destinação final 

para incineração de plástico emite para atmosfera cerca de 400 milhões de toneladas de 

dióxido de carbono (CO2), uma parte da qual poderia ser evitada através de ações 

sustentáveis.  

Em um âmbito específico, considerando que as soluções para combater os plásticos no mar 

não podem ser dissociadas de uma estratégia geral sobre os plásticos; que o artigo 48.º do 

Regulamento Controlo das Pescas citado aqui pela Resolução do Parlamento 2018/235, 

medidas destinadas a promover a recuperação de artes de pesca perdidas. Determina que 

os Estados-Membros estarem autorizados a isentar a grande maioria das embarcações de 

pesca desta obrigação, transmitindo a responsabilidade aos pequenos pescadores ou 

empresas pesqueiras. Quando a responsabilidade não recai sobre os criadores da tecnologia 

utilizada, ocorre o que o Parlamento Europeu (2018) designa como “pesca fantasma”. (...) 

Esta, “(...)ocorre quando redes, armadilhas e linhas de pesca não biodegradáveis, perdidas 

ou abandonadas, capturam, enredam, ferem, impedem a alimentação ou provocam a morte 

da vida marinha.”. 

 Por essa razão, mesmo sem meios económicos e tecnológicos para tal, alguns pescadores 

acabam por agir por conta própria e tomando a decisão de levar para o porto, as redes 

perdidas encontradas no mar. (Resolução do Parlamento 2018/235, alínea “z”).Do total de 

resíduos marinhos,  80 %  são constituídos por plástico e microplásticos. Entre 20 % e 40 % 

estão parcialmente relacionados com resíduos provenientes de navios comerciais e navios 
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de cruzeiro, que a percentagem restante seja causada por fontes terrestres.  Calcula-se que 

94 % do plástico presente no oceano acabe no fundo do mar. Torna-se necessário, portanto, 

utilizar o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), para que os 

pescadores participem diretamente na pesca de lixo no mar, proporcionando-lhes 

pagamentos ou outros incentivos financeiros e materiais. 

Uma Estratégia Europeia para os Plásticos na Economia Circular» (COM(2018)0028) foi 

desenvolvida pelo Parlamento Europeu em 2018 reconhece que o plástico possui um papel 

útil na nossa economia. Além do que os impactos causados pelo material descartado de 

forma indevida tem efeitos negativos e constituem-se como desafios ao modelo econômico 

vigente. A oportunidade para investir na prevenção da produção de resíduos de plástico, inclui 

a promoção da reutilização através de educação ambiental e também da valoração do 

plástico não como resíduo mas como um produto. Assim, este pode retornar ao mercado da 

concepção circular de produtos, bem como  investir nas mais avançadas instalações de 

recolha, triagem e reciclagem na UE.  

Os objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas ( n.º 12 ) são base para a 

alínea 3 das observações gerais da Resolução do Parlamento 2018/235. Em suma enfatiza 

que a introdução do plástico como produto valorado e sua relevância económica importância 

para o mercado depende da criação de um novo modelo empresarial. A indústria que utiliza 

plásticos deve internalizar os custos ambientais que normalmente são atribuídos à natureza 

ou a populações mais pobres. Objectiva-se investir em inovações tecnológicas com o intuito 

de reduzir e/ou acabar com os níveis de toxicidade dos materiais plásticos criando um novo 

ciclo no processo produtivo.   

A base das novas tecnologias ambientais está na compreensão do impacto dos plásticos, 

microplásticos e nano plásticos nos ecossistemas e na saúde humana. Em termos científicos, 

essa é uma das principais premissas para agregação de valor ao plástico como produto e 

não mais como resíduo. A produção do material passaria a considerar esses efeitos negativos 

e trabalhar em inovações que trouxessem ao plástico recursos que não configurem impactos 

socioambientais. Os requisitos a serem levados em conta seriam as alternativas existentes, 

os requisitos locais e regionais e  a satisfação das necessidades funcionais de rentabilidade 

significativas. 

Toda a cadeia de valor, dentro da lógica da economia circular, deve trabalhar em favor da 

eficácia desses projectos, pois a responsabilidade na redução da produção de resíduos é 

compartilhada entre produtor e consumidor e passa pelo programa de educação ambiental e 

conscientização. A sensibilização dos atores envolvidos em ações que contribuam para a 

https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=PT&type_doc=COMfinal&an_doc=2018&nu_doc=0028
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diminuição do impacto da poluição dos resíduos de plástico e a importância da prevenção e 

gestão adequada dos mesmos e das alternativas existentes. 

O quadro de degradação ambiental reforça a necessidade de ações , uma vez que  os 

plásticos deixarão de ser aceites em aterros até 2030. O que vem obrigando cada vez mais 

a indústria a nova realidade no que tange a obtenção de matéria prima, tratamento químico 

do material e escoamento do seu produto até os consumidores. A união europeia reforça que 

a iniciativa “proporcionar incentivos à aplicação da hierarquia de resíduos salienta a 

importância de dispor de instalações de recolha selectiva e triagem para permitir uma 

reciclagem de elevada qualidade e incentivar a utilização de matérias‑primas secundárias de 

qualidade”(Resolução do Parlamento Europeu, alínea 8 (2018/2035(INI)). 

De acordo com o Parlamento Europeu (2018), os objectivos para 2030 são abordados no 

quadro abaixo: 

 

Aspeto Descrição Meta Ano limite 

Resíduo Urbanos Reciclar 65 % Até 2035 (55 

% até 2025 e 

60 % até 

2030) 

 Embalagens Reciclar 70 % Até 2030 

Destinação 

Final 

Aterro Reduzir a deposição de 

resíduos urbano, em 

aterro, a um máximo de 

10 % 

Até 2035; 

 Aterro Proibição da deposição 

em aterro de resíduos 

recolhidos 

separadamente, que exige 

Até 2023; 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2035(INI)
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a recolha selectiva de bio 

resíduos 

 Aterro Proibição da deposição 

em aterro de resíduos 

têxteis e resíduos 

perigosos domésticos 

Até 2025; 

Quadro 1: Resolução do Parlamento Europeu para a Diminuição do Impacto da Poluição dos 
Resíduos de Plástico. 

Fonte: Parlamento Europeu, Resolução 2018/2035. 

 

Em  02 de dezembro de 2015, foi elaborado o plano de ação da UE para a economia circular 

e mais tarde em 2017 na data de 18 de dezembro o Conselho do Parlamento Europeu 

discorreu sobre sobre ecoinovação possibilitando a transição de um modelo linear de 

economia para um modelo circular através de instrumentos legais. Associando a temática de 

resíduos a degradação marinha, em 2018 foi estabelecido sobre a governança internacional 

dos oceanos, uma agenda para o futuro com metas específicas para 2030. Tais medidas são 

justificadas pelo paradigma “produzir e utilizar plásticos de forma responsável e sustentável, 

a fim de reduzir a produção de resíduos e a utilização de substâncias perigosas nos seus 

componentes, sempre que possível; que a investigação e a inovação no domínio de novas 

tecnologias e substâncias alternativas desempenham um papel importante a este respeito. 

Essa meta foi estabelecida devido ao que dizem as estatísticas. Além disso,  anualmente, 

entre 150 000 a 500 000 toneladas de resíduos de plástico são despejadas nos mares e 

oceanos da UE8. Além da possibilidade de ingestão, intoxicação por substâncias adsorvidas 

pelo plástico e que atinge o sistema circulatório dos peixes e mamíferos marinhos, cerca de 

90 % de todas as aves marinhas ingerem partículas de plástico.  Considerando que, de acordo 

com estudos citados pela ONU, se nada for feito haverá mais plásticos do que peixes nos 

oceanos em 2050 e os plásticos representam 85 % do lixo das praias e mais de 80 % do lixo 

marinho. 

 
8 Plastic Europe. Áreas de foco: lixo marinho, 2020. 
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No âmbito da Estratégia para os Plásticos do Parlamento Europeu (2018) para fazer face aos 

resíduos de plástico, que constituem uma fonte de desperdício e são prejudiciais, através de 

uma ação legislativa, foi estabelecida uma  proposta da Comissão de 28 de maio de 2018. O 

Conselho e o Parlamento chegaram a um acordo provisório em 19 de dezembro de 2018 

tendo em vista a redução da poluição por plástico, impondo novas restrições estritas a 

determinados produtos de plástico de utilização única. 

Entre os produtos que serão proibidos na UE contam-se os talheres de plástico (garfos, facas, 

colheres e pauzinhos), os pratos e os canudos de plástico, os recipientes para alimentos e 

bebidas feitos de poliestireno expandido e os cotonetes feitos de plástico. Estima-se que a 

partir de 2025, os Estados-Membros terão como objectivo vinculativo assegurar que todas as 

garrafas de PET destinadas a bebidas contenham, pelo menos, 25 % de plástico reciclado. 

Até 2030, todas as garrafas de plástico deverão ter na sua composição, pelo menos, 30 % de 

conteúdo reciclado.  

A Comissão Europeia, se encontra diante de um um ponto chave no estabelecimento de 

metas e promoção de instrumentos econômicos para desencorajar a deposição em aterro 

sanitário. Isso pode significar empenho em coleta selectiva, reciclagem, reaproveitamento e 

claro em logística reversa. Na Indústria, setor que mais gera resíduos, a reutilização pode de 

facto promover um subproduto de uma indústria em matéria-prima para outra indústria, por 

exemplo. Ou mesmo para a própria indústria que o produz voltando ao ciclo.  

Por fim, no que tange o mercado,  no setor comercial as metas regem regimes obrigatórios 

de responsabilidade dos produtores de colocarem produtos mais ecológicos no mercado e a 

apoiarem regimes de valorização e reciclagem de embalagens, pilhas, equipamentos 

elétricos e eletrónicos e veículos em fim de vida, por exemplo. 

