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Desperdício Zero: Como Começar?

A N A  M I L H A Z E S  M A R T I N S

Descobri o estilo de vida Zero Waste, 
filosofia baseada num conjunto de 
práticas destinadas a evitar o desperdício 
o máximo possível, através do livro 
“Desperdício Zero” da Bea Johnson, no 
início de 2016. Este é um livro que nos 
inspira à mudança e a agir de forma 
responsável, que não nos permite ficar 
indiferentes ao impacto que a nossa 
sociedade de consumo está a ter, não 
só no nosso ambiente mas também na 
nossa saúde e estilo de vida.

O estilo de vida desperdício zero 
assenta num conjunto de práticas (5 Rs), 
exactamente por esta ordem: 

• Recusar aquilo que não 
necessitamos (Refuse)

• Reduzir o que necessitamos 
(Reduce)

• Reutilizar aquilo que 
consumimos (Reuse)

• Reciclar aquilo que não 
conseguimos recusar, reduzir ou 
reutilizar (Recycle)

• Fazer compostagem (Rot)

Introdução

Não é um estilo de vida “reciclagem/
ecoponto zero”, ou seja, ainda se usa 
vidro ou papel e por vezes algum 
plástico. Mas o objectivo é reduzir ao 
máximo. Também não implica viver sem 
papel higiénico.

Enquanto seres humanos 
produzimos lixo, é inevitável, 
respiramos, comemos, fazemos as 
nossas necessidades. Na realidade o 
“Desperdício Zero” é uma meta que 
dificilmente iremos alcançar, mas é isso 
que me desafia e motiva!

Comecei a transformar a minha casa 
e a minha vida, em 2011 quando ouvi falar 
pela primeira vez em minimalismo, um 
estilo de vida que passa por termos na 
nossa vida apenas aquilo que é de facto 
essencial, indo contra o consumismo 
desenfreado que se vive na nossa 
sociedade.

Acho que foi aqui que o bichinho do 
desperdício zero começou a crescer, pois 
do meu ponto de vista minimalismo e 
desperdício zero estão de mãos dadas. 
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Desperdício Zero: Como Começar?

Um minimalista poderá não ser um zero waster, mas dificilmente um zero waster não será minimalista, pois no estilo de vida zero 
waste há um compromisso na redução do nosso consumo, uma vez que isso que terá um impacto positivo na nossa pegada 
ecológica.

Para além de continuar a reduzir o meu consumo e a comprar apenas o essencial, comecei a recusar todo o tipo de 
descartáveis (apesar de já não usar assim muito) e os alimentos embalados em plástico. Optei por começar a comprar de forma 
mais sustentável: a granel, biológico, em 2ª mão e sempre que possível, apoiando pequenos produtores e marcas portuguesas. 
E comecei a ter a palavra “Não” na ponta da língua, seja para recusar a palhinha, o copo de plástico ou o talão.

Rapidamente senti a necessidade de partilhar o meu estilo de vida bem como toda a informação que fui aprofundando sobre 
o tema, na tentativa de alertar a população em geral para a importância de adoptarmos comportamentos mais sustentáveis no 
nosso dia-a-dia e, também, de descobrir se haveria mais gente em Portugal a viver da mesma forma. Assim nasceu o projecto 
Lixo Zero Portugal e a 1ª comunidade de zero wasters em Portugal. 

Sempre que ia passear com o meu cão aproveitava para apanhar o lixo que ia aparecendo, mas à medida que fui percebendo 
que o lixo, sobretudo o marinho, se estava a tornar num grande problema, comecei a levar o meu saco reutilizável e a apanhar 
lixo nas praias todos os dias. Simplesmente não consigo ficar indiferente.

Sabemos que em 2050 haverá mais plástico do que peixe nos oceanos, sabemos também que o plástico já está na nossa 
cadeia alimentar, através da água engarrafada que consumimos, do sal e do peixe. Talvez um dia nos alimentemos de plástico, 
mas até lá temos que resolver este problema gigante que é de todos. 

Se eu só fosse responsável pelo lixo que produzo, não tinha que apanhar lixo nenhum das ruas e praias não é verdade?

