
                                               Trabalho de Economia do Meio Ambiente – O Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

1 

 
 
 
 

1. Agradecimentos 
 

 
 Este trabalho não teria sido possível se não fosse a preciosa ajuda de certas pessoas, 

que se mostraram disponíveis desde o primeiro momento. 

 Queremos agradecer ao Dr. José Manuel Outeiro, Vereador do Ambiente na 

Câmara Municipal de Paredes, pela sua disponibilidade em fornecer dados sobre a 

Central de Triagem, por nos explicar pessoalmente toda a lógica subjacente à sua 

criação e à política ambiental levada a cabo no Concelho de Paredes. 

 Também desejamos agradecer à Prof. Dra. Rosário Oliveira, do Departamento de 

Engenharia Biológica da Universidade do Minho, pela sua simpatia e disponibilidade 

em nos explicar tecnicamente os vários processos que existem ao nível de tratamento 

dos Resíduos Sólidos Urbanos. 

 Finalmente, queremos agradecer à Dra. Sofia Vaz, do Instituto Nacional de 

Resíduos, pela sua disponibilidade e pela facilitação de dados estatísticos, sem os quais 

não seria possível fazer uma análise actual e objectiva do caso de Portugal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               Trabalho de Economia do Meio Ambiente – O Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

2 

 
 
 

2. INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

Actualmente há uma preocupação crescente  pela questão ambiental, reflectida nas 

políticas adoptadas pelas Autoridades Públicas. Neste contexto, os resíduos sólidos 

urbanos assumem um papel de relevo. Tendo consciência disto, decidimos incidir a 

nossa atenção sobre esta temática. 

O nosso trabalho está dividido em 3 partes principais. Na primeira parte, 

procuramos descrever a problemática e, consequentemente, os métodos de tratamento a 

que os resíduos sólidos urbanos são susceptíveis. Aqui dámos especial relevo à 

hierarquia dos métodos de tratamento e à necessidades de os complementar com uma 

análise custo/beneficio. No seguimento desta análise, decidimos constatar o que se 

passa na realidade, tanto ao nível europeu, como ao nível nacional. Assim, na Segunda 

parte, para além de uma análise descritiva tentamos também fazer uma análise critica e 

deste modo antever  o que se irá passar no futuro. Após ter sido estabelecido o 

panorama ambiental em Portugal, na terceira parte procedemos ao estudo do caso 

particular do Concelho de Paredes. No final do trabalho, procuramos acentuar o 

contraste entre as diferentes realidades. No domínio ambiental Portugal, encontra-se 

ainda na cauda da União Europeia. Mesmo aí, apesar dos progressos, ainda muitas 

metas se encontram por atingir.  
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3. O problema do tratamento dos resíduos 
 

A crescente industrialização e modernização da economia provocou alterações 

significativas, com reflexos na concentração populacional junto dos grandes centros 

urbanos e na alteração das condições de vida. Isto levou ao consumo massivo de bens e 

serviços e a um aumento importante da produção de resíduos, na forma de fluxos de 

materiais ou de energia. 

 Os resíduos são subprodutos inevitáveis do ciclo de vida de um produto, da sua 

produção e do seu consumo. Podemos ainda definir resíduos como “substâncias, 

produtos ou objectos que ficaram incapazes de utilização para os fins para que foram 

produzidos, ou são restos de um processo de produção, transformação ou utilização e, 

em ambos os casos, pressupõem que o detentor se tenha de desfazer deles” (in 

Resolução do Conselho de Ministros nº 92/2000, de 20 de Julho). Esta definição 

depende da vontade do proprietário e questiona o princípio da sua responsabilidade 

individual. 

 

 Os resíduos no estado sólido ou pastoso designam-se, em geral, por resíduos 

sólidos municipais e, segundo Luís Morais (1999),  podem classificar-se em cinco 

categorias: 

 

♦ Resíduos urbanos (domésticos e comerciais); 

♦ Resíduos industriais, incluindo os da indústria extractiva mineira, que se 

decompõem em resíduos perigosos, resíduos inertes e resíduos industriais 

banais; 

♦ Resíduos hospitalares; 

♦ Resíduos ligados à agricultura, às florestas e às indústrias agroalimentares; 

♦ Resíduos radioactivos, de consultórios médicos e laboratórios de radiologia, 

de aplicações industriais da radioactividade e de centrais nucleares de 

produção de energia eléctrica. 
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 Apesar de alguns resíduos produzidos poderem ser valorizados, ou seja, reciclados, 

reempregados, reutilizados, regenerados ou convertidos em energia, os outros provocam 

efeitos nefastos sobre o ambiente traduzindo-se, posteriormente em prejuízos 

económicos. Uma parte considerável destes resíduos que não é valorizada, em particular 

subprodutos e em geral de resíduos orgânicos e inorgânicos, tem de sofrer uma 

deposição apropriada. Este processo traduzir-se-á num custo, na medida em que a 

capacidade de assimilação do ambiente tem limites. 

 
 

Os resíduos sólidos urbanos são “os resíduos domésticos ou outros resíduos 

semelhantes, em razão da sua natureza ou composição, nomeadamente provenientes do 

Sector de Serviços ou de estabelecimentos comerciais e industriais e de unidades 

prestadoras de cuidados de saúde” (in Decreto-lei nº 239/97, de 9 de Setembro). 

 Um quilo por pessoa pode parecer inofensivo, mas em termos agregados europeus 

representa um total de cerca de 200 milhões de toneladas de resíduos urbanos que 

devem ser devidamente tratados.  

 Esta é uma situação que não se pode manter, mas que está continuamente a agravar-

se. Os resíduos não representam apenas um perigo para o ambiente como também uma 

ameaça cada vez maior para a saúde humana e para o nosso modo de vida.  

 

 

 

Gráfico 1 – Produção de resíduos urbanos na OCDE Europa, 1980-1995 

Fonte: Comissão Europeia, 2000, página 7. 
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 Os aterros autorizados ao encontrarem-se cada vez mais saturados levam ao 

crescimento de aterros ilegais, cujos riscos são inquantificáveis. Os metais pesados e as 

toxinas infiltram-se nas águas subterrâneas e são produzidos gases explosivos e tóxicos. 

Também a incineração, que é outro método de eliminação de resíduos, produz toxinas e 

metais pesados. 

 Em resumo, o progresso da humanidade só é possível no âmbito do 

desenvolvimento sustentável. Os decisores políticos, têm assim um papel crucial, tendo 

que fazer uma escolha acerca da quantidade de resíduos que o seu país produz, 

ponderando benefícios sociais gerados pelas actividades económicas e comparando-os 

com os custos sociais, incluindo os de criação de resíduos, que foram impostos por elas. 

Esta análise poderá dar lugar a uma decisão de intervenção na política económica, com 

o objectivo de modificar, introduzir ou anular processos de produção, produtos ou 

métodos de embalar ou distribuir. 
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4. Métodos de tratamento dos Resíduos Sólidos (Urbanos) 

 
 Após a descrição do problema que os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) constituem 

para o meio ambiente, podemos apreender que hoje a gestão dos resíduos torna-se 

fundamental, não só do ponto de vista do controlo da poluição, isto é, em termos de 

sanidade pública e insultos estéticos, como também no controlo da depleção dos 

recursos naturais. Daqui resulta que só poderá haver desenvolvimento futuro se for 

sustentado, o que obriga à implementação de uma gestão integrada dos resíduos1. 

 Uma gestão integrada dos resíduos significa que tem de haver uma selecção e 

aplicação adequada das técnicas, tecnologias e programas de gestão para se atingirem 

objectivos específicos, onde se privilegia sempre a valorização dos resíduos, além da 

prevenção. Isto pressupõe que seja definida uma hierarquia nas actividades de gestão 

(inicialmente proposta pela OCDE e depois estabelecida pela UE), a qual deve ser 

interpretada como um guia metodológico geral, embora pareça ter sentido económico e 

ambiental. Esta hierarquia, que iremos descrever mais pormenorizadamente de seguida, 

pode ser vista como: 

 

  

 Prevenção 

                                                             

Valorização 

 

Eliminação 

 

  

No entanto, esta hierarquização pode ser encarada como demasiado rígida, simplista 

e arriscada do ponto de vista ambiental. Por isso muitos são os que defendem que se 

deva optar ou complementar com uma abordagem custo-benefício (que iremos tratar 

num próximo capítulo), que se esforça por quantificar os benefícios sociais das várias 

opções possíveis na prática, isto é, mesmo as que não têm lugar nessa hierarquia. 

 

 
                                                 
1 Ver anexo I. 
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1) Prevenção de resíduos 

 

A prevenção surge no topo da hierarquia pois é a forma mais efectiva de reduzir o 

quantitativo de resíduos, o custo associado ao seu manuseamento e o respectivo impacto 

ambiental, ou seja, devemos começar por tentar resolver o problema dos RSU por aqui 

pois o que não é produzido não tem que ser eliminado. 