Em menos de 10 anos o setor industrial deverá adequar todo o processo que vai desde a 

identidade da marca, e ideia de concepção do projecto a seu produto final. Todo processo 

deve ser realizado a fim de que o padrão de consumo seja sustentável e integrado à lógica 

circular da economia. O marketing “verde” se torna essencial para formação da opinião de 

nichos de consumidores que priorizam a proteção do meio ambiente. Os chamados de “eco 

friendly” são esse grupo de consumidores que estão ditando novas  demandas para o 

mercado.  
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3. Economia circular  

O modelo econômico linear, se baseia em: extrair, produzir, despejar (desperdiçar) está 

atingindo seus limites físicos.  Segundo, Ellen Macarthur Foundation (2020), a economia 

circular é uma alternativa que busca redefinir a noção de crescimento econômico priorizando 

a natureza e o capital social beneficiando toda a sociedade.  

Isto envolve estudar formas em que o consumo não envolva fontes finitas de matéria prima e 

eliminação de resíduos sólidos urbanos no sistema. Entretanto, esse novo modelo não 

baseia-se somente na realocação de resíduos no sistema produtivo mas também na  

transição para fontes de energia renovável. 

Os autores do livro Do berço ao berço (Cradle to cradle) propõem o conceito da economia 

circular. esse modelo “(..)o ciclo de vida dos produtos se assemelha ao ciclo biológico, em 

que os materiais são tratados como nutrientes, que devem ser continuamente utilizados 

nesse sistema, sem que haja contaminações ou desvalorização do produto” (SEBRAE, p.2, 

2018).  

O upcycle está de acordo com a economia circular. Quando se diferencia o conceito de 

reciclagem, define-se que o objectivo dessa lógica é transformar um produto em um novo 

artigo, preservando suas características e composições para outro fins ou para fim original. 

O SEBRAE (2018), diferencia alguns conceitos dentro da lógica da economia circular do setor 

têxtil. O Upcycle, cria um novo ciclo de vida para o produto, ao dar uma nova função ou ao 

transformá-lo em um novo artigo, geralmente de alto valor agregado que estará sempre em 

circulação no mercado. Diferente da reciclagem que está associada à criação de um novo 

produto, a partir da transformação de um material que foi descartado ou que chegou ao fim 

de sua vida como produto é que as características físico-químicas do material são alteradas 

no processo, ao contrário do upcycle. A diferença é notável e se define no resíduo ter ou não 

destinação final.  

O modelo circular constrói capital econômico, natural e social. Dessa forma Ellen Macarthur 

Foundation (2020) baseia o modelo de economia circular em três princípios: 

● Eliminar a possibilidade de geração de resíduos e fontes de poluição e 

emissão de gás carbônico, desde o princípio do processo 

● Manter produtos e materiais em uso, reutilizando-os e incorporando-os ao 

processo produtivo em regime circular. 
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● Regenerar sistemas naturais priorizando reduzir ou eliminar impactos 

socioambientais. 

Espera-se que seja possível redesenhar a nossa economia a partir dessas premissas. Isso 

significa projectar a remanufatura utilizando energia renovável. A questão central desse 

modelo é como a criatividade é a inovação tecnológica pode construir uma economia 

restaurativa? O termo restauro vem de reutilização.  

O conceito é amplo e inclusivo. Pode e deve ser aplicado para pequenos e grandes negócios 

a nível global ou local. Entretanto, toda essa ideia se refere a redução de impactos ambientais 

do modelo econômico vigente e linear, mas também cria uma realidade econômica que traz 

a longo prazo benefícios socioambientais.  

O que acontece após a adoção da economia circular por uma empresa é que os ciclos 

naturais e toda base biológica de fornecimento de matéria prima dependem de condições 

óptimas, regenerativas e restauradoras. A prioridade se torna o uso de recursos renováveis 

que segundo Ellen Macarthur Foundation (2020), possibilitam reuso, reparo, remanufatura ou 

(em última instância) reciclagem. 

Um termo muito utilizado quando se fala desses conceitos é o de retroalimentação. Pode-se, 

actualmente, usufruir desses recursos para favorecer o uso de tecnologias em o sistema se 

estrutura refaz dentro se sua circularidade. Ellen Macarthur (2020) aborda um diagrama 

sistêmico que ilustra o fluxo contínuo de materiais técnicos e biológicos através do círculo de 

valor. Abaixo é possível observar um Diagrama de Sistemas de Economia Circular: 
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Figura 2:  Diagrama de Sistemas de Economia Circular. 
Fonte: Fundação Ellen Macarthur, 2019. Ilustração baseada no livro “Cradle to Cradle” (C2C), 2008. 

Um dos pontos principais abordados no diagrama que também é o centro desse modelo 

econômico é a minimização de fugas do sistema através da internalização dos custos e 

minimização das externalidades negativas . Há dois polos principais de ação: consumidor e 

usuário. Através do usufruto dos produtos consomem indiretamente os recursos da biosfera. 

A gestão dos fluxos de bens e serviços deve ser feita de modo que todos os subprodutos 

possam retornar ao sistema de forma circular e assim não gerar resíduos que possam ser 

dispensados de forma irregular ou desperdiçados.  

Cada ator da cadeia de produção deve ser um elemento que contribua para a 

retroalimentação do sistema impedindo que haja impactos ambientais incomensuráveis e 

irremediáveis. Segundo Ellen Macarthur Foundation (2020), “Uma economia circular busca 

reconstruir capital, seja ele financeiro, manufaturado, humano, social ou natural”. 

3.1. Aspetos legais 

O Governo, através do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, assumiu 

a necessidade de mudança de paradigma para uma visão integrada dos recursos naturais, 
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em prol da promoção do crescimento verde. Sua concretização requer um novo ciclo de 

reformas estruturais e de investimentos selectivos e produtivos, em áreas estratégicas, como 

o conhecimento, a política industrial e a economia verde, suscetíveis de promover 

sustentadamente o crescimento e o emprego.  

O setor dos resíduos é estratégico para o crescimento verde, tendo em conta o seu elevado 

potencial para contribuir para o objectivo global de estabelecimento de uma economia 

circular. Os objectivos centrais da economia circular passam pela minimização da utilização 

de matérias-primas virgens, redução da produção de resíduos, reprocessamento, no mesmo 

ou noutro processo produtivo, para minimizar os desperdícios e, ainda, pela valorização de 

qualquer resíduo cuja produção não seja evitável, promovendo-se desta forma o fecho do 

ciclo de vida dos materiais e o aumento da produtividade dos recursos.  

A gestão sustentável dos resíduos exige assim a formalização de uma estratégia integrada e 

abrangente que garanta a eficácia de uma política nacional de resíduos, com uma perspetiva 

sistémica dos diversos aspetos ligados à gestão dos recursos naturais. A Diretiva n.º 

2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, relativa 

aos resíduos (Diretiva Quadro Resíduos), veio estabelecer a obrigação de os Estados-

Membros elaborarem planos de gestão de resíduos, que isoladamente ou articulados entre 

si, devem abranger todo o território geográfico do Estado-Membro em causa. Esta Diretiva foi 

transposta pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, alterado pelos Decretos-Leis n.os 

67/2014, de 7 de maio, e 165/2014, de 5 de novembro, que estabeleceu o regime geral 

aplicável à prevenção, produção e gestão de resíduos. 

Em 16 de janeiro de 2018, a Comissão do Parlamento Europeu publicou uma estratégia para 

os plásticos  a respeito da economia circular. Esse documento apresentou estratégias e 

identificou os principais desafios para a transição do modelo empresarial que incluísse o 

plástico em sua circularidade.  

Nomeadamente os principais pontos determinaram que as baixas taxas de reutilização e 

reciclagem dos resíduos de plástico, as emissões de gases com efeito de estufa associadas 

à produção e incineração de plásticos e a presença de resíduos de plástico nos oceanos, 

seriam impulsionadores desta nova realidade pretendida.  

Com vista a alcançar esta meta, o Parlamento Europeu (2018) ditou a estratégia em forma 

de um conjunto de medidas centradas em quatro domínios. Primeiramente é realizada a 

transição da economia linear para a economia circular na cadeia de produção do plástico. Em 

segundo lugar, pretende-se limitar a quantidade de plástico caracterizado como resíduo. Em 
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terceiro,  limitar ou acabar com a deposição de plástico em aterros sanitários transformando-

o em produto com valor agregado é relevância para o mercado. Estimulando assim 

investimentos e inovações tecnológicas de cunho sustentável. E por último usufruir de 

decisões internacionais que favoreçam essa transição de políticas ambientais nacionais 

viáveis e eficazes. 

A produção e o consumo sustentável é um dos grandes objectivos da UE. O programa de 

política industrial sustentável (PIS) (COM(2008)0397) incentiva essa realidade não só 

pretendida por Portugal mas também pela UE. Objectiva-se melhorar o desempenho 

ambiental do plástico durante todo o processo, favorecendo sua retomada ao Ciclo de Vida e 

incentivando a conscientização de potenciais novos consumidores sobre as vantagens dessa 

escolha. Esse quadro de objectivos, segundo o Parlamento Europeu (2018) , compõe a 

política integrada relativa aos produtos (PIP), a primeira a introduzir oficialmente o conceito 

de “ciclo de vida” (Life Cycle Thinking — LCT).  

A introdução da economia circular promove uma remodelação do setor aderente. Para tanto 

é realizada uma Avaliação do ciclo de vida (Life Cycle Analisy-LCA). Segundo Lyngaas 

(2016), a avaliação do ciclo de vida ou LCA, refere-se a um processo do domínio da ecologia 

industrial, pelo qual os produtos, processos e instalações usados para fabricar produtos 

específicos são examinados quanto aos seus impactos ambientais. Após a adesão é feito um 

levantamento na empresa que inclui um balanço da produção, gasto de água é energia, 

geração de resíduos e emissões de CO2 para atmosfera, potencialidade de reciclagem, 

reutilização e fim de vida do produto.  

O objectivo principal é estabelecer métricas de adequação do sistema produtivo vigente dos 

produtos após o término de sua vida comercial (próxima vida). Encontrando, assim, maneiras 

de aumentar a eficiência, reutilizar, reduzir e reciclar materiais. 