Mas acredito que estou a contribuir para um mundo melhor e que a minha atitude, de alguma forma, poderá contagiar 
outros a fazer o mesmo, que certamente irão também contagiar outras pessoas. Os nossos comportamentos deixam pequenas 
sementes em todo o lado, apesar de muitas vezes só germinarem anos mais tarde.
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Desperdício Zero: Como Começar?

Não temos que ser todos Bea Johnsons. Acredito que uma pequena mudança de 
uma só pessoa já tem um impacto enorme no nosso planeta. Por isso, podemos 
começar passo a passo, sem sermos demasiado duros connosco e com quem 
vivemos. O mais importante e o mais difícil é começar. Cada um de nós é muito 
diferente e as nossas vidas também, por isso não existe uma mesma solução para 
todos. Agora de uma coisa tenho a certeza, todos conseguimos reduzir a quantidade 
de lixo que produzimos diariamente. Se numa área for demasiado difícil, podemos 
sempre tentar noutra. O que é bom em tudo isto é que podemos partilhar soluções, 
cuidar da nossa saúde e do nosso planeta ao mesmo tempo. 

Começa pelo teu lixo. O que encontras em maior número por exemplo no balde 
das embalagens? Batatas fritas ou outro tipo de snacks? Bolachas? Ao reduzires o 
consumo desse tipo de alimentos processados cuidas melhor da tua saúde, poupas 
dinheiro e ainda cuidas do planeta. 

No meu lixo indiferenciado encontrei maioritariamente restos de cascas de 
vegetais e frutas, pêlo do meu cão, toalhitas descartáveis que usava com o meu cão 
e lenços de papel.

Com a ajuda do livro da Bea fui percorrendo cada zona da minha casa e da minha 

E nós vamos 
começar já?
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vida, para perceber tudo aquilo que 
precisava de alterar ou substituir. No 
entanto, não seria sustentável trocar tudo o 
que tinha por alternativas mais ecológicas. 

O mais sustentável será utilizarmos algo 
até ao final da sua vida útil, a não ser que 
possamos oferecer a alguém que sabemos 
que irá utilizar.

Então aqui fica o meu pequeno 
guia de sobrevivência para uma vida 

sem desperdício.
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Desperdício Zero: Como Começar?

Kit zero waste que anda 
sempre comigo

Lenço de pano para substituir o lenço de papel. É 
muito menos agressivo para a nossa pele.

1 ou 2 sacos de compras dobráveis, pois ocupam 
pouco espaço, e nunca se sabe quando iremos 
precisar deles. Desta forma, não preciso de trazer 
saco de nenhuma loja ou supermercado.

Garrafa para água em aço inoxidável da Klean 
Kanteen. Em Portugal podes encontrar aqui à venda, 
para adultos e crianças. Bebo água da torneira e 
portanto posso encher a garrafa em qualquer lado, 
mas podes utilizar carvão vegetal para filtrares a 
água (mais informação abaixo).

 Kit de talheres, da Maria Granel, feito com restos 
de tecido, onde tenho os meus talheres reutilizáveis, 
uma palhinha em aço inoxidável, pauzinhos que 
trouxe de um restaurante japonês e um guardanapo 
de pano, que era da minha avó. Podes encontrar 
as palhinhas em aço inoxidável na Mind the trash, 
Sapato Verde, Maria Granel, Pegada Verde e Círculo 
bio.
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Kit que uso apenas 
quando necessário

Garrafa térmica do  Ikea. Uso para chá, sendo que a 
tampa faz de chávena.

Keep Cup para café e Keep Cup para bebidas, ambos da 
Pegada Verde (uso sobretudo em festivais ou eventos com 

comida de rua), de outra forma em qualquer lado peço 
sempre chávena em cerâmica/copo de vidro mesmo que 

esteja numa esplanada.

 Saco para snacks da Pegada Verde. Também utilizo 
frascos de vidro (os mais pequenos são óptimos para 
colocar tâmaras e frutos secos).

 O RollEat, também da Pegada Verde serve de individual, 
para embrulhar comida ou também para pedir comida em 
bancas de rua (óptimo para comida com molhos, pois tem 

uma parte em plástico lavável).
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Desperdício Zero: Como Começar?

Frascos e tupperwares de vidro para comida (papas de aveia, fruta, saladas, massas…).  Sempre que vou viajar levo a minha 
comida comigo (já adquiri este hábito há muitos anos quando me tornei vegetariana pois antigamente não era fácil encontrar 
comida em qualquer lado)

Kit de Compras
Gosto de planear as compras e levar já o número de frascos e 
sacos que necessito, mas se não tiveres tempo de o fazer, basta 
teres um kit já pronto à entrada de casa ou na mala do carro.