A actividade da prevenção pode ser encarada sob várias perspectivas e pode surgir a 

vários níveis, tal como contempla o Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos (in 

Ministério do Ambiente – 1997, página 101): 

 

! Prevenção em sentido lato: “Conjunto de actividades ou grupos de 

actividades que tenham por finalidade evitar consequências nefastas 

para a saúde e para o ambiente, provenientes dos resíduos em si mesmos 

e de qualquer operação ou processo do seu tecnossistema de gestão”; 

! Prevenção em sentido estrito: “Princípio de gestão baseado na 

minimização da quantidade dos resíduos através da utilização de 

matérias-primas sem ou com a menor quantidade possível de elementos 

poluentes, de modificações no processo produtivo (quando aplicado à 

indústria), da substituição ou modificação dos produtos por outros 

ambientalmente mais compatíveis e da reutilização de resíduos, em 

particular de resíduos de embalagens”. 

 

! Prevenção I: “Parte da prevenção que tem como finalidade a redução da 

quantidade e/ou perigosidade (minimização e redução)”. Este tipo de 

prevenção pode passar por uma estratégia de prevenção mais limpa que 

vai implicar não só uma mudança na tecnologia existente, como também 

uma mudança na atitude das empresas e restantes agentes em direcção a 

uma via mais eco-eficiente. A redução na fonte também pode ser 

conseguida através da produção e embalagem de produtos com um teor 

mínimo de toxicidade, volume mínimo de material e uma vida útil mais 

longa. É também conseguida a nível doméstico, industrial e comercial se 

houver um plano selectivo de compras e se se privilegiar a reutilização 

de produtos e materiais; 
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! Prevenção II: “Parte da prevenção que se ocupa da análise e solução 

dos problemas reais ou potenciais dentro do tecnossistema (saúde 

ocupacional da força de trabalho, saúde pública da população, impacto 

ambiental das tecnologias de recolha, transporte e destino final)”; 

! Prevenção III: “Parte da prevenção que tem como objectivo não permitir 

que sejam confinados resíduos passíveis de valorização e resíduos que 

ofereçam perigo para o Homem e para o Ambiente”. 

 

Apesar de muito importantes, estas medidas são muito gerais, mostrando uma certa 

dificuldade na sua aplicação prática. 

 

2) Valorização  

 

A valorização visa a reutilização, o reprocessamento ou a sua utilização como fonte 

de energia, o que conduz a uma maximização da Prevenção. De facto, a valorização dos 

resíduos reduz vários tipos de poluição (aquática, atmosférica e dos solos), funcionando 

também como um travão à depleção dos recursos naturais. Assim, dentro de uma 

estratégia de sustentabilidade, é forçoso existir uma política de maximização da 

reciclagem e reutilização dos resíduos produzidos. Em geral, uma correcta triagem no 

local de produção dos resíduos é um dos contributos mais directos para maximizar a 

valorização. 

Dentro dos processos de valorização deve salientar-se também uma hierarquia: 

i. Reutilização 

ii. Reciclagem 

iii. Valorização energética 

 

i.  Reutilização: “corresponde à reintrodução, em utilização análoga e sem 

alterações de substâncias, objectos ou produtos nos circuitos de produção ou consumo, 

por forma a evitar a produção de resíduos” (in DL 239/97). A reutilização permite 

poupança tanto energética como de materiais uma vez que usa o mesmo material mais 

de uma vez. A reutilização pode assumir duas formas: 

- Reutilização tradicional: depende da “ingenuidade” ou inconsciência dos 

agentes no acto da reutilização (por exemplo, o uso de sacos de 

supermercado como sacos do lixo); 



                                               Trabalho de Economia do Meio Ambiente – O Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

9 

- Reutilização comercial: os produtos e suas embalagens são já elaborados 

pensando em mais de uma utilização (por exemplo, recauchutagem de 

pneus). É aqui que o Estado consegue intervir mais eficazmente através 

de incentivos. 

 

iii. Reciclagem: “forma de valorização dos resíduos na qual se recuperam e/ou 

regeneram diferentes materiais constituintes, por forma a dar origem a novos 

produtos” (in Instituto dos Resíduos, 1997, página 101), incluindo a reciclagem 

orgânica (compostagem de biometanização), mas não a valorização energética. 

Enquanto que a reutilização também usa o mesmo material mais que uma vez, a 

reciclagem só faz poupança energética. A reciclagem dos RSU é maximizada quando é 

possível fazer uma recolha selectiva dos resíduos na fonte, pois diminui grandemente o 

seu grau de contaminação, o qual determina frequentemente a inviabilização da 

reciclagem quando a selecção é centralizada. 

Se o tratamento final a dar aos resíduos fosse simplesmente a sua deposição numa 

lixeira, como era prática no passado, não havia grande necessidade de os caracterizar e 

os separar. Contudo, quando se pretende proceder ao seu tratamento ou à sua 

recuperação ou reciclagem de alguns materiais pode ser necessário caracterizá-los 

quanto a vários aspectos para que os responsáveis pelo planeamento e os gestores 

possam sistematicamente escolher a melhor opção de tratamento, com o mínimo de 

riscos possível para a saúde humana e para o ambiente. Os vários aspectos a ter em 

conta na separação e triagem de resíduos são: 

- Propriedades físicas: teor de humidade, o tamanho das partículas, a 

densidade, a permeabilidade dos resíduos compactados e a capacidade de 

campo; 

- Propriedades químicas: análise próxima (para caracterizar os 

componentes combustíveis dos resíduos), ponto de fusão das cinzas, 

análise última (para determinar o teor de carbono, hidrogénio, oxigénio, 

azoto, enxofre e cinzas) e conteúdo energético; 

- Propriedades biológicas: substâncias solúveis em água, hemicelulose, 

celulose, gorduras, lenhina, lenhinocelulose e proteínas. 
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Os resíduos recicláveis são: 

- Papel: a reciclagem do papel consiste na utilização das fibras de celulose 

existentes nos resíduos de papel, com a designação de fibras secundárias, para 

produzir papel novo. A reciclagem do papel não é também um processo 

infinito, as fibras suportam em média somente entre 3 a 5 ciclos de reciclagem. 

- Vidro: o maior benefício da reciclagem do vidro reside na economia de 

energia, o que se traduz também por uma diminuição da poluição atmosférica e 

da água. Todo o vidro utilizado na produção de garrafas e frascos pode ser 

reciclado. No entanto, existem alguns tipos de vidro, que por serem produzidos 

de forma diferente não são passíveis de reciclagem. Incluem-se nesse grupo, o 

pyrex, o vidro das lâmpadas e o das janelas. O vidro reciclável pode ser 

reciclado ilimitadamente. 

- Plásticos: a sua utilização tem vindo a ser cada vez maior e sobretudo em 

produtos de curta utilização. Quase todos os plásticos podem ser recicláveis. O 

maior entrave à sua reciclagem é a não existência de um sistema de recolha 

selectiva. Esta fica condicionada pelos problemas de transporte, pois este tipo 

de materiais tem sempre um peso muito baixo relativamente ao volume. 

- Metais: aqui temos que distinguir entre metais ferrosos e não ferrosos. O 

principal óbice à reciclagem das latas de material ferroso deve-se na maior 

parte dos casos à inexistência de um sistema diferenciado de recolha e ao 

volume que ocupam, o que se reflecte nos custos de transporte. Dentro dos 

metais não ferrosos destaca-se o alumínio, que tem sido muito utilizado na 

fabricação de embalagens. O alumínio pode ser reciclado indefinidamente sem 

perder qualidade. 

- Tetra Pak:  este tipo de embalagens pode ser reciclado para produzir 

aglomerado, procedimento que, é talvez o mais comum ou então podem ser 

obtidos separadamente os materiais que entram na sua composição - cartão 

(constituinte principal), polietileno de baixa densidade e alumínio - para 

posterior reutilização noutros produtos. 

- Têxteis: os resíduos têxteis também são recicláveis e é desejável que assim 

seja, pois o processo de fabrico dos tecidos implica grandes consumos de água 
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e energia, sendo uma indústria altamente poluidora a nível dos efluentes 

líquidos. 

- Borracha: este tipo de material, quando na forma de resíduo, deve ser 

objecto de tratamento especial porque é altamente resistente à degradação 

biológica e tem elevado poder calorífico, o que pode constituir um risco como 

potenciais focos de incêndio. A sua reciclagem é conseguida através da 

produção de granulados que servem fundamentalmente para fabricar 

pavimentos (pavilhões desportivos, alcatifas, camadas de desgaste de estradas). 