O objectivo do LCT se baseia nos princípios da CPS sobre a concepção ecológica.  Em 2012, 

a Comissão publicou uma revisão da Diretiva 2009/125/CE, na qual se concluíram os 

conceitos de “Conceção Ecológica” e etiquetagem ecológica dos projectos industriais. Esta 

última,  foi criada em 1992 pelo Comité do Rótulo Ecológico da União Europeia (CREUE) e 

segundo o Parlamento Europeu (2018),  fornece informações  nas etiquetas de produtos 

essenciais que ajudam os consumidores a fazer escolhas mais conscientes de empresas que 

cumpram critérios ambientais.  Para as companhias, serve para  incentivá-las a 

comercializarem produtos e serviços que cumpram critérios ambientais já que a selagem 

ambiental é um óptimo elemento para o marketing verde das marcas. 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0397
https://buddhajeans.com/encyclopedia/industrial-ecology/
https://buddhajeans.com/encyclopedia/industrial-ecology/
https://buddhajeans.com/encyclopedia/recycled-materials/
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Assim, discorre o Parlamento Europeu (2018),  

“Os produtos e serviços aos quais foi atribuído o rótulo ecológico exibem o logotipo em forma de flor, 

que permite a sua fácil identificação pelos consumidores — tanto os compradores públicos quanto 

os privados. Até à data, o rótulo foi atribuído a produtos de limpeza, eletrodomésticos, produtos de 

papel, vestuário, produtos de casa e jardim, lubrificantes e serviços tais como alojamentos turísticos.” 

Portanto, os órgãos competentes ao analisar o impacto dos produtos e serviços no ambiente 

ao longo do seu ciclo de vida, determinam a aceitação ou não da etiquetagem. Após a 

determinação da viabilidade ou não da conferência do selo , algumas avaliações de 

desempenho podem ser realizadas. E assim é bastante provável que de início os custos para 

conformidade das normas sejam maiores que o lucro. Tornando incerto em termos de custo 

benefício, adesão das empresas que querem aderir a esse sistema sustentável.   

As indústrias que aderirem a política do CPS acabam por ter uma selagem de empresa “amiga 

do ambiente” o que para o mercado “verde” é decisivo e extremamente rentável para nichos 

cada vez maiores e expressivos que defendem o meio ambiente. De acordo com o 

Parlamento Europeu (2018) isso se resume na legislação em matéria de contratos públicos 

ecológicos, roteiro de eficiência de recursos e plano de ação para a inovação ecológica. 

Ao reduzir o impacto no meio ambiente, toda a cadeia produtiva é valorada, desde extração 

de matérias-primas, cadeias de abastecimento, utilização de produtos a etapa referente a seu 

fim de vida útil. As melhorias no processo têm de ser identificadas de modo a reduzir o 

impacto ambiental,  as consequências da eliminação e as possibilidades de reutilização ou 

reciclagem. 

A Ecogestão e auditoria (EMAS) é responsável por essa avaliação e em 2017, o Regulamento 

EMAS foi alterado de modo a incluir as alterações associadas à revisão da norma ISO 

14001:2015, através do Regulamento (UE) 2017/1505. Além disso, toda a lógica de economia 

circular engloba, ou seja, LCA fazem parte das normas de gestão ambiental ISO 14000 : na 

ISO 14040: 2006 e 14044: 2006. (ISO 14044 substitui versões anteriores de ISO 14041 para 

ISO 14043.) 

Outra ferramenta de extrema importância são os Contratos Públicos Ecológicos (CPE). 

Adotados em 2004 pelas Directivas 2004/18/CE e 2004/17/CE, Valendo-se das premissas da 

gestão baseando-se no ISO determina-se através de ferramenta útil na introdução de 

produtos e serviços ecológicos no mercado e na redução do impacto ambiental das atividades 

das autoridades públicas. Apoiando uma política ambiental de circularidade, uma das 

prioridades dessa modalidade jurídica é contribuir com a baixa emissão de carbono para a 

atmosfera. A preocupação de introduzir a lógica da economia circular não é somente a de 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_14000
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_14000
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reduzir a quantidade de plástico no ambiente mas também de diminuir as emissões de 

carbono para a atmosfera.  

Legalmente falando, os contratos que as indústrias estabelecem dentro dessas premissas 

incluem a possibilidade de incorporar considerações ambientais através da apropriação de 

requisitos ambientais em especificações técnicas. Nesse aspeto, a obtenção de rótulos 

ecológicos faz-se critério para o enquadramento ambiental. 

Dissertando sobre inovação ecológica, é importante ressaltar que a Comissão Europeia em 

dezembro de 2011, estabeleceu o sucessor do Plano de Ação sobre Tecnologias Ambientais 

(ETAP) (COM(2004)0038). Segundo o Parlamento Europeu (2018), o ETAP destinava-se a 

promover o desenvolvimento e a utilização das tecnologias ambientais e a aumentar a 

competitividade europeia neste domínio. 

Nenhuma das etapas desse processo seria possível sem pesquisas científicas, incentivo 

governamental de políticas públicas e interesse em fomento através da iniciativa privada. A 

tecnologia é a base para a mudança e desenvolvimento econômico sustentável. A chamada 

“União pela Inovação”, quadro da Estratégia Europa 2020, pretende criar oportunidades de 

negócios realmente atrativas e rentáveis na sua execução.  

As correntes de pensamento sobre economia circular são abordadas por Ellen Macarthur 

Foundation (2020) que dispõe: 

“O modelo de economia circular sintetiza uma série de importantes escolas de pensamento, 

incluindo a economia de performance de Walter Stahel, a ideia de biomimética articulada por Janine 

Benyus, a ecologia industrial de Reid Lifset e Thomas Graedel, o capitalismo natural de Amory e 

Hunter Lovins e Paul Hawkens, e a abordagem blue economy como descrita por Gunter Pauli.” 

A autora também aborda a filosofia de design Cradle to Cradle de William McDonough e 

Michael Braungart que concretiza muitos dos aspetos da economia circular como simbiose 

industrial e ecológica da bioeconomia que serão brevemente tratados neste trabalho. 

 

3.2. A transição de Cradle to Grave para Cradle to Cradle 

O conceito de Cradle to Grave, se baseia no modelo actual adotado de economia linear 

adotado pela maior parte das micro e grandes empresas pelo mundo. 

A tradução “Do berço ao túmulo” é um termo usado para descrever os fluxos de material linear 

unilateral (saída e entrada) que existem nas sociedades industrializadas. Na avaliação do 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2004)0038
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ciclo de vida, o termo usado para indicar um estudo de ACV considera todo o ciclo de vida do 

produto, ao contrário dos estudos que consideram apenas os impactos adversos. 

De modo geral, os recursos são extraídos, transformados em produtos, usados e 

frequentemente descartados em aterros sanitários ou em instalações de energia.  

No setor têxtil, por exemplo, a cadeia produtiva começa com a produção de fibras após a 

extração de matérias primas. O setor de manufatura produz os tecidos que são transportados 

e direcionados aos consumidores. Apesar de as roupas serem submetidas ao reuso e 

reciclagem no intuito de submeter ao processo a critérios de sustentabilidade, o fim do ciclo 

da cadeia produtiva, é o lixo, ou seja, aterros sanitários provavelmente. O material sair do 

sistema é certamente sem o devido fim contribui uma hora ou outra para degradação 

ambiental.  

A reciclagem consiste no reuso para o mesmo fim ou o aproveitamento de certos elementos 

do material em questão para o desenvolvimento de outro produto. É um processo que dentro 

de um sistema produtivo linear não tem sido suficiente para evitar a geração de resíduos no 

final do ciclo de vida do material.  

Diante da insatisfação dos modelos empresariais que culminam em impacto e dano 

ambiental, sobretudo para os oceanos. A proposta da economia circular é a circulação do 

produto na cadeia produtiva. Ocorre o retorno às diversas etapas do processo não como 

resíduo ou subproduto mas como um material que pode ser reutilizado sem que haja 

preocupação com sua destinação final.  

O objectivo de toda a inovação pretendida por novos modelos empresariais é colocar em 

prática novos planos de acção para a inovação ecológica que coincidam com o conceito de 

economia circular. Uma economia baseada em não - desperdício e ecoinovação. 

O químico alemão e visionário, Michael Braungart, desenvolveu, em conjunto com o arquiteto 

americano Bill McDonough, o conceito e o processo de certificação “Cradle to Cradle”. Os 

precursores desse conceito o desenvolveram focados em soluções sustentáveis para o 

designer que se estende hoje em dia, a diversas áreas. Possibilitando assim a transição do 

modelo «cradle to grave» para o modelo «cradle to cradle» no meio empresarial.  

O termo framework «Cradle to Cradle» remonta às acções efetivas de impacto positivo que 

envolvem entradas e saídas de recursos técnicos e biológicos, de modo que haja redução 

dos impactos negativos no processo industrial e comercial. Os autores de Cradle to Cradle, 

defendem, segundo Ellen Macarthur (2020),  que os processos de metabolismo biológico da 
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natureza são base de apoio para o de “metabolismo técnico” de materiais industriais. Os 

componentes do produto devem ser projectados para que exista a possibilidade de qualquer 

resquício de subproduto ou resíduo adquira uma nova composição técnica que leve a sua 

recuperação contínua e reutilização de nutrientes biológicos dentro desses metabolismos. O 

material, dentro da lógica do upcycle, mantém suas características físico-químicas ao 

contrário do processo de reciclagem possibilitando essa lógica 

A lógica do desperdício mínimo é a base de todo o processo. Os resíduos passam a se tornar 

um recurso para a retroalimentação do sistema. Passam a ser caracterizados biológica e 

tecnicamente como produtos seguros para o meio ambiente e para saúde humana que 

podem, por assim dizer, serem reintroduzidos no sistema produtivo. Segundo Ellen Macarthur 

(2020) é “criar e participar de sistemas de coleta e recuperar o valor desses materiais 

seguindo seu uso”. 

Objectiva-se, por conseguinte, maximizar o uso de energias renováveis, considerando as 

peculiaridades locais. Priorizando, assim, a diversidade de «stakeholders», agentes de 

promoção de responsabilidade socioambiental. A economia circular baseada em  "Cradle to 

Cradle" é o conceito de upcycling que defende princípios da coletividade. A produção co-

criativa, colaborativa e ecofriendly são formas de alcançar pessoas a fundo através de seus 

nichos e causas socioambientais que defendem. Traz oportunidades de negócios e desafios, 

já que a proposição de soluções em conseguinte ao diálogo em sociedade é apreciado e cada 

vez mais desejado por essa gama de clientes em crescimento.  