Comprar a granel é muito simples, quando chegas à loja 
pesas o frasco (podes escrever o peso no frasco, por exemplo 
250g), abasteces-te com o que precisas e no final pesas tudo 
na caixa.

O funcionário faz a diferença entre o peso total e o peso da 
tara do frasco, para saber a quantidade de produto que levas.

Eu costumo ter a tara dos meus frascos já registada no fundo 
de cada frasco e assim não perco tempo a pesar na loja.

O que levo comigo:

• Saco grande ou carrinho para transportar as compras
• Saco em tecido para pão (este tem mais de 30 anos e foi 

feito pela minha mãe, mas conseguem encontrar em lojas 
de comércio tradicionais que vendem artigos para casa). 
Podem também usar uma fronha velha que já tenham. 
Também gosto de fazer o meu próprio pão em casa e uso 
este saco apenas para o guardar.

• Frascos de vidro: em vez de colar etiquetas nos frascos, 
escrevo directamente com caneta de acetato, se 
esfregarmos sai nas lavagens, se quisermos continuar a 
guardar o mesmo produto depois de lavar também dá, 
pois sem esfregar, a tinta não sai. Também podem fazer 
umas etiquetas em cartão reutilizáveis e atar com cordel. 
Apesar de mais pesados, gosto de fazer as compras em 
frasco, pois quando chego a casa é só arrumar os frascos 
na despensa e assim evito desperdício de produto, ao 
virar do saco para o frasco.

• Sacos de rede ou organza para frutas: os meus são da 
Onya (comprei online). Em Portugal podes encomendar 
à Vera (Panos da Vera), vê  aqui. Os sacos de plástico 
da fruta duram muitas vezes alguns minutos, desde o 
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supermercado até a casa, rasgam-se facilmente e duram 
centenas de anos a degradarem-se.

• Sacos em tecido com fio para atar, super versáteis. Uso 
uns antigos que já tinha em casa. Conseguem fazer em 
casa a partir de lençóis já velhos por exemplo ou então 
encontram em lojas, como aqui.

• Como encomendo um cabaz semanal de frutas e 
vegetais, costumo trazer a caixa para casa que devolvo 
na semana seguinte. Para determinados produtos como 
tâmaras, frutos secos, grãos, levo sempre os meus 
recipientes pois desta forma evito os sacos de plástico. Na 
época dos frutos vermelhos, levo o meu próprio tupperware 
onde coloco os frutos e devolvo imediatamente a caixa. 
Felizmente já alguns produtores reutilizam as caixas.

• Tupperwares para take-away: qualquer sítio aceita 
perfeitamente que levemos os nossos próprios 
tupperwares. Prefiro os de vidro mais ainda tenho alguns 
de plástico que continuarei a usar.

Comprar a Granel

Sacos de Rede para Frutas e Vegetais

Frascos de Vidro para Cereais e Leguminosas

Sacos de Rede/Organza para Sementes
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O que utilizo e faço na 
cozinha

 Sigo uma alimentação 100% vegetal, para 
além de sentir que é mais benéfica para a saúde, 
poupo imensos recursos. Para produzir apenas 1kg 
de carne gasta-se cerca de 15.000 litros de água. 

Reutilizo todos os frascos de vidro para 
compras a granel e não só em vez de colocar a 
reciclar. Uso para quase tudo, funcionam como 
jarras, porta-canetas, copo para beber, copo para 
lavar os dentes… Basta usar a imaginação.

Deixei de comprar praticamente todos os 
produtos que comprava embalados em plástico: 
bolachas (passei a fazer em casa), iogurtes (reduzi 
o consumo e também comecei a fazer em casa), 
salsichas e chouriços vegetais (deixei simplesmente 
de comprar), seitan (deixei de consumir), tofu 
(reduzi o consumo e passei a comprar em frasco de 
vidro, mas também é possível fazer em casa).

Passei a comprar biológico e, por essa razão, 
não descasco frutas nem vegetais. Se por alguma 
razão preciso de descascar, uso as cascas para 
outra receita, por exemplo as cascas de batata, 
ficam super crocantes no forno, basta temperar 
com um pouco de sal e paprika.