- Pilhas e acumuladores: a reciclagem das pilhas domésticas usadas ainda não 

atingiu os níveis que seriam desejáveis, mesmo a nível dos países mais 

desenvolvidos. Por um lado porque existem poucas empresas detentoras de 

tecnologia adequada e por outro porque os circuitos de recolha são ainda 

incipientes. Há ainda um problema adicional, as pilhas pequenas do tipo botão 

podem conter mercúrio, caso das alcalinas e de óxido de mercúrio, lítio, prata e 

zinco e são recolhidas misturadas, pelo que se torna difícil efectuar a separação 

final com destino a reciclagem. 

- Óleos usados: a reciclagem dos óleos usados, além de evitar a sua acção 

poluente, reduz também de forma muito significativa o consumo de matéria 

prima. Quando os óleos usados perdem características para ser reciclados 

(rectificados), pode fazer-se a sua valorização energética, usando-os como 

combustíveis industriais. 

- Matéria orgânica fermentescível: os resíduos orgânicos facilmente 

fermentescíveis também podem ser reciclados por compostagem. Isto é, 

considera-se que a produção de composto a partir de resíduos é uma forma de 

reciclagem da matéria orgânica, pois a sua aplicação como corrector de solos 

constitui uma forma privilegiada de renovação do potencial fértil destes. 

-  Outro tipo de resíduos: Para além dos tipos de resíduos anteriormente 

referidos existem outros, nomeadamente industriais, que podem ser objecto de 

reciclagem. Um tipo de resíduos que em muitos países é reciclado, mas que a 

nível nacional ainda quase não tem valorização, é o entulho proveniente de 

demolições ou renovação de edifícios e reparação de estradas, ou seja da 

actividade de construção civil. 
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Cada um destes materiais pode ser agrupado por fileiras: “designação técnica que 

significa qualquer dos materiais constituintes: fileiras de vidros, fileiras de plásticos, de 

metais, de matéria orgânica, de papel e cartão” (in Instituto dos Resíduos, 1997, página 

99). 

 
iii. Valorização energética: existem vários processos de modo a fazer a valorização 

energética dos resíduos, isto é, através da sua destruição por combustão aproveitar 

energia por eles libertados. Um dos processos mais conhecidos (e também mais mal 

amados) de valorização energética é a co-incineração, onde através da combustão dos 

resíduos e do vapor libertado consegue criar energia. Apesar da importância destes 

processos no mundo actual, decidimos não nos alongar muito neste domínio, na medida 

em que não se encontra no cerne do nosso trabalho. 

 

Todos estes processos atrás descritos envolvem custos pois para a sua 

implementação são necessárias infra-estruturas de transporte, recolha e, no caso da 

reciclagem, reprocessamento. Estes custos envolvem a esfera económica e a esfera 

ambiental. Por vezes, particularmente para os produtos reciclados, os custos são tão 

avultados que o produto resultante de tais processos fica mais caro do que a sua 

produção com recurso a matérias-primas. Também os produtos reutilizados podem não 

ser tão eficientes como foram no seu primeiro uso. 

É do confronto entre estes custos e benefícios económicos e danos ambientais que 

se deve decidir quais os materiais a reciclar e/ou reutilizar. 

  

3) Eliminação de resíduos 

 

Por fim, tem que ser dado algum destino aos resíduos sólidos que não podem ser 

reciclados ou reutilizados; a matéria residual que fica após a separação dos materiais nas 

centrais de recolha e à matéria residual resultante da transformação em outros produtos 

ou energia. Isto significa que estes resíduos têm que ser depositados de uma forma 

controlada e o processo ambientalmente menos prejudicial para o fazer (e por isso o 

mais comum) é a colocação em aterro controlado. Deve notar-se que a deposição em 

aterro ocupa o último grau na gestão integrada de resíduos, porque é a solução menos 

desejável. 
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5. Financiamento dos métodos de tratamento de resíduos  

 
 A implementação de uma gestão integrada de tratamento dos RSU comporta vários 

custos, a diferentes níveis. Portanto são necessários recursos económicos, que podem 

ser obtidos por: 

 

1) Financiamento Público: o Estado, grande responsável pela implementação massiça 

de tais tratamentos de resíduos no território nacional, pode financia-los através de 2 

métodos: 

- Imposto: corresponde à participação do contribuintes nas despesas 

públicas, financiando os serviços públicos que são prestados à 

comunidade. 

- Taxas: financiam um serviço individual prestado por um organismo 

público e pode ser, em valor, uma taxa periódica fixa ou uma taxa 

variável. A taxa é fixada de acordo com o serviço prestado a quem a 

pagou e só é devida, ao contrário do imposto, se se beneficia do serviço.  

 

O financiamento público deve também ser encarado num contexto global de taxas 

diferenciadas para as diferentes modalidades de eliminação ou de valorização de 

resíduos. Assim, uma taxa sobre a deposição de resíduos em aterro ou sobre a 

incineração estimula a reciclagem. 

 

2) Financiamento Privado: este tipo de financiamento foi recentemente 

implementado na União Europeia e deriva do princípio da responsabilidade partilhada 

entre produtores, distribuidores, consumidores e autoridades públicas. Um deste tipo de 

financiamento é o Sistema Ponto Verde, que iremos ver mais à frente neste trabalho. 
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6. Custos e Benefícios Externos associados à gestão de 

resíduos 
 

 Os políticos terão de encontrar um equilíbrio socialmente aceitável entre prevenção, 

valorização e deposição de resíduos, tal como vimos num capítulo anterior. Com este 

objectivo pode ser efectuada uma análise custo-benefício para comparar os esquemas de 

valorização (não necessariamente os menos dispendiosos) e as alternativas de 

deposição, as quais provocam custos financeiros e impactos ambientais diversos. 

 As propriedades dos resíduos fornecem  uma indicação razoável acerca da resposta 

em termos de protecção ambiental que deve ser seguida, estando esta materializada nos 

processos de recolha selectiva, transporte, triagem e tratamento com ou sem deposição 

final.   

 As diferentes formas de deposição de resíduos, entre elas o aterro, a incineração, 

descarga no mar, compostagem lenta ou acelerada provocam externalidades, que são 

custos e benefícios originados ou adicionados na sociedade. Estas externalidades não 

são geralmente incluídas nas tomadas de decisão sobre a gestão de resíduos.  

 Os efeitos dos custos externos, como por exemplo a poluição sonora e os odores, 

são considerados desamenidades devido à presença de um local de deposição numa 

vizinhança que não o deseja. Contudo, a deposição de resíduos acarreta benefícios 

externos, como por exemplo a recuperação de energia, que ocorre se o metano é 

recolhido. O valor da energia produzida não é por si só um benefício externo porque já 

está incluído na contabilidade do proprietário da instalação local. No entanto, a energia 

recuperada substituirá a energia produzida noutro local do circuito económico. A 

poluição evitada, ou seja, a que teria sido emitida por outra central produtora de energia 

é que constitui o benefício externo da recolha de metano. 

 Durante o processo de tratamento e deposição de resíduos geram-se custos externos 

que dependem de vários factores (in Luís Morais, 1999, página 42): 

- dimensão e características físicas do local de deposição ou instalação; 

- o tempo de utilização previsto para o local de deposição ou instalação; 

- a composição do fluxo de resíduos; 
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- o grau das medidas de contenção e de minimização de impactos ambientais, 

adoptado ou planeado para os mesmos locais. 

 

As externalidades de deposição de resíduos líquidas (pressupondo que há 

recuperação) correspondem, em termos monetários, à soma das externalidades fixa e 

variável. A externalidade fixa consiste no impacto ambiental do conjunto no local ou a 

da desamenidade da instalação. Esta não depende da quantidade de resíduos que passa 

pelo local, há sempre um custo qualquer que seja a dimensão da instalação. Por sua vez, 

a externalidade variável depende da quantidade de resíduos e quanto maior a sua 

quantidade maior a externalidade. A externalidade variável é composta pelos custos de 

poluição globais, do ar, de transporte, pelos custos relacionados com produtos tóxicos 

que vão para a atmosfera e ainda pelos danos de poluição por substituição (devido aos 

sistemas de recuperação de energia). 

 Em suma, para ser obtida a eficácia pretendida com uma estratégia integrada de 

gestão dos resíduos, as autoridades públicas devem considerar os custos e benefícios 

externos associados a cada decisão, nunca esquecendo a hierarquia exposta no ponto 4. 
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7. A União Europeia e a Gestão de Resíduos 

 

 A política da U.E. relativamente à protecção ambiental ganhou algum ênfase a 

partir da década de 80. As ameaças crescentes de danos ambientais e o esgotamento de 

alguns recursos naturais sensibilizaram os decisores políticos e felizmente, um número 

crescente de pessoas. Consequentemente, as medidas ou instrumentos que estão ao 

dispor da política do ambiente têm vindo a aumentar. 

 Em 1987 a Comunidade Europeia adoptou explicitamente objectivos ambientais 

para preservar, proteger e melhorar a qualidade do ambiente; proteger a saúde pública e 

assegurar uma utilização prudente e racional de recursos naturais. 