A obsolescência dos produtos em seu fim de vida, na maior parte das vezes programada para 

tal, cede lugar à lógica em que a resiliência técnica dos materiais, a retroalimentação do 

sistema, a tecnologias ambientais inovadoras e, portanto, a sazonalidade. 
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4. Indústria têxtil  

4.1. Enquadramento conceitual 

A indústria têxtil utiliza na confecção de seus tecidos e vestuário, fibras naturais e fibras 

químicas artificiais ou sintéticas. O processo produtivo da cadeia têxtil começa pela seleção 

do tipo de fibra. Após isso, as fibras passam pelo processo de fiação. Em seguida define-se 

o tipo de produção, malharia e tecelagem. Actualmente, a química têxtil trabalha para o 

tratamento da fibra e prover o branqueamento, impressão, tingimento, impregnação, 

revestimento e plastificação dentre outros que são característicos de cada tecido ao final do 

processo.  

Após todo o processo químico, há a confecção. A fabricação de têxteis e vestuário  “(..) 

compreende a preparação de fibras têxteis (descaroçamento, maceração, batedura, 

torcedura e carbonização), lavagem, penteação, fiação, retorcedura, tecelagem (...). 

Compreende também o acabamento de têxteis (branqueamento, tingimento, estampagem, 

texturização, etc.), confecção de têxteis para o lar e outros artigos têxteis. As etapas do 

processo são desenvolvidas para “preparação e fiação de fibras, tecelagem, acabamento e 

fabricação de outros têxteis (DGAE, p.8, 2018).  

A indústria têxtil investe em tecnologias químicas que proporcionam ao consumidor vestuários 

que sejam adaptáveis a temperatura corporal e as condições climáticas do momento. É tão 

importante se ater a essas características quando se pretende inovar nas tecnologias 

ambientais sem que se perca a qualidade dos produtos em detrimento de tecnologias 

convencionais mais poluentes e que causam mais impactos.  O produto final da tecnologia 

empregada chega ao consumidor final , sendo para indústria têxtil específico e para a 

sociedade, vestuário, tapetes, revestimentos e outros produtos para o lar.  

De acordo com o Serviço Nacional de Apoio à Indústria (SENAI-SP), o Conmetro (2/2008) 

define as fibras como toda matéria prima para todo tipo de têxtil que possuem algumas 

características determinantes na escolha do seu uso. As fibras naturais são fibras que existem 

na natureza e apenas necessitam de processos físicos para transformá-los em fios. São 

divididas em três categorias: fibras têxteis animais ( cashmere, lã, seda e lhama), fibras têxteis 

vegetais (algodão , linho, juta, rami, sisal, coco) e fibra têxtil mineral proveniente de silicatos 

(amianto).  

As fibras retiradas de animais podem ser secreção glandular ou pelos. As retiradas dos 

vegetais provém da semente, do caule, da folha ou do fruto. As fibras químicas são 
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produzidas através de processos químicos e podem ser artificiais ou sintéticas. Segundo o 

DGAE (2018), esse tipo de fibra é proveniente da transformação de polímeros naturais 

orgânicos e inorgânicos (como viscose, acetato, vidro, liocel e modal), fibras sintéticas (ou 

seja, fibras orgânicas à base de produtos petroquímicos como o poliéster, nylon/poliamida, 

acrílico, elastano e polipropileno), e fibras de materiais inorgânicos (por exemplo, vidro, metal, 

carbono ou cerâmica).  

Existem também as microfibras, que são compostas por filamentos ultrafinos individuais de 

poliéster ou poliamida. São muito utilizados na indústria pelas suas propriedades de secagem 

rápida, grande absorção, limpeza e sensação de conforto prolongada. Alguns critérios, como 

comprimento e diâmetro, além de  flexibilidade, elasticidade, resistência, tenacidade e finura 

são determinantes para a indústria escolher qual a fibra, sua origem e tecnologia que será 

empregada para sua transformação. Para que a escolha seja rentável e atenda aos objectivos 

do projecto, há um processo de identificar as fibras através de técnicas laboratoriais que 

consideram a reação da fibra a chama e ao calor, produção de diferentes odores e resíduos, 

a solubilidade dos fios, possuem morfologia microscópica diferente, assim como pontos de 

fusão. A importância da determinação dos tipos de fibras  :  

“Estas fibras, tanto as naturais como as não naturais diferem-se de inúmeras maneiras. Cada qual 

possui características e propriedades diferentes, sejam as dimensões de suas cadeias moleculares, 

cristalinidade, as cores, massa específica, elasticidade, hidrofilidade e muitas outras que irão conferir 

ao tecido aplicações diversas. Daí a grande importância de se conhecer de forma profunda as fibras 

têxteis e seus aspetos técnicos antes de desenvolver determinado tecido, ou seja, tudo na cadeia 

têxtil passa primeiramente pela correta escolha da fibra têxtil (PEREIRA, p.7, 2009).” 

O que confere a cada fibra têxtil uma qualidade diferenciada e única é a sua composição 

química. Portanto, as fibras têxteis são classificadas de acordo com sua composição química 

e de sua estrutura molecular (DGAE, p.8 2018). 

As fibras naturais ou não naturais, possuem como elemento principal, o carbono. Ligado na 

maioria das vezes com outros elementos como o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e 

elementos alógenos, como flúor, cloro e iodo. Segundo o DGAE (2018) a disposição das 

moléculas determina a forma com que estes elementos se ligam formas diferentes  cadeias 

de polímeros. As fibras podem possuir áreas amorfas que contribuem para a absorção de 

corantes e umidade. Além de, se comparado às que possuem estruturas cristalinas, também 

possuem uma maior elasticidade e alongamento.  Isso vai determinar a sua resistência à 

tração.  

Existe, para os fios, propriedades específicas de tecidos planos, tecidos de malhas , tecidos 

técnicos, linhas , barbantes e cordas. Pode ser do tipo fiado, fiado com fibras cortadas e 
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descontínuas, curtas ou longas. Cada um determina volume e resistência. Já os filamentos 

têm origem em processos químicos, com cabos contínuos de comprimentos variáveis, 

podendo ser do tipo mono ou multifilamentos.    

O título e o termo usado para determinar a espessura do fio, que segue padrões internacionais 

e metodologias dotada de fórmulas matemáticas e padrões de avaliação química que 

determina, por exemplo, a resistência do fio, toque, volume e uniformidade. Constituindo-se 

como critérios que favorecem ou não a capacidade de torção do fio. A flexibilidade e a 

elasticidade demonstra como os tecidos reagem sob tensão. No que tange a estabilidade 

dimensional do tecido, muitas vezes são adicionadas Lycra para que o tecido tenha 

elasticidade e não perca sua forma e funcionalidade. O tecido pode esticar mas retornará a 

forma original.  

O setor investe muito dinheiro em malha, exatamente por atender a esses critérios e a alguns 

outros, como capacidade de, no calor, absorvem suor proporcionando conforto, no frio 

funcionam como isolante térmico, deixando a pessoa aquecida.  Por isso a gama de produção 

é extensa. É possível produzir vários tipos de vestimentas como roupas íntimas, roupas de 

banho, artigos esportivos, meias e etc. Diferentemente de tecidos planos, são tecidos que 

além da elasticidade e flexibilidade são fáceis de fabricar com diversas possibilidades de 

texturas, já que podem ser usados diferentes tipos de filamentos podem ser feitos para 

diferentes tipos de uso. “O comportamento do artigo têxtil em reação a este conjunto de forças 

é que irá determinar quando, como e que tipo de fibra e fio será utilizado no processamento 

do tecido até o artigo final” (DGAE, p.8, 2018). 

4.2. Tendências de consumo do setor em Portugal 

A indústria têxtil, de vestuário nacional, emprega no país, 152 mil trabalhadores diretos 

(DGAE, 2018). Em termos de categoria de produtos, o setor divide-se em matérias têxteis, 

vestuário, têxteis-lar e outros artigos têxteis confeccionados.  

Em 2017, foram exportados cerca de 5.215.144.000 euros, mais 179.352.000 euros do que 

no ano anterior. Já em 2018, foram exportados 3.233.399.000 euros, mais 2,4 por cento do 

que no mesmo período de 2017. Do total das exportações, cerca de 60,24 por cento dizem 

respeito ao vestuário, enquanto os restantes 39,6 por cento são referentes aos materiais 

têxteis (Portugal Global, ed. 113, p.7, 2018). 

A Espanha é o principal consumidor  dos produtos de vestuário Portugues, representando 

33,8 % do total. Apesar da exportação ser um recurso que gera demasiado lucro ao setor, as 

empresas portuguesas estão cada vez mais investindo no mercado interno. A moda Made in 
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Portugal representa actualmente um setor de forte representatividade. As tendências de 

consumo têm mudado e os portugueses têm direcionado seu olhar para o que é produzido 

no país.  

A busca pelo produto possui um perfil “amigo do ambiente”, com certificação ecológica, 

proveniente de material inserido na lógica da economia circular com reciclagem e upcycling. 

As tendências de mercado respondem cada vez mais a essa necessidade em desenvolver 

um produto que atenda a demanda por produtos sustentáveis.  

Segundo dados da Organização das Nações Unidas,ONU BR (Brasil), a população mundial 

que em 2020 é de quase 7.772.000.000 de pessoas, em 2050 deve chegar a 9,2 bilhões, com 

previsão para 11 bilhões em 2100. Portugal possui, segundo o Instituto Nacional de 

Estatísticas, em 2018 , 4.457.358 milhões de residentes em cidades. As mudanças 

resultantes do tamanho, composição e distribuição da população influencia diretamente as 

tendências de consumo, sobretudo quando se intensifica o poder de compra.  

Nas últimas décadas o consumo excessivo caracteriza a demanda por bens e serviços. Em 

Portugal o poder de compra per capita, na região do Porto (104,4) e Lisboa(124,1) chegaram 

a ser maiores que a média nacional, que é 100. O indicador «poder de compra» depende da 

distribuição espacial da população residente e da distribuição do poder de compra per capita, 

de acordo com o do Instituto Nacional de Estatísticas de Portugal, o relatório de 2017 indica 

que a região metropolitana de Lisboa e Porto concentram respectivamente 34,2% e 17,5%, 

cerca de 52% do total para o país.  