As cascas da fruta dão óptimos snacks quando 
as colocamos no forno ou podemos simplesmente 
utilizar para aromatizar a água.

As cascas de banana ficam super saborosas nos 
salteados de vegetais. Os talos verdes podem ser 
usados em batidos e sopas. 

Passei a beber água da torneira, mas podes 
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Casca das Batatas no Forno Água Aromatizada com Casca de Fruta e Água com bichotan 
(carvão vegetal)
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optar por outras alternativas caso não gostes do sabor: utilizar carvão vegetal (bichotan) ou ferver a água.

Aquilo que tem mesmo que ir para o lixo pode ser usado para fazer composto. Não faço compostagem em casa, 
mas guardo todas as semanas os meus restos de vegetais e entrego-os ao casal de agricultores a quem compro um 
cabaz semanal de frutas e vegetais.

No verão, nos dias de maior calor, guardo os restos numa caixa no frigorífico. Podem perguntar nos mercados se 
os agricultores aceitam os vossos restos para fazer compostagem ou podem também perguntar a quem tem animais 
(porcos, coelhos) se podem ficar com os vossos restos para alimentar os animais. Também já começam a aparecer 
locais de compostagem comunitária.

 Para a louça, utilizo a bucha vegetal (cortei em vários 
pedaços pois esta é grande demais) e esta escova de 
madeira.

Ambas podem ser colocadas na compostagem quando 
deixarem de ser usadas.

A bucha vegetal é uma planta e a escova é feita de 
bambu e fibras naturais.

Para os tachos e panelas utilizo um esfregão de 
aço e esta escova.

Para lavar vegetais e frutas utilizo uma escova de fibra 
de côco. Utilizo  este escovilhão  para lavar garrafas de 
vidro, pois o leite vegetal deixa algumas manchas. Utilizo 
ainda um pano de microfibras para limpar os balcões 
(podes optar por um de bambu)
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Desperdício Zero: Como Começar?

 Para congelar comida uso frascos/caixas de vidro ou mesmo sacos de pano.

Podem ser frascos de vidro reutilizáveis (reaproveito das coisas que ainda não consigo comprar a granel, como óleo de côco 
e geleia de arroz) que uso para molhos e sopas ou caixas de vidro que uso para hambúrgueres, rissóis, bolinhas...

O pão coloco em sacos de pano já fatiado. Quando quero usar basta colocar na torradeira.

Garrafa de vidro Ikea onde guardo o leite vegetal caseiro. Este é 
de aveia e é super simples (receita  daqui), mas podes fazer de 
amêndoa, côco, cânhamo... Reaproveito os resíduos do leite 
vegetal para fazer bolachas ou papas de aveia.

Deixei de usar pacotinhos de chá (contêm plástico) e passei a 
utilizar apenas chá em folhas.

Deixei de usar café em cápsulas e usamos apenas uma cafeteira 
italiana. O café fica óptimo e se quiser fazer um pouco de espuma 
utilizo este utensílio (que arranjei em 2ª mão).

Para quem quer continuar a utilizar a máquina de cápsulas, já 
existem cápsulas reutilizáveis para várias marcas. 

 Para substituir o papel vegetal, uso quase sempre óleo ou 
azeite, utilizo um pincel para espalhar bem o óleo. Também tenho 
duas alternativas que utilizo de vez em quando: tapete de silicone 
e uma película mais fina que também é lavável e reutilizável

Utilizo sempre toalha e guardanapos em tecido, copos e 
louça de vidro e cerâmica. Quando tenho algum jantar cá em 
casa, utilizo etiquetas de identificação para cada convidado feitas 
com papel e cordel reutilizados.

Para reduzir o uso de papel, imprimi o aviso “Publicidade 
não” que colei com papel autocolante na minha caixa de correio 
e aderi às facturas electrónicas daquilo que ainda faltava. Para 
os serviços que ainda não disponibilizavam este serviço liguei e 
escrevi e-mails a sugerir que disponibilizassem o serviço.
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O que uso na limpeza 
da casa

 Escova em madeira para limpar o pó.

Panos reutilizáveis multi-usos (tenho de 
microfibras, pois já tinha, a melhor alternativa que 
podem usar são os de bambu feitos com 100% fibra de 
bambu renovável).

