
 

 
 

 

 

Metodologia para a seleção de locais com 

aptidão para receber um Aterro Sanitário 

para a área Metropolitana de Maputo-

Moçambique 

Marco Paulo Ferreira  

 

Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente 

Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território  

 

2018 

 

Orientador  

Professor António Guerner Dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Metodologia para a seleção de locais com aptidão para receber um Aterro Sanitário 

para área metropolitana de Maputo-Moçambique 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

Todas as correções 

determinadas  
pelo júri, e só essas, foram 

efetuadas. 
O Presidente do Júri, 

Porto, 
______/______/_________ 



 Metodologia para a seleção de locais com aptidão para receber um Aterro Sanitário 

para área metropolitana de Maputo-Moçambique 

iii 
 

Dedicatória: 

Aos meus amados pais, Eugénio da Costa Ferreira e Sara Selemane Ferreira pelo imenso 

amor, carinho e motivação. 

Aos meus queridos irmãos Ivan Alexandre Ferreira e Daniel Filipe Ferreira pelo forte e 

excepcional laço de amizade, companheirismo, incentivo e afeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Metodologia para a seleção de locais com aptidão para receber um Aterro Sanitário 

para área metropolitana de Maputo-Moçambique 

iv 
 

Agradecimentos 

Em primeiro lugar agradeço a Deus por me conceder saúde e forças para acreditar e 

permitir com que este percurso se tenha tornado real. 

Aos meus pais e aos meus irmãos que, para além de grandes fontes de inspiração fizeram-

se sempre presentes nesta longa caminhada dando-me sempre apoio, motivação e suporte 

A toda minha família que, perto ou distante, manteve sempre conexão e demostou 

preocupação o que representou para mim uma fonte de força, com especial atenção ao 

meu primo Igor Mogne que esteve sempre presente neste longo percurso. 

Agradeço a todos os colegas e amigos que, de maneira singela, fizeram com que fosse 

criado um novo laço de amizade desde a primeira etapa, serei eternamente grato por todo 

o companheirismo e cumplicidade e por terem contribuído com o mais importante para 

mim, a evolução constante do “Ser” em especial ao Bernardo Santos, Özge Hangül e ao 

Pedro Xavier. 

Ao Instituto de Bolsas de Estudo (IBE) que através do projecto do Ensino Superior, Ciência 

e Tecnologia (HEST) me disponibilizou a grande oportunidade de Bolsa de Estudo, 

permitindo com que pudesse dar continuidade aos meus estudos. 

Ao Professor Guerner, responsável pela orientação da minha dissertação serei sempre grato 

pelo apoio, disponibilidade e amizade ao longo deste trabalho e do curso. 

Ao Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural por ter fornecido os dados o 

que contribuiu para que esta dissertação se concretizasse. 

 

 

 

 

 

 

 

“O universo é uma harmonia de contrários..”    

                       Pitágoras 

 

http://www.oeco.org.br/blogs/frases-do-meio-ambiente/26849-frases-do-meio-ambiente-jiddu-krishnamurti-250113/


 Metodologia para a seleção de locais com aptidão para receber um Aterro Sanitário 

para área metropolitana de Maputo-Moçambique 

v 
 

Resumo 

Os países em vias de desenvolvimento apresentam ainda grandes problemas na 

gestão de resíduos sólidos urbanos, principalmente no processo de colecta e de 

confinamento final destes. Os resíduos sólidos, vulgarmente conhecidos como “lixo”, 

representam um transtorno para a maior parte dos países em vias de desenvolvimento e 

resultam em enormes problemas para a saúde pública e meio-ambiente. Neste contexto, 

Moçambique país em vias de desenvolvimento e rico em recursos com índices 

populacionais elevados e com tendências de alto crescimento populacional, uma das fontes 

de contribuição directa para a produção de resíduos sólidos, apresentando estes diferentes 

características e quantidades, sendo mal depositados e acolhidos a céu aberto, originado 

diversos impactes negativos na qualidade do ambiente e na saúde humana, transformando-

se também num obstáculo para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