 O Tratado de Amsterdão consagrou o princípio do desenvolvimento sustentável e 

do elevado nível de protecção do ambiente entre as suas prioridades (Artigo 2º). 

 A Comunidade Europeia preparou Programas de Acção Ambiental que resultam das 

negociações entre os Estados Membros e, posteriormente em Decisões de Conselho. 

Estes Programas contêm assim as intenções da política ambiental. 

 O aumento alarmante da produção de resíduos constitui uma preocupação especial 

para muitos cidadãos europeus. De facto, a Comunidade produz anualmente cerca de 

2000 milhões de toneladas de resíduos, mais de 40 milhões dos quais são classificados 

perigosos. O volume de resíduos produzidos aumentou 10% ao ano, nestes últimos seis 

anos. Face a este cenário torna-se crucial a adopção de uma política de protecção 

ambiental (in Comissão Europeia, 2000, página 3). 

 A gestão de resíduos é uma questão bastante complexa. Esta assume um duplo 

desafio, pois se por um lado tenta proteger o ambiente, por outro, tenta alcançar este 

objectivo sem provocar distorções no mercado interno europeu. 

 Não existe um modelo único aplicável a todas as situações. No entanto, a estratégia 

da U.E. tem como base um conjunto de princípios gerais, que passamos a citar (in 

Comissão Europeia, 2000, página 10): 

♦ princípio da prevenção, ou seja, é necessário minimizar e prevenir a 

produção de resíduos; 

♦ princípio da precaução, isto é, é essencial prever potenciais problemas; 

♦ princípio da proximidade, ou seja, os resíduos devem ser eliminados o mais 

próximo possível do local onde são produzidos; 
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♦ princípio do poluidor - pagador, isto é, os poluidores, regra geral, deveriam 

pagar os danos no ambiente por eles provocados. 

 

A Estratégia Geral da União Europeia (in Comissão Europeia, 2000, página 10) 

em matéria de resíduos, de 1996, para além de realçar estes princípios, estabeleceu uma 

hierarquia preferencial das operações de gestão de resíduos, que passamos a enunciar: 

1) prevenção de resíduos; 

2) reciclagem e reutilização; 

3) optimização da eliminação final e melhoria da monitorização. 

 

Esta estratégia realça ainda a necessidade de reduzir os transportes de resíduos e 

melhorar a regulamentação nessa matéria. Devem ser introduzidos instrumentos de 

gestão de resíduos novos e melhores, nomeadamente: 

♦ instrumentos regulamentares e económicos; 

♦ estatísticas fiáveis e comparáveis em matéria de resíduos; 

♦ planos de gestão de resíduos; 

♦ aplicação adequada da legislação. 

 

Actualmente, os instrumentos propostos pela Comissão são essencialmente 

económicos. Em particular recomenda, apesar das limitações, o uso de instrumentos 

baseados no mercado projectados para sensibilizar tanto os produtores como os 

consumidores por meio do uso responsável de recursos naturais. 

 

Taxas Ambientais 

Suponhamos que a política ambiental da Comissão determinou a fixação de uma taxa 

ambiental. Esta reflecte o objectivo de eficiência e equidade, na medida em que aos 

agentes poluidores seriam aplicadas taxas de acordo com os custos sociais marginais 

incorridos pela sua utilização do ambiente. No caso do agente poluir, esta medida 

implica que ao poluidor seja aplicada uma taxa de acordo com o prejuízo estimado, 

além de cobrir quaisquer custos incorridos pela autoridade pública ao fornecer os 

serviços de deposição de resíduos. A taxa irá variar de acordo com o grau de pré-

tratamento levado a cabo pelo agente e com a redução resultante no prejuízo causado. 

Este sistema de taxas implica que o utilizador, interessado em maximizar o seu lucro, 
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escolha o nível de pré-tratamento onde a redução marginal no valor das taxas é igual ao 

custo marginal de pré-tratamento. 

Contudo, este programa de taxas tem alguns inconvenientes: 

♦ os que sofrem os prejuízos da poluição não recebem necessariamente uma 

compensação pelos danos sofridos; 

♦ a autoridade pública nem sempre consegue avaliar bem o prejuízo e exprimi-

lo em termos monetários. 

 

Como já referimos, a nível europeu tem-se verificado um aumento continuado da 

utilização das taxas ambientais. Este facto é notório nos países escandinavos, na 

Alemanha, França, Áustria, Bélgica, Holanda e Reino Unido2. 

Podemos enunciar cinco principais razões para a sua utilização: 

 

♦ As taxas ambientais são instrumentos eficazes para a internalização das 

externalidades, ou seja, incorporam os custos externos directamente nos 

preços dos bens e serviços produzidos pelas actividades económicas. Esta 

internalização de custos externos conduz a uma reafectação de recursos de 

acordo com preços justos e eficientes por redistribuição dos custos. As taxas 

também facilitam a introdução do princípio poluidor – pagador, confrontando 

os poluidores com os custos globais da sua actividade poluidora. Estas 

podem ainda incentivar a protecção ambiental, a inovação e integração das 

políticas ambientais nas economias. 

♦ As taxas ambientais podem suscitar incentivos para as evitar, ou seja, os 

agentes poluidores são incentivados a alterarem o seu comportamento com a 

finalidade de uma utilização eficiente dos recursos naturais e uma diminuição 

da poluição. No entanto, o sucesso da taxa ambiental para atingir esta 

mudança de comportamento depende do mercado do produto que está sujeito 

à taxa. Esta é a razão porque as taxas ambientais funcionam melhor quando 

fazem parte de um pacote político que se dirige ao mercado como um todo. 

As taxas podem ser o instrumento mais eficiente, em termos de custo, do que 

as regulações directas. 

                                                 
2 Ver anexo II. 
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♦ As taxas ambientais permitem minimizar os custos de controlo da poluição, 

isto é, permitem que cada poluidor decida qual a medida mais vantajosa, ou 

seja, se é melhor pagar a taxa ou reduzir a poluição. Pelo contrário, as 

regulações directas obrigam a um nível de redução fixo. Aqueles poluidores 

que acarretam custos de redução da poluição elevados tenderão a pagar uma 

taxa maior, enquanto os outros (aqueles que apresentam custos de redução 

mais baixos) reduzirão mais a poluição. 

♦ As taxas ambientais podem gerar receitas, susceptíveis de serem utilizadas 

na área ambiental e/ou para reduzir impostos sobre o trabalho, o capital e a 

poupança.  

♦ As taxas ambientais na modalidade de taxas de produto3 podem ser 

instrumentos políticos particularmente eficazes para enfrentar as actuais 

prioridades ambientais geradas por fontes de poluição difusas (por exemplo, 

os resíduos de embalagens, as pilhas e baterias, substâncias químicas 

utilizadas na agricultura). 

 

As taxas ambientais se forem bem planeadas e implementadas, podem ter sucesso. 

Contudo, podem surgir alguns obstáculos políticos à sua implementação: 

♦ a ideia de que as taxas têm de ser elevadas para terem eficácia representa um 

primeiro obstáculo;  

♦ as taxas têm impactos sobre a competitividade e o emprego;  

♦ a regra da unanimidade da U.E. para a votação de medidas fiscais é também 

outro obstáculo; 

♦ os grupos de baixo rendimento, ou seja indivíduos pertencentes a classes de 

rendimentos mais baixas, podem proporcionalmente pagar mais do que 

outros grupos sociais;  

♦ existem ainda conflitos entre as taxas nacionais e as normas comerciais 

comunitárias ou mundiais e que se verificam entre a mudança de 

comportamento e a manutenção das receitas fiscais; 

♦ os subsídios e regulamentos existentes geram efeitos ambientalmente 

perversos; 

                                                 
3 “As taxas de produto são taxas impostas aos produtores que são considerados poluentes na sua fase de 
produção ou consumo” (in Luís Morais, 1999, página 103). 
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♦ existem outras políticas e culturas que rejeitam ou inibem as taxas 

ambientais. 

 

Mediante a supressão de subsídios e regulamentos ambientais perversos; uma 

implementação gradual das taxas com amplas consultas e informação adequada; o 

planeamento cuidadoso das taxas e medidas de atenuação; a integração dessas taxas em 

pacotes políticos e reformas fiscais verdes podemos superar alguns dos obstáculos à 

implementação das taxas acima referidos. Neste sentido as recomendações ou medidas 

levadas a cabo pelas autoridades públicas neste âmbito (protecção ambiental) devem 

incluir: 

♦ um maior recurso às taxas ambientais, facilitando a mudança estrutural e 

alargando a sua utilização a um número crescente de países; 

♦ uma melhor e maior avaliação; 

♦ mais investigação; 

♦ um planeamento e implementação cuidadosos. 

 

A política da União Europeia em matéria de protecção ambiental vem adquirindo 

um papel cada vez mais importante e eficaz, contudo metas importantes ainda estão por 

alcançar. 
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8. Medidas de tratamento de RSU em Portugal 

 
 Portugal, enquanto Estado-Membro da U.E., não poderia ser excepção num 

contexto de crescente importância das medidas de protecção ambiental.  