Vinagre: tem 1001 utilidades (limpeza da cozinha e 
casa-de-banho, como amaciador de roupa e 
condicionador de cabelo, etc.).  Aqui  os detergentes 
caseiros que faço com vinagre. Faço vinagre de cidra 
em casa com restos de maçã que vou guardando no 
congelador (caroços e cascas).

Limão que pode ser utilizado juntamente com o 
bicarbonato de sódio. Serve também para branquear 
a roupa.

Bicarbonato de sódio, que utilizo na limpeza das 
casa-de-banho e na cozinha. Utilizo também para 
impar os tapetes, é só espalhar no tapete e aspirar.

Compro alguns detergentes a granel, como o 
detergente para lavar a louça à mão e na máquina. 
Por vezes também compro detergente para a máquina 
da roupa. Outras vezes faço em casa. Já é possível 

encontrar detergentes a granel em algumas lojas em Lisboa (Sapato Verde e Hashtag Granel) e no Porto (Vegana By Tentúgal e 
Raw – Comida & Granel). 

 As nozes de saponária podem ser compradas a granel e são utilizadas para lavar a roupa na máquina e mesmo para fazer 
detergentes caseiros. Têm a vantagem de ser biodegradáveis, apesar da sua pegada ecológica ser um pouco grande pois só vêm 
da Índia ou do Nepal. 

Para limpar o chão, utilizo panos que fiz com restos de pólos e t-shirts.
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O que uso na minha 
higiene pessoal

• Opções sólidas: champôs, 
sabonetes, barras hidratantes 
e desodorizante sólidos. São 
fáceis de usar e de transportar. 
Guardo numa lata ou frasco de 
vidro. Adoro todos os produtos 
da Saponina. Podes também 
experimentar  o método no-poo 
(eu tentei duas vezes e a coisa 
não funcionou muito bem, mas 
com algumas pessoas funciona). 

• Também gosto de utilizar óleos 
naturais para hidratar rosto e 
corpo (de côco, de bergamota, 
de amêndoas doces, azeite…), 
sempre em frasco de vidro. 

• Discos desmaquilhantes em 
tecido e óleo de côco ou azeite 
para retirar a maquilhagem. 

• Fio dentário: ainda tenho o 
convencional cá em casa, mas há 
várias alternativas mais sustentáveis, 
no entanto algumas delas contêm 
ingredientes de origem animal. 

• Tomo duches rápidos de água fria, 
mas se não és tão maluco(a) 
quanto eu, reparoveita á 

agua antes de aquecer, coloca-a num balde e depois utiliza para a descarga, regar as plantas ou limpar a casa. 

• Escova de dentes de bambu da Sapato Verde (para o pessoal do Porto vende no Quintal Bioshop), pasta de dentes da 
GeoOrganics (da Mind The Trash) ou pasta de dentes sólida da Saponina. Utilizo um frasco de vidro que encho com um 
pouco de água para lavar os dentes. 

• Papel higiénico reciclado. 

• Copo menstrual e pensos higiénicos em tecido da marca Panos da Vera. Estima-se que cada mulher gasta cerca de 117 
mil produtos higiénicos. E já pensaste na quantidade de químicos que os pensos e tampões convencionais possuem e 
que estão em contacto directo com o teu corpo?
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• Barba: Gilette em metal (safety-razor) à venda em 
barbearias.  

• Pente/Gilette/Lima para Pés/Raspador de 
língua: Ainda continuo a ter um pente de plástico 
(que tenho desde a infância), duas giletes de 
plástico que ainda estão novas e uma lima para pés. 
Não vou desfazer-me deste itens só porque sigo 
um estilo de vida zero waste. A melhor alternativa 
seria a madeira ou metal, mas uma vez que estes 
itens, apesar de serem de plástico, ainda estão 
em óptimo estado irei continuar a usar. As gilettes 
por exemplo são óptimas para tirar o borboto de 
cachecóis e camisolas quando já não estiverem em 
bom estado para depilar. Desperdício zero também 

é isto, usar o que temos e reutilizar, prolongando assim 
a vida útil dos objectos, evitando comprar algo novo. 