A pensar nessa problemática, a presente dissertação consiste em propor locais 

devidamente adequados para o confinamento e tratamento de resíduos sólidos urbanos, 

fazendo-se o uso de uma metodologia apropriada para seleção de locais com aptidão para 

receber um aterro sanitário em Moçambique concretamente na área metropolitana da 

cidade de Maputo, a capital do país. De modo a auxiliar, para além dos diferentes níveis 

abordados na metodologia, foram usadas informações do Plano Diretor Municipal (PDM) 

da cidade de Maputo e, em formato shapefile, foram fornecidos alguns dados pelo 

Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER), tendo essas 

informações sido manipuladas no Arcgis. Deste modo, sabendo que Moçambique 

apresenta ainda alguma carência nessa vertente, será apresentado um enquadramento no 

âmbito da gestão de resíduos, fazendo uma descrição da realidade da cidade de Maputo, 

propondo medidas para uma melhor gestão dos resíduos sólidos na fase do confinamento 

final, com o propósito de dar suporte às soluções e medidas viáveis de um sistema de 

gestão de resíduos sólidos e promover uma melhoria contínua no desenvolvimento 

sustentável para o Município de Maputo. 

 

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, Aterro Sanitário, 

Área Metropolitana de Maputo, Saúde e Meio ambiente. 
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Abstract 

Developing countries still have major problems in the management of municipal 

solid waste, especially in the collection and final containment process. Solid waste 

commonly known as "waste" represents a problem for most developing countries and result 

in huge problems for both public health and the environment. In this context, Mozambique, 

developing and resource-rich country, currently with elevated population indexes and 

trends of high population growth, one of the sources of direct contribution to the 

production of solid waste, these solid waste have different characteristics and quantities, 

and are being poorly deposited and agglomerated in the open, causing several negative 

impacts on the quality of the environment and human health, and also becoming an 

obstacle to the Integrated Management of Solid Waste. 

Considering this problem, the present dissertation proposes suitable places for the 

confinement and treatment of urban solid waste, using an appropriate methodology for 

the selection of sites with the capacity to receive a sanitary landfill in Mozambique 

concretely in the metropolitan area of the city of Maputo, the capital of the country. In 

addition to the different levels addressed in the methodology, information was used from 

the PDM of the city of Maputo and in shapefile format, some data were provided by the 

Ministry of Land, Environment and Rural Development (MITADER). This information was 

then manipulated in Arcgis. Hence, since Mozambique still has some shortcomings in this 

area, a framework will be presented in the area of waste management, describing the reality 

of the city of Maputo, proposing measures for a better solid waste management in the final 

confinement phase, with the purpose of supporting the viable solutions and measures of a 

solid waste management system to promote a continuous improvement in sustainable 

development for the municipality of Maputo. 

 

 

 

Keywords: Solid Waste, Solid Urban Waste Management, Landfill Implementation, Maputo 

Municipality, Health and Environment. 
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1. Introdução 

Actualmente, a caracterização e a quantificação dos resíduos são ferramentas essenciais 

no âmbito de uma gestão integrada de resíduos sólidos, dado que a informação 

processada a partir destes dois parâmetros é fundamental para dimensionar unidades 

de tratamento e de armazenamento temporário de resíduos, estabelecer programas de 

educação ambiental ou avaliar a execução dos objectivos de gestão destes (Carvalho, E., 

2005). 

Moçambique é um país em franco desenvolvimento e crescimento económico, 

onde as oportunidades de investimento em sectores como a exploração mineira, 

pesquisa e extracção de hidrocarbonetos, entre outros, implicam sempre desafios ao 

nível das questões ambientais, exigindo pessoal treinado em questões práticas de 

gestão de ecossistemas e eficiência na utilização de recursos. 

O grande aumento populacional, a pressão nas áreas urbanas, as mudanças nos 

padrões de consumo, o desenvolvimento industrial e os avanços tecnológicos têm 

gerado enormes alterações na quantidade e composição dos resíduos sólidos urbanos 

criando uma grande necessidade de espaços destinados à deposição destes. 

A gestão de questões ambientais afigura-se um desafio para Moçambique, país 

rico em recursos naturais, mas que apresenta vários problemas ambientais dentre os 

quais o uso e exploração dos recursos naturais crescimento e migração da população, 

abate indiscriminado da fauna e flora, exploração excessiva de madeira para fins 

comerciais, desmatamento, disponibilidade e qualidade limitada da água, contribuem 

para a degradação ambiental. 