O perfil do consumidor em 2020 tende a ser exigente perfilado pelo ativismo socioambiental 

que tem determinado o que consumir ou não actualmente. Dados do Gabinete de Tendências 

WGSN e Portugal Têxtil (2020) abordam a adesão ao «crowdfunding» ou financiamento 

coletivo e estabelecido por ativistas locais ao empreendedorismo sustentável. A luta pelas 

convicções, por justiça socioambiental, direitos humanos e direitos dos animais vem 

moldando não só o comportamento e ideais mas também o desejo de consumir produtos que 

defendam suas bandeiras e preferências. Grandes empresas têm perdido a confiança de 

muitos consumidores quando ignoram problemas na sociedade e não participam no processo 

de propor soluções a realidade actual de degradação ambiental.   

O slow living tem ganhado espaço em Portugal, constituindo-se como escolhas conscientes 

que sejam benéficas para o nosso bem estar e qualidade de vida. O ato de consumir tem 

provocado efeitos na indústria, pois leva o consumidor a questionar e levantar problemas que 

afetam o planeta, o meio ambiente e a sociedade. Segundo o Conselho Empresarial para o 
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Desenvolvimento Sustentável (BCSD), o conceito surgiu no final dos anos 80 com o 

movimento slow food por oposição ao crescimento das redes de fast food defendendo a 

venda de alimentos mais tradicionais que passariam por um processo lento de preparação, 

portanto mais seriam saudáveis e naturais.  

Outro conceito que vem ganhando força no mercado da moda, por exemplo, é o lowsumerism. 

Esse conceito, de forma similar ao slow living, surgiu quando a empresa  Box 1824, 

especializada em tendências de comportamento e consumo, lançou o vídeo “The Rise of 

Lowsumerism”, um documentário de 10 minutos sobre tendências de consumo que se 

desenvolvem com o aumento da oferta de produtos industrializados e de créditos de compra. 

A necessidade de consumo constante e exacerbado, pode gerar os chamados “males do 

século”, como ansiedade, depressão e compulsão. Segundo, Camila Haddad (2020), co-

fundadora da plataforma de crowdlearning Cinese é necessário disseminar o conhecimento 

acerca desses males que podem levar a um “processo de autodestruição (...) e do mundo 

(impacto ambiental) que podem ser freados a partir de um novo entendimento de viver.”  

Actualmente, essa realidade, tem afetado todos os segmentos do mercado e o grande 

objectivo de se produzir e consumir com lentidão chegou ao setor fashion. Saúde, bem estar 

e responsabilidade socioambiental estão se tornando fundamentais para a confiança e a 

fidelidade dos consumidores às marcas.  

4.3. Viabilidade: resíduos urbanos ou resíduos marinhos 

O presente trabalho deteve-se a avaliar a possibilidade de introduzir o plástico na indústria 

fashion como matéria prima da produção de vestuários, tecidos, bolsas etc, como alternativa 

ao uso de fontes de matéria prima não renovável, sintética e altamente poluente.  

É plausível é questionável levantar a razão de se tratar do plástico como resíduo marinho a 

ser reutilizado e não o plástico como resíduo urbano. A viabilidade econômica é a prática de 

se ter acesso ao plástico que é recolhido nos ecopontos ou vendido/trocado por cooperativas 

e empresas de reciclagem é um fato. O plástico polui o meio ambiente em geral. Mas como 

mencionam muitas das directivas aqui analisadas emerge cada vez mais a necessidade de 

se tratar a poluição da costa portuguesa é dos oceanos.  

Primeiramente porque ainda não há esforços em massa para reverter o quadro de 

degradação ambiental da qual caracteriza os oceanos com resíduos plásticos. Em segundo 

pela própria exigência da legislação de incorporar o plástico na lógica da economia circular 

em congruência com políticas direcionadas ao meio marinho. 
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A iniciativa de se focar na temática do plástico dos oceanos não inviabiliza avaliar a 

possibilidade de se utilizar o plástico nessas empresas. Em Portugal, existem muitas delas 

que trabalham com a transformação e posterior valorização dos resíduos plásticos, ou seja, 

gestão de resíduos de embalagens e revestimentos plásticos com foco na reciclagem. Sem 

contar com a possibilidade de se fazer parcerias com o poder público local para 

direcionamento desses resíduos as marcas que se interessarem em utilizar o plástico como 

matéria prima.    

A Sociedade do Ponto Verde (2020), por exemplo, trabalha com a reciclagem e a evasão 

escolar seguindo dados e premissas de fomento ao estudo de crianças e jovens carenciados 

que abandonam a escola por falta de recursos.  Em parceria com a ONG “Entrajuda”,  

identifica as situações que mais necessitam de intervenção social.  Para pôr em prática o 

projecto “Reciclar é dar e receber”, a ONG estabelece que por cada tonelada de resíduos 

encaminhada para a reciclagem, a SPV contribui com 0,25€ para a compra de material 

escolar direcionada a esses carenciados. Em média, a reciclagem de 160 mil toneladas de 

embalagens usadas, acabam por ajudar cerca de 2 mil crianças. 

Esse é um exemplo, de como sim, já existem iniciativas que diminuiriam o custo da retirada 

de plástico da zona urbana ou mesmo de depósitos dos resíduos provindos de ecopontos 

recolhidos pelas câmaras municipais. A viabilidade econômica e funcional seria mais 

facilmente identificada pelas empresas do setor têxtil como rentável já que diminuiria custos 

com a obtenção do plástico reciclado terceirizado.  

Mas o quadro de degradação ambiental da costa portuguesa é do oceano atlântico e tem 

levado à criação de iniciativas de ONGs que priorizam diminuir a poluição sonora e ambiental 

de fontes diversas.   Vislumbra-se uma possibilidade de escoamento desses resíduos a 

empresas do ramo têxtil interessadas em receber o plástico. Outra forma de se obter o 

plástico do oceano tem sido cada vez mais a participação dos pescadores de forma voluntária 

ou através de parcerias firmadas com o ramo. O estímulo a priorizar a fonte como os oceanos 

é reverter esse quadro é estimular a população costeira, turistas é os próprios pescadores é 

o setor de aquicultura.  

A exemplo, de ONG`s temos a Associação Portuguesa de lixo marinho que desenvolvem 

iniciativas como a “SlowPlast” que possui o objetivo de monitorização e sensibilização da 

população com o intuito de reduzir o consumo de plástico de utilização única no pais, 

aplicando princípios do chamado “Marine Litter in Europe Seas: Social Awareness and Co-

Responsibility” é a formação de uma “geração azul” mais participativa,. Possuem também, 
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um aplicativo que possibilita ao usuário e não somente voluntários a contabilizar o lixo plástico 

que recolhem das praias portuguesas. 

A Associação colaborou nalgumas tarefas em colaboração com o MARE-NOVA com o 

projecto “Baseman”, projecto de iniciativa europeia de pesquisa sobre os impactos de 

microplásticos em várias matrizes e contribuiu para o desenvolvimento de protocolos 

normalizados da análise destas partículas inferiores a 5 mm.  

Sabendo dos danos à biodiversidade que os microplásticos trazem, a biodiversidade marinha 

torna-se extremamente relevante para essas empresas se valerem dos dados obtidos com 

essa pesquisa e da recolha deste plástico. “O lixo marinho é um problema estético, ambiental, 

económico e social com distintas consequências” (MARLISCO, 2014 in Sobral et el p.2, 

2016). A temática dos plásticos referida como objetivo deste trabalho é justificada no 

parágrafo abaixo: 

“O lixo marinho consiste numa ampla variedade de materiais, incluindo plástico, metal, 

madeira, borracha, vidro, têxteis e papel. Embora as proporções relativas de ML variem 

regionalmente, existem evidências que os detritos marinhos de plástico (PMD) podem 

corresponder a mais de 90% do total de itens encontrados em várias localizações. Alguns 

dos materiais descritos são extremamente duráveis ou persistentes no ambiente marinho, 

no entanto, sofrem processos de foto-degradação, degradação térmica, química e 

mecânica, que causa fragmentação. Os itens mais preocupantes de lixo marinho são PMD, 

cuja persistência e fragmentação em pequenas dimensões amplia o problema.” (SOBRAL 

et al p.3, 2016). 

A quantidade de plástico encontrada é tamanha que constitui como justificativa para se utilizar 

o que provém dos oceanos e, nesse caso, não do meio urbano. No âmbito do Programa 

Global de Ação, o lixo marinho. Estabeleceu portanto, a Parceria Global para o Lixo Marinho 

aprovada na  5ª Conferência Internacional do Lixo Marinho por mais de 60 países da UE, em 

2012. Sendo assim, na prática uma forma de colocar em ação as determinações da Directiva-

Quadro Estratégia Marinha para um bom estado ambiental. Nota-se pelos dados já apontados 

que a meta de 2020 não foi atingida sendo incerto o futuro próximo das ações regidas pela 

lei da UE. A sociedade deve se colocar como sujeito coletivo de mudança não somente 

alterando o seu padrão de consumo como colaborando para iniciativas de projectos de 

marcas que prezam pela responsabilidade socioambiental 

As campanhas de limpeza de praia possuem, sim, custos operacionais que podem ser 

bastante elevados, a nível municipal, de comunidades locais ou de ONG. “Por exemplo , em 

1998, 64 comunidades locais da região do Mar do Norte reportaram gastar aproximadamente 

€4.5 milhões em campanhas de limpeza de praias" (UNEP, 2005 in Sobral et al p. 5, 2016). 

Diga-se de passagem que os governos locais se preocupem sim com a manutenção da 
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biodiversidade dos ecossistemas locais para proteger o meio ambiente. Mas existe uma 

grande preocupação com o turismo é como esse quadro de degradação possa vir a “(...)afetar 

interesses económicos de negócios locais que estão a ser ameaçados por este problema” 

(MOAUT et a 2010 in SOBRAL et al, 2016, p.7).  