 

8.1. O que foi feito 

 

 A gestão dos resíduos sólidos em Portugal vem adquirindo um desenvolvimento 

positivo. Com a criação e aprovação do Plano Estratégico do Resíduos Sólidos 

Urbanos (PERSU) em 1996 criaram-se as bases para uma gestão sustentada dos 

resíduos sólidos em Portugal. 

 A gestão de RSU, em 1995, resumia-se à operação de recolha e à deposição em 

mais de 300 lixeiras, que constituíam o receptáculo dos “sistemas” municipais então 

existentes. As únicas e honrosas excepções a este quadro diziam respeito a instalações 

de compostagem e a alguns aterros que, na melhor das hipóteses, permitem dizer que 

cerca de 26% dos RSU gerados em Portugal tinham um destino “aceitável”. 

 

15%

85%

Adequado Não adequado
 

Gráfico 2 – Concelhos servidos com destino final adequado em 1995 

Fonte: Instituto dos Resíduos, 1999, página 21 
 

 Esta situação tornava inevitável a opção prioritária pelo investimento em infra-

estruturas básicas, nomeadamente em aterros, que é um dos destinos que nenhuma outra 

forma de tratamento permite dispensar em fim de linha, ainda que em pequena 

proporção. Também procurou-se na altura atender aos problemas específicos das 
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regiões mais populosas do país (já que são também estas quem mais produzem RSU), 

através da implantação dos incineradores da Valorsul a da Lipor. 

 Além destas medidas, também se tentou implementar outras três vertentes, 

fundamentais no PERSU: 

- a remediação do passivo histórico, com o encerramento e recuperação 

ambiental das lixeiras; 

- o lançamento das bases da recolha selectiva e triagem, que proporcionasse a 

reciclagem de uma proporção crescente dos materiais constituintes dos 

RSU; 

- o estímulo à prevenção da produção de RSU, bem exemplificada pela 

preocupação de adaptar a legislação à maximização da reutilização e 

reciclagem das embalagens. 

 

Em finais de 1999, foram já criados 32 sistemas de gestão dos RSU, número esse 

que pode crescer, dado que subsistiram alguns casos em que a integração trará óbvias 

vantagens mútuas. Estes sistemas, constituídos a uma escala supra-municipal, têm ou 

terão, em todos os casos, uma gestão empresarial. De facto na maioria destes foram 

criadas empresas com maioria de capitais públicos, em que estão representados os 

municípios ou, no caso dos sistemas Intermunicipais, a gestão é concessionada pelas 

respectivas Associações de Municípios a empresas especializadas ou a empresas 

intermunicipais criadas para o efeito. 

 

  

 

Gráfico 3 – Concelhos servidos com destino final adequado 

Fonte: Instituto dos Resíduos, 1999, página 21;  2000-A, página20 
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Mais de 80% da população é já servida por infra-estruturas de tratamento dos seus 

RSU, que respeitam as normas em vigor, incluindo as que constam da Directiva 

31/1999 sobre aterros, recentemente aprovada pela Comissão Europeia. Em termos 

geográficos essa cobertura corresponde a 62% do território do Continente. 

Do conjunto das infra-estruturas básicas de tratamento e destino final tidas como 

objectivo pelo II QCA: 

- encontram-se em laboração 23 aterros, faltando instalar ou pôr em 

funcionamento 16; 

- encontram-se em laboração 4 unidades de valorização orgânica, estando em 

obra duas e dessas 4 obras em laboração está prevista a ampliação de uma 

delas e a substituição total de outra; 

- estão em funcionamento os 2 incineradores. 
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Gráfico 4 – Rede de infra-estruturas de RSU em 1995,1999 e 2000 

Fonte: Instituto dos Resíduos, 2000-A, página 18 
 
 

 Ao nível das lixeiras também pode-se dizer que das 328 identificadas em 1995, 

cerca de 172 foram objecto de encerramento e recuperação ambiental, 100 estão em 

obra de encerramento e cerca de 56 mantêm-se ainda activas, como se pode ver no 

gráfico abaixo. 
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53%

17%

31%

Encerradas Activas Em obra

 
Gráfico 5 – Ponto de situação das lixeiras em 2000 

Fonte: Instituto dos Resíduos, 2000-A, página 18 
 
 

 Mais de 50% da população é, neste momento, servida por redes de recolha 

selectiva, constituídas por ecopontos, ecocentros e unidades de triagem já em 

funcionamento, esperando um acréscimo importante durante os próximos anos. 

 Em síntese, relativamente ao que se passava em 1995, a situação actual representa: 

- um salto qualitativo astronómico, no que diz respeito a infra-estruturas de 

tratamento e destino final e à gestão, em geral, dos RSU; 

- uma recuperação notável do passivo histórico acumulado, graças ao 

encerramento e recuperação ambiental das lixeiras. 

 

 
  No âmbito do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens foi criada a 

Sociedade Ponto Verde (DL 366-A/97) cuja finalidade é a gestão desse sistema. 

Assim, a responsabilidade dos operadores económicos pela gestão dos seus resíduos de 

embalagens pode ser transferida para esta entidade que se encontra devidamente 

licenciada para o exercício dessa actividade. Uma gestão optimizada dos resíduos de 

embalagens contribui para a redução do volume de resíduos depositados em aterro, mas 

exige uma fonte de financiamento segura, a qual é assegurada através dos proveitos 

obtidos com a prestação, à entidade gestora, de uma contrapartida financeira por cada 

embalagem colocada no mercado nacional. 

 A partir de 1 de Janeiro de 1998 passou a ser obrigatório que todas as embalagens 

sujeitas ao Sistema Integrado (as embalagens não reutilizáveis) sejam marcadas com um 
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símbolo específico - o ponto verde – Ilustração 1. A partir de 1 de Janeiro de 1999 só 

podem ser colocadas no mercado as embalagens que preencham todos os requisitos do 

DL 366-A/97. 

 

Ilustração 1 -  Símbolo "ponto verde", para o qual há liberdade de escolha da cor, de modo a não prejudicar a 
comunicabilidade da embalagem. 

 

 O símbolo ponto verde é propriedade da PRO EUROPE - Packing Recovery 

Organisation Europe e Portugal foi o 5º país a ser licenciado para a sua utilização. A 

PRO EUROPE, sediada em Bruxelas, visa promover a utilização do símbolo "ponto 

verde" pelos vários sistemas de gestão de resíduos de embalagens dos países que 

aplicam a Directiva 94/62/CE. Assim, evitar-se-ão também barreiras à circulação de 

mercadorias no espaço europeu, derivadas da utilização de diferentes símbolos com o 

mesmo tipo de significado. 

 

Ilustração 2 – Rede Pro-Europe 

Fonte: Ministério do Ambiente, 1997 
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 Por força da Directiva Europeia anteriormente citada Portugal está obrigado até ao 

ano 2005 a: 

- Valorizar um mínimo de 50% do peso total de resíduos de embalagens; 

- Reciclar um mínimo de 25% em peso desse total; 

- Reciclar um mínimo de 15% para cada tipo de material. 

Compete à Sociedade Ponto Verde contribuir para a prossecução destas metas, 

tendo assim que: 

- prestar ajuda técnica e financeira às Autarquias com programas de recolha 

selectiva e triagem de embalagens não-reutilizáveis; 

- assegurar a retoma e a valorização e reciclagem dos resíduos triados, através 

de vínculos contratuais que possui com os Fabricantes de Embalagens e de 

Materiais de Embalagem (papel/cartão, vidro, plástico, madeira, aço e 

alumínio);  

- assumir a gestão e destino final dos resíduos em que se transformam, após 

consumo, as embalagens não-reutilizáveis colocadas no mercado nacional 

pelos Embaladores e Importadores; 

-  garantir junto dos Distribuidores que as embalagens não-reutilizáveis estão 

abrangidas por um Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens 

(SIGRE); 

-  promover a sensibilização e educação ambiental junto dos Consumidores; 

- apoiar programas de investigação que fomentem o desenvolvimento do 

mercado de produtos e materiais reciclados. 

A Sociedade Ponto Verde é constituída por um conjunto de empresas que em 

conjunto movimenta cerca de 70% do total de embalagens não-reutilizáveis anualmente 

colocadas no mercado nacional, como se pode ver no esquema seguinte: 
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Ilustração 3 – Estrutura funcional da Sociedade Ponto Verde 

Fonte: Ministério do Ambiente, 1997 

 

 Para além do corpo accionista, a Sociedade Ponto Verde integra também cerca de 

5000 empresas embaladoras e importadoras que transferiram para a Sociedade Ponto 

Verde a sua responsabilidade legal em matéria de gestão e destino final das embalagens 

não reutilizáveis que colocam no mercado nacional. 