De um modo geral, a deposição de resíduos sólidos em Moçambique é feita em 

lixeiras a céu aberto, os chamados “lixões”, sem uma instalação técnica para reduzir os 

impactes ambientais e, consequentemente, gerando impactes na saúde pública e meio 

ambiente. 

Com crescimento significativo da população em Moçambique, a pressão nas áreas 

urbanas, originaram um maior consumo de produtos e um aumento progressivo na 

produção de resíduos sólidos e de locais para a deposição destes, feito de uma forma 

não organizada, tornando-se num dos maiores problemas dos municípios, dado que o 

lixo colocado em locais não apropriados favorece a profileração de insetos e outros 



 Metodologia para a seleção de locais com aptidão para receber um Aterro 

Sanitário para área metropolitana de Maputo-Moçambique 

2 
 

organismos transmissores de doenças. Neste contexto, o Ministério para a Coordenação 

da Ação Ambiental, atual Ministério da Terra Ambiente e Desenvolvimento Rural, para a 

preservação do meio ambiente, propõe a identificação de locais para a construção de 

aterros sanitários em todas as províncias do país. 

Segundo Lopes, 2007, o termo gestão de resíduos sólidos urbanos envolve os 

processos como estes são gerados, o seu armanezamento, recolha, transferência, 

transporte, tratamento e por fim o seu destino final. 

Uma das atividades do saneamento ambiental municipal é aquela que contempla 

a gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, tendo por objetivo principal propiciar a 

melhoria ou a manutenção da saúde, isto é, o bem-estar físico, social e mental da 

comunidade (Ferreira; Zanta, s/d). 

Para Lange et al (s/d), são diversos os problemas de ordem operacional, 

ambiental, social, na saúde, dentre outros, que surgem quando as etapas da gestão de 

resíduos sólidos urbanos não estão bem planeadas e implementadas. Por exemplo, 

quando os resíduos são dispostos em lixões não se tem o controle da proliferação de 

vetores de doença na área de disposição. 

Para além das atividades operacionais, a gestão integrada dos resíduos sólidos 

envolve questões económicas e sociais no cenário da limpeza urbana, como também 

políticas públicas locais, sejam elas na área de saúde, trabalho, renda, planeamento 

urbano, etc. (Monteiro et al, 2001). 

Em Moçambique, o Decreto 13/2006, de 15 de junho, que regula políticas sobre 

gestão dos resíduos, estabelece que é da responsabilidade dos Concelhos Municipais a 

recolha, transporte, tratamento e destino adequado dos mesmos nas suas áreas de 

jurisdição (Moçambique, 2006). 

A insuficiência e falta de atualização de informação, sobre os resíduos sólidos em 

Moçambique, representam uma barreira ao conhecimento mais abrangente da situação 

dos mesmos, assim como os serviços a eles associados de forma a permitir um 

estabelecimento de políticas para o desenvolvimento desta importante área e para 

direcionar a atuação das entidades governamentais responsáveis e entidades privadas 

que lidam directa ou indirectamente com este tipo de assuntos. 
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Em Moçambique, a fraca recolha e a escassez de infraestruturas de tratamento e 

deposição dos resíduos sólidos urbanos têm criado problemas ambientais e de saúde 

notáveis, devido ao limitado investimento nessa área. 

 

1.1. Propósito da dissertação 

Este trabalho insere-se no âmbito da unidade curricular de Estágio/Dissertação 

do curso de Mestrado em Ciências e Tecnologias do Ambiente da Faculdade de Ciências 

da Universidade do Porto, tendo como objectivo principal a aplicação de uma 

metodologia, desenvolvida com o intuito de ser encontrado um local dentro dos limites 

da área metropolitana de Maputo para receber um centro de tratamento e confinamento 

final de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) ou seja um Aterro Sanitário. 

1.2. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação encontra-se dividida em sete (7) capítulos. 

No primeiro capítulo, apresenta-se a introdução, objetivo e a estrutura desta 

dissertação. 

No segundo capítulo deparamo-nos com o Estado da Arte, onde constam os 

conceitos que servem, fundamentalmente, para dar a conhecer, de forma sucinta, os 

diferentes assuntos relacionados com o trabalho. Assim, neste capítulo definimos o que 

são RSU, como são classificados e caracterizados, as diferentes etapas de gestão de 

resíduos e modelos de gestão de alguns países da União Europeia e África com especial 

enfoque em Moçambique. 