Segundo dados da UNEP (2009), as campanhas de limpeza de praia e salvamento de 

animais custavam em média, aproximadamente 17 milhões de euros por ano. Actualmente 

estima-se que esse custo seja muito mais elevado é que aumente exponencialmente com 

relação a quantidade de resíduos encontrados na costa dos países europeus.  

Diante desse fato, torna-se ainda mais relevante o setor industrial têxtil optar pelo uso de 

plastico despejado nos oceanos do que no meio urbano. É evidente que a atuação da 

iniciativa privada é o seu interesse no plástico, como matéria prima, levará a mais pesquisas 

científicas e investimentos em parcerias com governos locais, pescadores, ONGs e empresas 

terceirizadas. Diminuindo assim o custo que os governos locais têm de gerir a retirada desses 

resíduos das praias e oceanos. 

Em Portugal, está a ser realizado um estudo pela Direção Geral de Recursos Naturais, 

Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) sobre o custo de retirada dos resíduos pelas 

cidades costeiras. (SOBRAL et al, 2016). Entretanto, quando há incentivo privado esse custo 

tende a cair já que entram outros atores como organizações da sociedade civil 

(comprometidas na remoção do lixo marinho) através do empenho de voluntários que 

recolhem o lixo nas praias ou através de mergulhadores como já citado, pescadores. Segundo 

Sobral (2016), o Coastwatch é o programa de monitorização e limpeza de praia mais antigo 

em execução em Portugal, contando já com 24 anos de atividade na época.  

No país, a empresa Skizo tem um programa de pagamento aos pescadores que realizam a 

retirada de milhões de toneladas de plástico por ano do oceano. Atuando no ambiente 

ambiental e também social, possibilita ajudar esses profissionais incentivando a 

conscientização ambiental e também gerando renda extra. Na Espanha, outra empresa 

investe nessa forma de obtenção do plástico da zona ibérica, a Ecoalf. Juntas essas 

empresas atuam, para além da Europa, ao redor da África Ocidental  até o Mar de Java, na 

Indonésia, além da Tailândia. Após a recolha, utilizam tecnologias ambientais para 

transformação de garrafas PET e outros plásticos em fibras ecológicas e sustentáveis 

produzindo vestuário e calçados. 

O investimento da Skizo, por exemplo, serve também à sociedade quando paga para que 

seja feita essa limpeza diminuindo os gastos públicos. Objetiva-se, limpar uma área tão 
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grande quanto o Distrito de Lisboa para diminuir os estimados 150 milhões de toneladas de 

plástico existentes no oceano, em média. Estima-se, segundo a Skizo (2020) que a cada 

minuto o equivalente a um caminhão de lixo seja despejado no mar. A empresa criou uma 

marca de ténis, produzido com plástico recolhido do oceano transformado em fio têxtil pelas 

mãos de artesãos portugueses e personalizados pelo cliente. A empresa estima que a cada 

par de tênis há aproximadamente meio quilo (1lb) de plástico, correspondendo a 36 garrafas 

de plástico. É viável, existe interesse dos setores da sociedade e o benefício é estimado sobre 

uma coletividade. O planeta só tem a se beneficiar com essas ações.  

4.4. Fibras ecológicas: oportunidades de negócios para Portugal 

dentro da Economia Circular 

Além de muitas fibras naturais ainda não terem estudos suficientes sobres suas 

características e funcionalidades muitas delas já foram até extintas. Muitos países possuem 

dependência externa de fibras vegetais e animais, por exemplo, devido a inexistência ou a 

extinção das mesmas em seu território. Cada país possui um perfil na utilização das fibras 

existentes na natureza. A indústria têxtil é multifacetada e cada vez mais tem tido a 

necessidade de encarar o quadro de degradação ambiental a que o mundo se encontra e 

buscar alternativas inovadoras.  

As fibras vegetais têm grande importância por substituírem fontes de matéria prima não 

renováveis. Além disso, possuem “(...) boas propriedades mecânicas e térmicas, facilidade 

de separação, biodegradabilidade, baixo custo entre outras. (...) resistência mecânica, 

estabilidade química e biológica, resistência ao fogo, leveza, resistência a abrasão e ao 

cisalhamento (...) alta densidade e deformabilidade, baixo custo” (SANTOS et al 2009 in 

GUIMARÃES, p. 31-32, 2014). 

Quando comparadas a fibras naturais , por exemplo, também possuem certas vantagens. 

Segundo Guimarães (2014), possui baixo peso específico, maior resistência e rigidez do que 

a fibra de vidro, fonte renovável e ilimitada, baixo CO2 emitido em sua produção, baixo custo 

e toxicidade, reciclagem térmica, propriedade acústica e isolante. 

No Brasil existe uma grande variedade de fibras vegetais tornando um país competitivo 

mundialmente e grande exportador.  Já que o país tem a seu favor um clima tropical, uma 

gama biodiversa de espécies, muitos locais favoráveis para cultivo, como a fertilidade dos 

solos. Entretanto, dentro do contexto da União Europeia as empresas Portuguesas são 

campeãs na produção de fibras ecológicas.   Uma alternativa à dependência internacional e 



 
 

72 
 

uma grande possibilidade de obtê-las a partir de um desenvolvimento estável e sustentável  

de menor custo do que a exportação.  

Outro facto impulsionador é, Segundo o Conselho Empresarial de Desenvolvimento 

Sustentável BCSD (2019), além do alto consumo de de água e energia, há uma grande 

quantidade de emissões de gases causadores do efeito estufa pela indústria têxtil. Além 

disso, as roupas permanecem em aterros por até 200 anos até se decomporem.  

O país tende a investir cada vez mais em sustentabilidade  já que estima-se que cerca de 

170 mil milhões de euros possam servir de incentivo às empresas até 2030, os stakeholders 

estão prontos para investir na sustentabilidade. Em 2018,  durante a COP 24, a Conferência 

das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, Portugal assumiu o dever de aderir ao 

compromisso  Fashion Industry Charter for Climate Action em que a indústria têxtil, de 

vestuário e de moda assume o compromisso de, até 2050, estabelecer a neutralidade 

carbónica de emissões para a atmosfera.  

Em Portugal, a indústria têxtil tem sido pioneira na inovação para a sustentabilidade na 

produção de fibras. Várias empresas assumiram a produção de tecnologia desenvolvida com 

tal fim. Segundo a BSDC (2019) há uma lista composta por: 

● Filasa – Fiação Armando da Silva Antunes S. A utiliza a tecnologia ECOVERO 

é com selo austríaca Lenzing, com selo Ecolabel.  

● Inovafil utiliza misturas de caxemira, lã e Tencel, produzido a partir de madeira 

certificada.. 

● Penteadora – Sociedade Industrial de Penteação e Fiação de Lãs utiliza, para 

confecção da linha Re.born a partir de desperdícios têxteis das três empresas do 

grupo Paulo de Oliveira, a que pertence, tecido cardado  feito com, pelo menos, 50% 

de resíduos de lã. 

● Riopele lançou, em 2018, a marca Tenowa. Utiliza menos água na produção 

das peças e matérias-primas recicladas e incorporando ingredientes extraídos de 

resíduos agroalimentares para lhes conceder funcionalidades como a neutralização 

de odores ou capacidades anti-nódoas. 

● Somelos, lançou em 2018, a linha Demi. Produzida a partir de tecido 

sustentável e biodegradável que combina algodão com fibra de viscose extraída do 

caule da rosa.  

https://cop24.gov.pl/
https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/global-climate-action-in-fashion/fashion-industry-charter-for-climate-action
https://www.lenzing.com/en/
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
https://www.tencel.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sw-FVLB83rc
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● Tintex, produz malhas que utilizam pelo menos 60% de materiais sustentáveis, 

incluindo celulósicas regeneradas, algodão orgânico com certificação BCI, algodão 

Ecotec® e cortiça. A marca foi pioneira em 2002, com sua primeira grande aposta que 

foi o lyocell, uma fibra celulósica proveniente da madeira certificada. 

No país, há empresas cada vez mais interessadas em alinhar melhor a oferta com a demanda 

guiada por interesses e valores do consumidor. Esses, cada vez mais, se preocupam com o 

portfólio, a estratégia de produção e marketing e principalmente parcerias de negócios . O 

que vem ocorrendo mais ou menos em algumas localidades é a humanização das marcas e 

das empresas de modo a provar a sua autenticidade e sua responsabilidade socioambiental, 

política e econômica para com a sociedade e meio ambiente.  

Contudo, cada vez mais  elaborado está a escala de produção que tende cada vez mais para 

valores contrários aos do materialismo genoíno e o consumismo excessivo, defendendo a 

personificação, customização e comunicação individualizada de causas reais e diretas de 

impacto. Fundadores, designers, engenheiros, gestores, profissionais de marketing e 

publicidade e embaixadores da marca são pessoas ligadas a causas e acabam buscando 

inspirações nessa nova realidade.  

O descarte de materiais que parecem estar no fim de sua vida útil é um problema para o meio 

ambiente. Cientes dos impactos desses descartes, muitas empresas têm atentado para o 

upcycle e para a economia circular no setor fashion. Uma alternativa para a reciclagem em 

que os produtos têxteis acabam por ser considerados resíduos. 

O upcycling constitui-se como uma alternativa sustentável para esse problema quando uma 

empresa do setor passa a desenvolver seus negócios em torno deste conceito.  O conceito 

aplicado à lógica da produção do setor têxtil das empresas citadas é definido como “(...) o 

processo de transformar, com criatividade, algo que seria ou estava descartado em algo novo, 

conservando suas características e composição. Trata-se de utilizar os materiais existentes, 

a fim de evitar o desperdício daquilo que ainda pode ser útil”( Serviço Brasileiro de Apoio às 

Empresas, SEBRAE. Boletim de Inteligência, p.1, 2018). 

As empresas portuguesas estão investindo cada vez mais em tecnologia, no design e na 

inovação. Os segmentos do setor que aderirem a essa lógica de circularidade do upcycle tem 

de também investir em novos canais de distribuição, na diversificação de mercados, na 

certificação, no desenvolvimento de novos produtos e na melhoria dos serviços. A  qualidade, 

a fiabilidade e a capacidade das empresas portuguesas de corresponderem às demandas 

desse mercado que exige produtos sustentáveis e que se preocupam não só com as matérias 

http://www.ecotecproject.com/english.html
http://www.ecotecproject.com/english.html
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primas utilizadas mas também com o destino das peças adquiridas. Na economia circular, 

acabam por retroalimentar o sistema continuamente o que tem agradado esse nicho eco 

friendly. 