 Dentro desta instituição foi criado o Sistema Ponto Verde, que é um sistema 

integrado de gestão de resíduos de embalagens e assenta numa articulação de 

responsabilidades e processos entre um conjunto de parceiros. Visa também valorizar e 

reciclar resíduos de embalagens, contribuindo para a diminuição do volume de resíduos 

depositados em aterro.  
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Ilustração 4 – Circuito de actuação do Sistema Ponto Verde 

Fonte: Ministério do Ambiente, 1997 
 

 Os embaladores/importadores que colocam as embalagens no mercado delegam à 

Sociedade Ponto Verde a responsabilidade de gestão do destino final dos resíduos em 

que as embalagens se transformam após o consumo, financiando-a nesse sentido. No 

circuito de distribuição, as embalagens não-reutilizáveis apenas podem ser 

comercializadas se abrangidas pelo sistema. Os consumidores finais separam as 

embalagens por tipo de material, colocando-as em recipientes próprios, disponibilizados 

pelas autarquias. 

 Ao nível dos resultados do SPV, pode-se comprovar que ao longo destes últimos 

anos tem vindo a alargar a sua área de influência, o seu projecto tem vindo a ganhar 

cada vez mais consistência e o número de autarquias e outros agentes aderentes também 

têm vindo a crescer, como podemos analisar pelos dados referentes à tabela 1, ilustração 

5 e pelos gráficos 6, 7 e 8. 

 1999 2000 

Número de concelhos 142 47% 182 60%

População 5 175 980 52% 8 001 670 80%

Recolha indiferenciada 2 416 236 59% 4 248 729 82%

 

Tabela 1 – Abrangência do Sistema Ponto Verde 

Fonte: Ministério do Ambiente, 2001 
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Ilustração 5 – Concelhos pertencentes ao Sistema Ponto Verde em 2000 

Fonte: Instituto dos Resíduos, 2000-A, página23 
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Gráfico 6 – Quantidades retomadas por material (valores em toneladas) 

Fonte: Ministério do Ambiente, 2001 
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Gráfico 7 – Contratos celebrados com embaladores (valores acumulados) 

Fonte: Ministério do Ambiente, 2001 
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Gráfico 8 – Representatividade dos diferentes sectores de actividade 

Fonte: Ministério do Ambiente, 2001 
 

 

 Para que o Sistema Ponto Verde possa funcionar de forma optimizada e contribuir, 

a jusante, para a redução do volume de resíduos depositados em aterro, é necessária a 

existência de uma fonte de financiamento segura. Este sistema é financiado através do  

Valor Ponto Verde (aplicação de uma taxa), que é obtido com a prestação de uma 

contrapartida, por parte dos embaladores e importadores, por cada embalagem colocada 

no mercado nacional, calculada em função do peso e tipo de material de que seja 

constituída. O cálculo em função do peso visa incitar a indústria a repensar o conceito 

de embalagem e a adaptá-lo à reais necessidades.  
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 Para melhor perceber o cálculo vamos expor um exemplo, considerando que os 

valores da contribuição para o aço e para o papel/cartão são de 5$50/Kg e 2$00/Kg, 

respectivamente. 

 

Tabela 2 – Exemplo de cálculo do Valor Ponto Verde 

Fonte: Ministério do Ambiente, 2001 
 
 

 Logo, perante este exemplo, a contrapartida a entregar à Sociedade Ponto Verde por 

esta unidade de venda seria 1,186 escudos. 

 Como a Sociedade Ponto Verde não tem fins lucrativos, toda a sua receita é afecta à 

despesa.  

 

Receita    

Peso do 
nº total 

de embalagens
X 

Contribuição 
por Kg/Material

 

<==> 
Receita 

totalmente
afecta 

à despesa 

Despesa 
Recolha Selectiva 

Triagem 
Reciclagem +/- 
Sensibilização 

Custos de estrutura 
Investigação  

Na sua maior parte, os recursos financeiros são destinados a:  

 



                                               Trabalho de Economia do Meio Ambiente – O Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

32 

 Assim, o equilíbrio futuro do Sistema Integrado depende, em larga medida, do 

desenvolvimento do mercado de produtos recicláveis. A Sociedade Ponto Verde apoia 

programas de investigação que, em articulação com a indústria, fomentam o 

desenvolvimento desse mercado. 

 

8.2. Financiamento das medidas 

Normalmente o Estado recorre ao autofinanciamento, complementando-o com 

recurso a dinheiros vindos dos fundos estruturais europeus. O governo recorre 

normalmente a três programas de iniciativa comunitária: 

- Fundo de Coesão 

- Programa Operacional do Ambiente 

- Programas Operacionais Regionais 

O Programa Operacional do Ambiente (POA) está integrado no Plano de 

Desenvolvimento Regional, já que alguns dos seus principais objectivos é garantir uma 

gestão sustentável dos recursos naturais, a contribuição para a melhoria do ambiente 

urbano e a promoção da integração do ambiente nas actividades económicas e sociais. 

Assim, o POA foi aprovado pela Comissão Europeia em Agosto de 2000, com um apoio 

de 66,6 milhões de contos do FEDER. O Fundo de Coesão também contribuiu com 310 

milhões de contos.  

Mais recentemente está-se a procurar compensar a participação nacional no 

investimento e na recuperação de modo a abrir a área de gestão e de exploração dos 

sistemas de RSU à iniciativa privada e a garantir futuros investimentos de 

substituição/renovação das soluções. Neste contexto surgem as taxas municipais de 

gestão de RSU. 
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8.3. Críticas às medidas e/ou ao seu modo de implementação 

A actuação do PERSU pode ser criticado a vários níveis, aliás como a Quercus faz 

questão de sublinhar no seu Parecer sobre a Gestão de Resíduos em Portugal. 

Construção e exploração de aterros 

Quanto ao processo de localização dos aterros, houve muitos casos em que os 

factores políticos foram mais importantes do que os técnico/ambientais uma vez que o 

Ministério do Ambiente resolveu dar às autarquias autonomia quase total nesta matéria. 

Esta decisão teve como resultado a escolha de localizações menos adequadas, existindo 

casos em que não houve mesmo qualquer estudo que comparasse as alternativas (caso 

da Resioeste). Em termos da exploração dos aterros, surgiram alguns casos de 

problemas com o tratamento dos lixiviados. Finalmente, no caso dos Açores, 65% dos 

RSU ainda são colocados em lixeiras, estando o processo de construção dos aterros 

ainda bastante atrasado. 

 Pode-se afirmar com toda a certeza que neste campo também muito se encontra 

ainda por fazer pois em Portugal a pirâmide da prevenção, valorização e eliminação 

ainda se encontra invertida. 

 

Processo de Compostagem 

Na área da compostagem verifica-se que não existe uma política que integra os 

aspectos ambientais do tratamento dos resíduos orgânicos com os aspectos relacionados 

com a sua utilização na agricultura e silvicultura. Essa estratégia é necessária para 

garantir o escoamento do composto de acordo com as suas características. Nesse 

sentido, torna-se urgente a aprovação de normas nacionais sobre a qualidade e formas 

de utilização do composto que permitam aos agricultores uma utilização ideal deste 

recurso. 

Em Portugal será fundamental o estudo de soluções que integrem o tratamento de 

resíduos orgânicos provenientes de diversas fontes, como RSU, indústrias ou actividade 

agrícola, de forma a rentabilizar os investimentos a realizar e diminuir os custos de 

exploração. 
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Processo de Reciclagem 

Segundo os dados de 2000 a actual taxa de reciclagem de RSU (excluindo a 

reciclagem orgânica) é de 5%. Para as embalagens este valor é de 3% estando ainda 

muito longe do objectivo de 25% que Portugal terá de cumprir em 2005 , com a 

agravante de que para alguns materiais como o plástico as taxas de reciclagem ainda 

serem inferiores (cerca de 1%). 
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Gráfico 9 – Percentagem dos RSU que se destinam à reciclagem 

Fonte: Instituto dos Resíduos, 2000-B, página 39 
 
 

Pode-se dizer que o atraso deste processo deve-se aos seguintes factores: 

- início tardio (só em 2000) de uma campanha nacional de sensibilização 

para a recolha selectiva; 

- aposta quase exclusiva no sistema de recolha selectiva através de 

ecopontos, existindo apenas um concelho que estendeu este serviço a todo 

o concelho (Oeiras) e três concelhos que têm experiências nesta área 

(Funchal, Loures e Maia); 

- existência de duas grandes unidades de incineração que tratam 27% dos 

RSU. 
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Reutilização de Embalagens 

 Em Portugal existe legislação que procura promover a reutilização de embalagens - 

Portaria n.º 29-B/98 de 15 de Janeiro - particularmente no que se refere ao canal 

HORECA (restaurantes, hotéis, bares, etc.). 