• Substituí os cotonetes de plástico por uma alternativa 
em metal que comprei numa farmácia. Para quem precisar 
de utilizar os cotonetes convencionais, há alternativas 
com haste em papel ou bambu, que são biodegradáveis. 
Como os cotonetes são colocados nas sanitas, acabam 
por ir parar ao mar (passam através dos filtros das 
ETARs) e causam a morte a imensos animais marinhos.  
Os cotonetes da foto foram apanhados numa praia em 
cerca de 1h.
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Animais zero waste
• Comprar a ração a granel, de preferência de uma marca que seja sustentável. Não sendo possível, optar por embalagens 

grandes e se a compra for online fazer uma encomenda grande ou encomendar juntamente com amigos/familiares.
• Usar toalhitas em tecido feitas a partir de t-shirts velhas para limpar patas, focinho, olhos, rabinho ou qualquer outra. 

Borrifo com detergente caseiro.
• Utilizo sacos reutilizáveis para o meu cão com fundo impermeável para comida, snacks e outros dos Panos da Vera.
• Preferir gamelas em aço inoxidável.
• Optar por brinquedos em tecido em vez de plástico. Fazer brinquedos com restos de tecidos velhos.
• Apanhar o cóco do cão com folhas, papel reutilizado ou sacos biodegradáveis.
• Guardo o pêlo do meu cão (que é bastante comprido) num balde do lixo (utilizo o que era do lixo indiferenciado). 

Quando o balde tem uma quantidade considerável deixo o pêlo junto de árvores para que os pássaros o possam usar 
para os ninhos. A prova de que os cães gostam do pêlo para os seus ninhos está aqui.
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E a roupa?
• Vendo o que não uso.
• Compro maioritariamente em segunda mão online 

(em sites de vendas) e em lojas.
• Faço trocas com amigo(a)s e familiares.
• Levo o calçado que precisa de ser arranjado ao 

sapateiro e faço o mesmo com a roupa.

“A tua opinião 
conta e a tua 

atitude também”
Faz a tua parte, comprar é como votar. Quando aceitamos 

comprar algo de determinada marca ou cadeia de lojas/
supermercados, estamos a concordar com a forma como 
embalam os produtos, como tratam os seus trabalhadores, 
como fazem a sua gestão de resíduos e com o impacto que 
têm no meio ambiente.

Sei que muitas vezes é difícil percebermos como as coisas 
funcionam, então se não tens tempo de explorar esse assunto, 
procura marcas portuguesas e sustentáveis, prefere os 
pequenos produtores, cujo impacto no meio ambiente 
será à partida mais reduzido e desta forma estarás a ajudar 
directamente as pessoas responsáveis pelo produto que estás 
a comprar.

Sempre que possível, dá a tua opinião, directamente ao 
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responsável de determinada loja, escreve e-mails, telefona, partilha nas redes sociais, escreve no livro de 
reclamações. Como consumidores é muito importante darmos a nossa opinião, explicarmos o tipo de serviço e 
produto em que estamos interessados, o porquê de recusarmos a palhinha e o copo de plástico. Claro que nem 
sempre estamos com disposição para o fazer, mas só se o fizermos com educação e boa disposição é que vamos 
conseguir que de facto as coisas comecem a mudar.

Participa em limpezas de praia ou simplesmente leva um saco reutilizável e apanha o lixo à frente de tua 
casa. Se todos deixarmos os sítios por onde passarmos melhor do que os encontramos, tenho a certeza que o 
planeta se tornará num lugar melhor.

Este é um guia simples que pretende servir de apoio para quem está a começar. Se tiveres alguma dúvida 
rápida, podes enviar um e-mail para lixozeroportugal@gmail.com. Se precisares de ajuda a implementar 
muitos destes hábitos na tua vida ou se tiveres muitas dúvidas, podes sempre marcar uma ou mais sessões de 
esclarecimento comigo. Terei todo o gosto em ajudar. Escreve-me para lixozeroportugal@gmail.com.

Também faço workshops e palestras sobre este estilo de vida, que adequo ao contexto e público-alvo. Os 
workshops são mais longos e aprofundam um pouco mais esta temática, podendo incidir sobre áreas específicas 
da nossa casa e da nossa vida. A grande vantagem deste tipo de eventos é a possibilidade de esclarecer as 
dúvidas dos participantes no momento.

Obrigada por te preocupares com o planeta.

“A grande mudança está nos 
pequenos passos de cada um”
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