A transição do modelo econômico não é simples. Portugal mantém uma tradição dentro da 

UE como detentor de grandes tecnologias para engenharia e design em todas as fases da 

cadeia de produção. Entretanto, uma reavaliação dos processos de fabrico e utilização de 

matérias-primas de grande qualidade tem de ser realizada sem que se perca a qualidade dos 

tecidos e das peças de vestuário. O custo para desenvolvimento e aplicação de novas 

tecnologias pode ser alto e o empreendedor tem de estar ciente de que a gestão de risco 

financeiro é uma grande aposta em direção à sustentabilidade.  

A ponte entre o “know-how” dos mestres alfaiates à sofisticação dos designers de moda e, 

dentro dessa lógica, desenvolver fibras ecológicas mantendo a criatividade e a interface das 

nanotecnologias aplicadas ao setor. 

No país, o CENIT – Centro de Inteligência Têxtil é uma organização sem fins lucrativos que 

tem como principal associado a ANIVEC - Associação Nacional das Indústrias de Vestuário, 

Confecção e Moda. Assim, assume-se como um centro de competência e de excelência na 

área de intervenção da fileira têxtil e do vestuário em Portugal. É a responsável por grande 

parte das pesquisas e inovações e assume o desafio quando se encontra cada vez mais 

marcas usando de conhecimento para transacionar o seu mercado para o sustentável e 

ecologicamente correto.  

Quando se trata de plástico, que compõe as fibras de roupas da maioria das marcas no 

mundo, o desafio é expressivo. Desenvolver microfibras a partir de plástico reciclado é uma 

ação que contribuiria para alterar o diagnóstico ambiental da temática de resíduos, no país. 

Para além da produção de fibras orgânicas e tecidos eco-friendly (como o linho ou o bambu) 

há aquelas que mesclam algodão orgânico, como por exemplo, a Miss Castelinhos, empresa 

portuguesa que utiliza resíduos da indústria têxtil e algodão sustentável com certificação 

orgânica.  

Já com fibras produzidas com plástico sustentável, podemos citar a Letrik. A marca produz 

mochilas a partir de garrafas de plástico PET recicladas. A gama de materiais se estende a 

bolsas urbanas, mochilas para o dia a dia, trolleys de viagem e bolsas de higiene. De forma 

semelhante, a Zouri utiliza plásticos depositados na costa portuguesa para produzir sandálias, 

utilizando materiais naturais, como cortiça, borracha natural e tecido de folhas de ananás. No 

fim de vida das suas sandálias, a empresa envia de Guimarães, onde está situada, a qualquer 

https://planetiers.com/products/bolsa-de-ombro-voyager-plastico-reciclado?utm_source=simplyflow.pt&utm_medium=referral&utm_content=bolsa+viagem&utm_campaign=moda+sustentavel
https://planetiers.com/products/mochila-101-backpack-plastico-reciclado?utm_source=simplyflow.pt&utm_medium=referral&utm_content=101+backpack&utm_campaign=moda+sustentavel
https://planetiers.com/products/mala-de-viagem-trolley-plastico-reciclado?utm_source=simplyflow.pt&utm_medium=referral&utm_content=trolley&utm_campaign=moda+sustentavel
https://planetiers.com/products/bolsa-multi-toilet-plastico-reciclado?utm_source=simplyflow.pt&utm_medium=referral&utm_content=bolsa+higiene&utm_campaign=moda+sustentavel
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parte do país, podendo assim o plástico ser reutilizado praticando os princípios da economia 

circular. Mantendo a lógica do upcycling, são enviadas para uma empresa que recicla vários 

materiais e os transforma em mobiliário urbano, completando o ciclo da economia circular. 

Algumas marcas internacionais de vestuário, situadas no país, como a United colors of 

Benetton e a C & A já adquiriram a certificação “Cradle to Cradle” para a produção de coleções 

feitas a partir do plástico.   

Diversas empresas têm adotado o upcycle como uma forma de reduzir a geração de resíduos. 

Segundo o SEBRAE (2018), no mundo, cerca de 300 toneladas de retalhos e aparas de couro 

são geradas por dia e cerca de 170 mil toneladas de resíduos têxteis são geradas por ano. 

Uma estratégia de negócios que visa retornar ao ciclo produtivo aquilo que seria resíduo 

reduzindo o impacto ambiental. Estes são os benefícios para o meio ambiente, já para as 

empresas produtos com alto valor agregado, com criatividade e design; produtos com história, 

que podem ser diferenciais da peça, marca com valores que podem atrair consumidores 

diferenciados, entre outros.  

Independentemente do segmento, os passos a serem tomados para a transição do sistema 

e  upcycle como estratégia de negócio. Primeiramente os resíduos são gerados por 

desperdícios. Identificá-los é o primeiro passo. Posteriormente deve-se avaliar as 

potencialidades técnicas e qualidade do material que podem ter para serem reintroduzidos 

no mercado, como matéria-prima. Um produto pode gerar outro ou não. Para isso é 

necessário que a equipe de trabalho seja transdisciplinar e produza tecnologia de qualidade 

e criatividade. O upcycle traz a criatividade como motor de eficácia dos projectos. Dessa 

forma será possível que haja no segmento econômico o desenvolvimento de produtos, seja 

por meio de uma adaptação e transformação do artigo, seja na criação de um produto 

completamente novo. A economia circular, utiliza em matérias de fim de vida, que iriam para 

a reciclagem ou aterro, e transforma-os em algo vivo e útil dentro do sistema.  

Dentre as matérias primas que podem ganhar novo uso, estão acessórios como cintos de 

segurança que podem virar alças de bolsas e pochetes,  madeiras descartadas ou tábuas de 

skate viram armações de óculos e componentes para colares, pulseiras e brincos. Sacos de 

ração viram forros para clutches e sacos de cimento viram bolsas e carteiras. Já para produzir 

calçados, os cintos de segurança, persianas e blecautes, além de pneus de avião e retalhos 

de couro descartados viram componentes para calçados. Na indústria têxtil, segundo o 

SEBRAE (2018), a matéria-prima é uma roupa usada que dá origem a uma peça diferente. 

No Brasil, Comas e Re-Roupa são exemplos de empresas que trabalham nessas 

transformações.  
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Faz-se importante salientar um grande exemplo e destaque desse trabalho. A Repreve, uma 

tecnologia têxtil desenvolvida a partir de garrafas de plástico recicladas. Segundo a Alcost 

(2019) a fibra de garrafas recicladas gera emissões de CO2, 75% menores  do que o poliéster 

virgem.  Ao diminuir as emissões para a atmosfera reduz os impactos que causam aumento 

do buraco da camada de ozônio, através do efeito estufa. A Repreve é uma fibra reciclada 

fabricada pela Unifi, uma empresa líder global em soluções têxteis. As novas tecnologias 

ambientais misturam algodão ao felpo REPREVE da Aquatowel. Além dos benefícios 

ambientais, o tecido acaba por proporcionar conforto, durabilidade e resistência durante a 

lavagem, estendendo o tempo de vida do produto. As toalhas da marca possuem um nível 

excelente de absorção de água trazendo maior eficácia ao produto.  

Para as empresas, as vantagens podem ser consideradas como a possibilidade de agregar 

valor a um produto com etiquetagem sustentável, criatividade e design arrojado e 

diferenciado. Os produtos acabam por trazer consigo uma história sobre sustentabilidade  que 

podem ser diferenciais da peça, Acabam assim, atraindo novos perfis de consumidores. No 

setor têxtil, além das empresas, podem aproveitar um material. Quando, por exemplo, peças 

encontradas em depósitos de resíduos, recebem novas atribuições quanto a seu uso e são 

transformadas em acessórios de luxo. 
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5. Considerações finais  

A temática da geração e disposição de resíduos sólidos urbanos é um problema em muitos 

países do mundo. O plástico seja em forma de embalagens ou de microplásticos afeta a 

comunidade e a biodiversidade, sobretudo a marinha. As políticas ambientais, desenvolvidas 

pela União Europeia, são instrumentos regulamentadores das atividades industriais, assim 

como da sociedade.  

Em Portugal, as estatísticas apontam para taxas de reciclagem, sobretudo de embalagens 

plásticas que não cumprem a hierarquia de resíduos de forma satisfatória.  A quantidade de 

resíduos reciclados no país poderia ser muito maior do que os índices apontam. Falta 

conscientização, educação ambiental na formação do sujeito que vive em coletividade 

influenciam nos padrões de consumo e na forma de dispensar o plástico, como resíduo. 

O país caminha para o cumprimento das metas ambientais estabelecidas pela legislação. 

Mas é preciso que haja uma elaborada rede de esforços dentre todos os agentes envolvidos 

no processo de produção para a destinação final do RU. Essa rede de cooperação, nos 

últimos anos, sobretudo no país, levou a um aumento do número de equipamentos e 

infraestruturas de recolha selectiva, designadamente ecopontos e ecocentros. 

Segundo a APA, a definição de uma meta ambiciosa de retomas de recolha selectiva bem 

como outras ações previstas para o futuro incentivam a reciclagem e consequentemente a 

coleta selectiva. Tal situação configurou-se em um ponto de partida para a implementação de 

soluções inovadoras.   

A UE tem estabelecido parâmetros legais que estimulam cada vez mais a mudança do 

cenário de grande produção de resíduos, sobretudo os que não são reciclados, e assim, 

direcionados a aterro  dessa realidade. Principalmente quando estimula programas que vão 

além do ato de reciclar. Mas na dedicação a ações que promovam a mudança de visão sobre 

o que constitui a consciência ambiental em si. Comprar e reciclar ajuda a salvar o planeta? 

Não, quando se considera que esse recurso terá um fim de vida mais cedo ou mais tarde na 

cadeia produtiva.   