Esta portaria obriga à utilização de embalagens reutilizáveis nestes 

estabelecimentos, sempre que o consumo de águas, refrigerantes e cervejas é feito no 

próprio local. Em alternativa às embalagens reutilizáveis, os comerciantes poderão optar 

por embalagens de tara perdida, caso estejam inseridos num sistema que garanta a sua 

recolha para reciclagem. 

Mas actualmente, o que se tem assistido é que: 

- verifica-se um incumprimento generalizados da legislação no que diz respeito ao 

canal HORECA, pois muitos comerciantes desconhecem a Lei ou, aqueles que a 

conhecem e por falta de fiscalização e à recente introdução do subsistema 

Verdoreca, não a cumprem; 

-  o subsistema Verdoreca não cumpre os requisitos mínimos descritos na Lei, 

especialmente no que concerne à garantia de que as embalagens em tara perdida 

serão efectivamente canalizadas para a reciclagem; 

- em relação ao canal Alimentar (supermercados, mercearias, etc.) a legislação 

prevê o direito de opção do consumidor, mas é muito vaga quanto à forma como 

tal direito poderá ser assegurado, o que leva a que, quando esta legislação é 

cumprida, o seja através de uma interpretação minimalista, isto é, bastando para 

tal que os estabelecimentos comercializem apenas um tipo de refrigerante, água, 

cerveja ou vinho em embalagem reutilizável - e em apenas um formato. 

 

Exportação de Resíduos 

 Portugal não dispõe de todo o know-how no que diz respeito ao tratamento de 

certos resíduos, o que aliado a elevados custos e até mesmo às quantidades de resíduos 

produzidos (tanto pode ser excessiva, como reduzida demais) leva-nos a recorrer à 

exportação destes resíduos. Surgem, assim, movimentos transfronteiriços de resíduos, o 

que assume particular importância na União Europeia, uma vez que se prevê a livre 

circulação de mercadorias dentro do espaço europeu. 

 Este movimento tem vindo continuamente a crescer ao longo do tempo, o que é 

resultado do aumento da produção de resíduos e da insuficiência de infra-estruturas com 
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capacidade de os tratar. Então, apesar de muito já ter sido feito nesta área, ainda muito 

mais se encontra por fazer. 

 

 

8.4. Planos para o futuro 

 
De acordo com a situação actual descrita anteriormente e ainda de acordo com os 

princípios estratégicos definidos no PERSU, fundamentais na prioridade à prevenção, 

reutilização e reciclagem, os seguintes objectivos são os que consideramos ser de maior 

importância a ser prosseguidos: 

- conseguir que toda a população passe a ser servida por unidades de tratamento 

adequadas, alcançando os níveis europeus; 

- promover a redução dos quantitativos de resíduos a depositar em aterro, 

reservando progressivamente esta forma de eliminação aos resíduos resultantes 

doutras operações prévias (reciclagem, incineração, etc.); 

- promover a redução da carga orgânica dos resíduos a depositar em aterro; 

- melhorar a qualidade dos RSU, por via da separação dos componentes perigosos 

neles contidos. 

 

Assim sendo, o Ministério do Ambiente também definiu um quadro de 5 linhas de 

acção (Plano de Acção para os Resíduos Sólidos Urbanos, 2000): 

1-  “Completar o programa de infra-estruturação básica iniciado em 1995” (o 

investimento global que se estima ser necessário para pôr em prática todas 

estas acções é de cerca de 37 milhões de contos). 

2- “Apostar de forma decidida e imediata na reciclagem (resíduos de 

embalagens e outros)”. Esta medida é enquadrada pela Directiva 94/62/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, transposta pelo Decreto-Lei nº 366-

A/97, de 20 de Dezembro, que fixa as metas já vistas na Sociedade Ponto 

Verde. Dentro desta linha de acção foram ainda definidos objectivos 

específicos: 

- “completar o conjunto de infra-estruturas necessárias para 

permitir a recolha selectiva e triagem em todo os país”; 

- “promover campanhas de informação e sensibilização das 

populações acerca do interesse da recolha selectiva”; 
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- “exigir o cumprimento das obrigações das entidades gestoras 

do chamado sistema integrado, nomeadamente da Sociedade 

Ponto Verde, e dos Sistemas de Gestão dos RSU”. 

Estima-se que para completar a implementação dos equipamentos 

indispensáveis para a recolha selectiva e triagem, o investimento 

necessário é da ordem dos 12 milhões de contos. 

3- “Desenvolver amplamente a valorização orgânica”. Está enquadrada pela 

Directiva 1999/31/CE do Conselho e define as seguintes metas máximas 

para a proporção de RSU biodegradáveis destinados a aterros, relativamente 

à quantidades de resíduos urbanos biodegradáveis produzidos em 1995: 

- até 2006 – 75%; 

- até 2009 – 50%; 

- até 2016 – 35%. 

Estima-se que o investimento global necessário para dar corpo ao 

programa de valorização orgânica proposto é da ordem dos 30 milhões 

de contos. 

4- “Adoptar as medidas necessárias para reduzir as emissões de metano, 

devidas à decomposição anaeróbia de componentes biodegradáveis dos 

RSU” (o investimento global estimado para esta rubrica e da ordem dos 20 

milhões de contos). 

5- “Promover a separação progressiva das pequenas quantidades de resíduos 

perigosos dos RSU”. Esta linha de acção deve ser implementada em 

conformidade com os programas de acção para os resíduos de mercúrio, 

estipulados na Portaria nº 744-A/99, de 25 de Agosto. Estima-se que para 

desenvolver estas acções é necessário um investimento de cerca de 2 

milhões de contos. 

 

 

 
 
 

 

 

 



                                               Trabalho de Economia do Meio Ambiente – O Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

38 

 

 

9. O caso específico do Concelho de Paredes 
 

 
Paredes, cidade integrante da Região do Vale de Sousa, nos últimos anos tem sido 

objecto de grandes apostas e investimentos bem sucedidas, em todas as áreas da 

sociedade, fenómeno esse que a caracteriza como uma das cidades que mais cresceu e 

se desenvolveu a nível nacional. 

A par de todo este desenvolvimento económico, também foi programado todo um 

projecto a nível ambiental, no sentido, de afirmar o Concelho em causa como um 

Concelho verde, amigo do Ambiente. Para que isso fosse possível, houve necessidade 

de efectuar um avultado esforço financeiro para dotar o município de equipamentos 

ambientais que suportassem a adopção de novos comportamentos por parte da 

população. São exemplos os ecocentros espalhados pelo território, a estação de 

transferência de lixo e o novo centro de triagem, a adicionar à recolha de lixo doméstico 

em todas as 24 freguesias que o concelho de Paredes engloba. 

O centro de triagem de resíduos sólidos urbanos veio-se juntar ao ecocentro e à 

estação de transferência de Cristelo que já existiam antes, em Junho do ano corrente. 

Este novo centro de triagem vem resolver uma carência sentida pela edilidade neste 

sector, uma vez que os serviços do ambiente já faziam a separação de recicláveis mas 

nas oficinas municipais onde as condições não eram as mais adequadas, e então desde 

logo veio a possibilitar uma maior eficácia na separação de recicláveis. 

Mas, consciente de que a implementação de um programa integrado de tratamento 

dos resíduos sólidos urbanos arrasta consigo imensos problemas, a Câmara Municipal 

de Paredes apelou à população para que a acompanhe e ajude a cumprir os objectivos 

pretendidos. O sucesso depende sobretudo da assunção de responsabilidades por parte 

de todos os Paredenses. A qualificação ambiental é uma matéria que a todos diz 

respeito, por isso, a Câmara Municipal tem lançado intensas campanhas de 

sensibilização junto da população, particularmente, da população estudantil, pois 

entende que é aos jovens que cabe o papel de educar os amigos e familiares, 

contribuindo decisivamente para um futuro melhor. 
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A Câmara Municipal de Paredes ao levar para a frente um programa ambiental4 

desta envergadura teve de reestruturar todo o seu plano de recolha de lixos urbanos 

desde a forma como o fazia até ao horário de recolha, não só com o objectivo de 

conseguir uma separação dos resíduos mais eficiente, mas também e sobretudo diminuir 

custos neste sector.  

 

Ilustração 6 – Novos horários de recolha do lixo no Concelho de Paredes. 

Fonte: Câmara Municipal de Paredes, 2001. 
 
 

É assim que são construídos os ecocentros (existem 3: em Lordelo, outro em 

Cristelo, e outro mesmo na cidade de Paredes); a estação de transferência de lixo e o 

novo centro de triagem (localizados na freguesia de Cristelo). O centro de Cristelo é o 

centro mais operacional do Concelho na área do ambiente e obedece a todos os critérios 

exigidos teoricamente para a localização de uma instalação deste tipo já que está 

localizada em termos de Concelho no centro da principal malha urbana.  

 

                                                 
4 Ver anexo III. 
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Os critérios de localização das estações de transferência dizem que elas devem 

localizar-se (in Hermana Noronha, 2000): 

! mais perto possível das áreas de produção; 

! perto de vias de acesso fácil tanto para a carga como para a descarga; 

! em zonas que provoquem o mínimo de problemas para o público e para o 

ambiente. 

 

Os ecocentros, como já foi referido, vieram a resolver o problema dos espaços. Com 

os ecocentros já se pode receber grandes quantidades de resíduos para reciclagem, pois 

em cada um deles estão localizados vários contentores que se destinam aos vários tipos 

de resíduos: papel, vidro, plástico, sucata, monstros, resíduos verdes, pilhas e baterias, 

madeira e óleos usados.  

 

Gráfico 10 – Recolha de recicláveis 1994-2000 

Fonte: Câmara Municipal de Paredes, 2001. 
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Estes ecocentros estão abertos ao público, e sempre que alguém tiver a consciência 

e boa ideia de juntar grandes quantidades destes resíduos, poderá dirigir-se ao 

ecocentro. 

Gráfico 11 – Utilizadores dos ecocentros no Concelho de Paredes 1997-1999 

Fonte: Câmara Municipal de Paredes, 2001. 
 

 

A estação de transferência, é a mais importante e a que mais contribui para a 

redução de custos neste sector. Antes da sua existência todo o lixo que era recolhido 

pelos camiões era de imediato depositado em aterro sanitário que se localizava a 30 km 

da cidade de Paredes. Isto implicava que sempre que um camião estivesse cheio, teria de 

deixar a volta de recolha do lixo e teria de ir fazer 60 km, para só depois retomar a 

volta. Havia sem duvida um desgaste dos camiões e uma perda de tempo enormíssimas. 

Com a estação de transferência de lixos construída e localizada em local estratégico, 

sempre que os camiões estivessem cheios apenas  teriam de se deslocar lá, onde 

deixavam ficar o lixo, que seria depositado num triturador que o compactava e 

depositava num contentor enorme, e rapidamente voltava à sua recolha de lixo.  
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Ilustração 7 – Compactador do lixo, na central de transferência do Concelho de Paredes. 

 
Quando os contentores estivessem cheios apenas um camião os carregava e os 

levava para o aterro sanitário em Penafiel. O que antes era feito por 10 camiões neste 

momento passa a ser feito só por 1, que não faz só uma viagem mas 5 viagens. Então 

reduz-se  em 50% o numero de viagens que se fazia ao aterro sanitário e ao mesmo 

tempo poupa-se todos os carros e passa 1 único só a sofrer o desgaste. Observando os 

orçamentos da Câmara municipal só aqui se passou a poupar cerca de 12.000 contos por 

ano no que respeita a despesas com os veículos na sua manutenção. 

O mesmo se passa com o vidro, pois nesta estação de transferência criou-se um silo 

onde se deposita todo o vidro que se recolhe e que pode conter até 150 toneladas. Este 

foi construído pois os camiões ao fazer a recolha ao fim de recolherem 10 a 12 vidrões 

ficavam cheios o que obrigava a ir de imediato para as industrias recicladoras, o que se 

traduzia numa pouca rentabilidade do espaço do camião. Com a construção do silo 

reduz-se os custos e a operacionalidade do sistema de recolha de vidro.  

 

O centro de triagem no município de Paredes destina-se a triar papel/cartão; 

plásticos; embalagens e metais ferrosos e alumínios. Para maximizar a sua utilização, 

colocaram-se ecopontos em todos os principais locais do Concelho. Em paralelo, 

fizeram-se muitas campanhas de informação e sensibilização para os estudantes,  onde 

se criaram “posters” alusivos ao tema e para a população em geral criou-se uma semana 

dedicada ao ambiente, onde se faziam jogos e atribuíam prémios ecológicos. Para o 

centro de triagem foi adquirida uma enfardadeira  de plástico e papel, cujo custo de 

aquisição, mais equipamentos auxiliares, ronda os 20.000 contos. Também foi adquirida 

uma máquina própria para as latas e metais. Os resíduos ali triados são normalmente 
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entregues à Sociedade Ponto Verde. Como ela não pode ter lucros no final do ano, 

quantas mais quantidades aí forem entregues, mais resultados ela gera e mais eleva o 

preço que paga por cada tonelada de resíduos, ganhando com isto os municípios que lá 

os levam.  

Todo este investimento da central de triagem é da exclusiva responsabilidade da 

Câmara Municipal e rondou os 90.000 contos, verba que deverá ser amortizada com a 

venda de recicláveis à Sociedade Ponto Verde. 

 

De dia para dia as pessoas aderem cada vez mais aos ecopontos, o que permite 

separar grandes quantidades de resíduos para serem reciclados. Ao serem separados, já 

não vão junto com o lixo doméstico para o aterro sanitário, no qual se tem de pagar uma 

quantia em dinheiro por cada tonelada aí depositada. A Câmara de Paredes neste 

momento paga 3781$00 por cada tonelada depositada em aterro sanitário, o que se 

traduz como despesas em média, por mês, cerca de 7 a 8 mil contos, e no final do ano se 

estende a 80 a 90 mil contos. Logo quanto menos lixo se depositar em aterro mais se 

poupa em termos de custos5.  

 

O Concelho de Paredes passou então a ter um espaço próprio para tratamento dos 

resíduos sólidos urbanos, que o têm caracterizado como exemplar a nível de qualidade 

ambiental. É um espaço que engloba ecopontos, uma estação de transferência de lixos, 

uma central de triagem e outras actividades de menor importância, mas que são 

indispensáveis ao bom funcionamento do espaço, como é o caso da secção onde se 

lavam e desinfectam os camiões do lixo depois de descarregarem; a secção onde se 

compõem e restauram contentores do lixo já degradados; um espaço para os designados  

monstros (que são os resíduos de grande dimensão); uma cozinha e balneários de apoio 

aos funcionários que neste momento são 3 e que trabalham por turnos; e ainda um canil 

para recolher cães vadios e outros animais se for o caso. 

  

Se ao inicio do funcionamento destas instalações houve por parte da população 

resistências, pois pensavam que seriam instalações onde o lixo iria ficar depositado, 

criando cheiros e perigos á saúde pública, também houve por parte dos responsáveis, a 

preocupação de explicar, que ali apenas se faria uma selecção dos resíduos para 

                                                 
5 Ver anexo V. 
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reciclagem e uma estadia momentânea de lixos compressados em contentores, o que 

depressa foi apreendido e percebido pelos moradores vizinhos. 

  

A Câmara, no seu programa ambiental não levou a cabo apenas esta iniciativa, mas 

também outras, e estas sim causaram bastantes polémicas e ameaças de protesto por 

parte das  populações. Estamos a falar da aplicação de uma taxa que o município passou 

a cobrar aos munícipes para cobertura dos custos de recolha de lixo. No total é um 

programa que implica muitos custos, onde despesas com veículos, suas amortizações, 

renovação da frota, com o pessoal, despesas no aterro, todas somadas se atinge valores 

na ordem dos 500.000 contos. Neste momento a Câmara apenas consegue cobrir com 

receitas 40% dos custos que tem.  

 

O concelho de Paredes tem apresentado grandes evoluções nesta temática do 

Ambiente porque realmente se preocupa em manter qualidade ambiental, e se possível 

aumentá-la. Como refere o Doutor Granja da Fonseca, Presidente da Câmara Municipal 

de Paredes “ O nosso concelho afirma-se hoje como um Concelho Verde.” 
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10. Conclusão 
 

 
Fazendo um balanço de tudo o que foi dito até agora, não há dúvida que Portugal 

ainda está muito atrasado no que concerne aos métodos de tratamento dos RSU, quando 

comparado com os restantes países da U.E.. Em Portugal, ainda se dá muito enfoque aos 

métodos de eliminação de resíduos e os de valorização ainda estão numa fase 

embrionária, o que nos leva a constatar que na realidade há uma pirâmide invertida da 

hierarquia dos métodos de tratamento a nível nacional. Por esta razão, podemos dizer 

que o Concelho de Paredes se encontra na média do que se passa em Portugal, pois 

apesar de já ter levado a cabo alguns projectos de implementação das medidas de 

valorização dos resíduos, grande parte destes ainda são depositados em aterro. 

O caminho a seguir por Portugal deverá ser o de um forte investimento em infra-

estruturas na área ambiental, apesar de já se ter verificado alguns progressos neste 

sentido. Por esta via poder-se-á criar uma nova indústria apoiada nos novos métodos de 

tratamento de resíduos (por exemplo, a indústria de produtos reciclados), de onde 

surgirão novas oportunidades de investimento e de criação de competitividade. 

Mas não podemos esquecer que o esforço de implementação de uma gestão 

integrada de tratamento de resíduos não cabe somente às autoridades públicas. Cada 

consumidor ou empresa deve desenvolver também esforços nesse sentido. 
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