A análise dos indicadores revela uma linha tênue entre incentivar a população a fazer 

reciclagem e a estrutura que deve ser fornecida pelos governos locais para que sejam viáveis 

ações de coleta selectiva e destinação adequada de resíduos.  
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Tal situação configurou-se em um ponto de partida para a necessidade de desenvolvimento 

e implementação de soluções inovadoras que possibilitassem a reutilização dos resíduos 

plásticos.  A necessidade da aplicação de novas tecnologias ambientais por meio de 

conscientização ambiental visa contribuir para a inversão da tendência de estabilização 

destes quantitativos. 

 

Quantitativos estes que em kg/hab sobre a quantidade estimada diária e anual de resíduos 

plásticos que acabam direcionados aos corpos d`agua que acabam nos oceanos é 

extremamente alarmante. É importante ressaltar a importância de se avaliar a destinação do 

pouco que é selectivamente recolhido e também do que não é. Constatou-se que nem todo 

resíduo separado por coleta selectiva acaba direcionado a reciclagem. Logo, conhecer os 

destinos dos resíduos plásticos, possibilita determinar o comportamento da infra estrutura da 

política nacional de resíduos é as mudanças necessárias para uma sociedade 

ecologicamente correta. É portanto estabelecer a possibilidade de contaminarem e causarem 

qualquer impacto ambiental durante todas as etapas do processo. 

A necessidade da aplicação de novas tecnologias ambientais por meio de conscientização 

ambiental visa contribuir para a inversão da tendência de estabilização dos quantitativos. 

Esse é um desafio cada vez mais assumido pelo setor têxtil.  

A controvérsia criada em cima da reciclagem é pautada na sua comparação com o upcycle. 

A reciclagem não perde sua importância quando abordamos o upcycling como base para a 

economia circular. É evidente que essa ação tem uma importância valiosa para o modelo 

econômico vigente. Sem esse processo o fim de vida dos materiais utilizados seria mais curto, 

poluindo mais rapidamente e intensamente os oceanos. Além disso,  as oportunidades de 

negócios que trabalham com reciclagem não existiriam ou iriam demandar um custo muito 

maior de acesso aos materiais pelas empresas que deles dependem. A reciclagem é uma via 

de desenvolvimento sustentável que pode ser transformada em upcycling trazendo à tona 

novas formas de sustentabilidade. 

O modelo econômico vigente, na maioria das empresas, é definido pela linearidade. Os 

produtos acabam tendo um fim na cadeia produtiva. Essa realidade suscitou estudos sobre 

as vantagens da reutilização em detrimento da reciclagem, para fins de impedir a produção 

de produtos que após consumidos sejam transformados em resíduos poluentes.  

Os impactos ambientais em larga escala impulsionam não só metas para um 

desenvolvimento sustentável mas também suscitam pesquisas para o desenvolvimento de 
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tecnologias ambientais. O setor têxtil, assim como qualquer setor econômico, está cada vez 

mais interessado em cumprir as exigências da legislação mas também em investir no nicho 

de consumidores eco friendly. 

A indústria que produz vestuário tem recentemente  investido de forma pouco significativa, 

entretanto eficaz, no aproveitamento de fibras vegetais para o desenvolvimento de fibras 

ecológicas a partir do plástico, por exemplo. O respaldo legal existe mas sem incentivo 

socioambiental ou fiscal é algo que muitas empresas do setor ainda não tratam como positivo 

e impulsionador para estabelecimento de inovações. Empreender não é barato e se não é 

atrativo ao meio ambiente continuará como última opção para a economia linear. 

Primeiramente, falta por parte dos governos locais e menção legal nas directivas, por 

exemplo, um apoio e interlocução com os primeiros agentes que encontram o plástico na 

costa marítima portuguesa. Os pequenos pescadores, além de ter prejuízo quando se trata 

da “pesca fantasma” não tem respaldo e segurança financeira para ceder o material plástico 

as empresas interessadas em investir nessa tecnologia. O que pode levar ao despejo 

novamente do plástico novamente no oceano. Um trabalho transdisciplinar, baseado na 

Estratégia Marinha e com fundos do FEAMP, os pescadores e ONG`s podem resgatar os  

resíduos plásticos das praias de forma vantajosa para ambos, para o governo é para 

empresas têxteis interessados no plástico como matéria prima para o “novo fashion 

sustentável".   

O plástico redirecionado para a empresa passaria certamente por processos pautados pela 

química têxtil ambiental, sendo matéria prima para projectos inovadores da indústria têxtil. 

Mas há falta de estudos do âmbito socioambiental. De nada adianta leis progressistas, 

estudos científicos e investimentos se o principal passo da circularidade da cadeia produtiva 

ainda encontra lacunas para seu desenvolvimento. 

Outro ponto importante é a meta para que não existam mais plásticos em aterros sanitários.  

Daqui há alguns anos será necessário que a produção dos mesmos também seja feita de 

modo que seja possível utilizá-lo em qualquer etapa do processo produtivo, como elemento 

que retroalimenta o sistema, a partir do upcycle. As características químicas e físicas do 

material desenvolvido tem de ser tais que seja possível utilizá-lo novamente em alguma fase 

de modo a poder “aproveitá-las”.  

É necessário muito investimento nesse aspeto. A transição do modelo econômico baseado 

na lógica “cradle to grave” (downcycle) para “cradle to cradle”(upcycle) é vista pelo setor 

industrial como um grande desafio. O custo para desenvolvimento e aplicação de novas 
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tecnologias pode ser alto e o empreendedor tem de estar ciente de que a gestão de risco 

financeiro é de sua responsabilidade quando se aposta na gestão de projectos sustentáveis. 

Isso porque obter a certificação “cradle to cradle” dentro desse modelo econômico não é só 

utilizar o plástico e investir em tecnologias para transformá-lo em fibra ecológica. Mas também 

poder desenvolver o plástico de modo que em alguma etapa do processo produtivo, 

mantenha suas características físico-químicas, para que possa ser reutilizado em outros 

ramos da indústria.  

As novas opções de negócios para o mercado fashion são extensas e demasiado rentáveis 

na União Europeia. Basta avaliar as tendências de mercado para o consumo nos próximos 

anos. Os padrões de comportamento e estilos de vida, assim como concepções políticas e 

ideológicas estão se estabelecendo como base desse mercado. As ciências e tecnologias do 

ambiente são uma grande aposta para mudar a realidade de impacto ambiental que o setor 

têxtil causa.  

Se não é pela salvaguarda de recursos ambientais, seja pela rentabilidade e diminuição da 

dependência externa por fibras vegetais, do Brasil, por exemplo. O investimento nas 

tecnologias da UE ou em tecnologias nacionais aumenta a competitividade da marca além de 

aumentar os lucros nas coleções sustentáveis.  

A viabilidade da retirada do material plástico dos oceanos ainda se dá como um risco no 

investimento nas tecnologias porque não é feito em massa. Mas nota-se um mercado em 

expansão sobretudo pelo interesse da indústria têxtil no desenvolvimento de fibras ecológicas 

a partir de resíduos plásticos. A obtenção do plástico no meio urbano é de fato mais acessível 

e inicialmente menos dispendioso. Entretanto, o alto custo para limpeza das praias do oceano 

pelo poder público das cidades costeiras é extremamente alto. A possibilidade de a iniciativa 

privada financiar a coleta é valoração do resíduo plástico é de importância coletiva. Fortalece 

e estrutura o trabalho de pescadores voluntários, pesquisadores e ONGs que já promovem a 

limpeza das praias portuguesas. Seja para proteção da biodiversidade, fim da poluição sonora 

ou mesmo do prejuízo com as “pesca fantasma”.  

A parceria com empresas que recolhem e dão uma destinação a resíduos plásticos na área 

urbana se faz em um primeiro momento menos dispendiosa, mas a realidade de degradação 

ambiental dos oceanos crescente é cada vez mais impactante é o que estabeleceu o foco 

desse trabalho na recolha de plástico dos oceanos. A possibilidade de inovação tecnológica 

de um setor que carece de empreendedorismo sustentável, como o têxtil, é que possui 

habilidades técnicas para aprimorar e executar as tecnologias ambientais em seus projectos, 

beneficiando assim, todos os atores envolvidos. O país, cujo setor é extremamente 



 
 

81 
 

desenvolvido, tem de auxiliar e incentivar inclusive pequenos empreendedores a atuação em 

escala micro terá no futuro bastante impacto socioambiental local positivo.  

O gasto do setor têxtil interessado em uma produção mais sustentável é a economia das 

câmaras municipais, por exemplo. Essa, além da proteção ambiental, é uma boa justificativa 

para a viabilidade econômica de se direcionar os esforços ao resíduo plástico marinho não 

urbano.  

Além disso os instrumentos legais das directivas da Estratégia Marinha e da Estratégia para 

plastico na Economia Circular e o FEAMP (fundo direcionado aos pescadores) por exemplo, 

constituem-se como possibilidades na obtenção de selos ambientais, da acreditação 

internacional dos ISOS (inerentes à gestão de qualidade ambiental), contratos ecológicos, 

etc, são requisitos a serem levados em conta nessa tomada de decisão.  

As alternativas existentes, os requisitos locais e regionais e  a satisfação das necessidades 

funcionais são rentabilidades significativas.  Falta de tecnologia é recurso para tratar o 

plástico. Os Portugueses acabam por retirar o plástico dos oceanos porque é uma alternativa 

a um novo mercado verde, constituindo-se como uma opção de negócio. Então,  

investimentos, parcerias e educação ambiental tornam-se motes do processo de tomada de 

decisão.  

As expectativas com esse trabalho, se concentraram em um levantamento estatístico e 

bibliográfico que suscite pesquisas futuras na área de desenvolvimento de projectos têxteis 

sustentáveis e empoderamento de microempreendedores que se sintam representados ou 

possam ter acesso a tecnologias de fibras ecológicas. Espera-se que cientistas possam 

trabalhar em conjunto para que todos os atores do processo se beneficiem em conjunto e não 

somente grandes empresários.  

A comunidade e a natureza tem igual importância para gerar lucro e devem ser protegidos de 

forma prioritária. O meio ambiente e a sociedade cada vez mais se entrelaçam na proposição 

de soluções benéficas que direcionam o futuro do planeta ao um desenvolvimento 

socioambiental. 
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