No terceiro capítulo, faz-se o enquadramento, onde efectua-se a caracterização 

da área de estudo e aborda-se a situação atual dos RSU na área metropolitana de Maputo. 

No quarto capítulo faz-se uma apresentação da metodologia aplicada para a 

obtenção dos resultados. 

No quinto capítulo são apresentados os resultados obtidos, em cada passo, 

desenvolvido no capítulo quatro, bem como a respectiva discussão. 

No sexto capítulo são apresentadas as conclusões. Neste capítulo também são 

expostas algumas considerações finais sobre os conhecimentos adquiridos durante a 

realização do trabalho de pesquisa. 

E para finalizar, estão descritas as referências bibliográficas utilizadas neste 

estudo e apresentados alguns documentos (anexo). 
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2. Estado da Arte 

Esta secção apresenta uma síntese da revisão da literatura relativa a gestão dos 

resíduos sólidos. Esta pesquisa descritiva constitui um suporte teórico para a percepção 

da gestão de resíduos sólidos e de locais na área metropolitana de Maputo com aptidão 

para albergar os resíduos sólidos urbanos. 

O ser humano, no desenvolvimento de suas atividades diárias, gera e descarta 

quantidade variável de resíduos (Bezerra, 2010). O aumento do uso de recursos naturais 

e a produção de resíduos, refletem a necessidade de minimização e tratamento 

adequado dos resíduos descartados. Como ser racional e, portanto, devendo estar 

consciente dos seus atos, o homem sempre impôs a sua vontade e agiu retirando do 

meio os recursos necessários para a sua sobrevivência e, mais do que isso, retirando de 

forma predatória os recursos que garantem seu conforto e o seu prazer (Boff, 2005). 

De acordo com o Programa Ambiental das Nações Unidas, 1999, do total de lixo 

produzido nas cidades africanas só 20% recebem tratamento adequado e 80% são 

descartados em espaços abertos e corpos d'água. Assim é neste contexto que os países 

africanos representam um grande desafio para os gestores que atuam nas áreas ligadas 

ao meio ambiente, onde as soluções, até então encontradas e praticadas, usam sómente 

o método convencional, de recolha do lixo e jogam-no em lugares distantes sem nenhum 

tratamento adequado. 

Estima-se que, em África a média de geração de lixo por habitante é de 0,5 a  

0,8 kg/dia, variando conforme a região. Quanto mais rico e urbanizado é o país, mais 

lixo é gerado. 

De acordo Stren e White, 1989, a cidade de Maputo, em Moçambique, por 

exemplo, gera cerca de 1.135.000 toneladas de lixo por ano e apenas uma ínfima parcela 

deste volume tem tratamento adequado, sendo que o remanescente é despejado a céu 

aberto nos trilhos e em áreas alagadas. A cidade de Dar es Salaam na Tanzânia, é 

atormentada pelas mesmas dificuldades. Nesta cidade, das 1.929 toneladas de lixo 

produzido por dia, apenas 24% são recolhidos diariamente pela administração local e 

76% são deixados nas ruas da cidade sem tratamento. 

Um dos grandes problemas, que Moçambique tem enfrentado nos últimos anos, 

é o crescimento populacional nas cidades devido principalmente ao êxodo rural. Nos 

últimos 10 anos a população de Moçambique cresceu em 30% e essa urbanização acaba 
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acontecendo nas periferias das grandes cidades, havendo assentamentos irregulare e de 

forma descontrolada o que acaba criando diversos problemas relacionados com os RSU. 

Os motivos que ditam esses assentamentos irregulares são: 

i) Falta de infra-estruturas para a sua recolha;  

ii) Falta de conhecimento da população onde existe uma fraca aposta na 

educação ambiental;  

iii) Separação, tratamento e reciclagem dos resíduos sólidos urbanos. 

 

2.1. Consciência Ambiental 

A diversidade de recursos disponíveis no mundo levou o Homem a pensar que 

estes seriam inesgotáveis. No entanto, o seu uso sem critério originou desequilíbrios 

ambientais cada vez mais frequentes, criando a consciência da necessidade de uma 

mudança urgente no comportamento da sociedade e do paradigma do desenvolvimento 

económico, ambiental e social (Cruz, M. 2005). 

Assim, em 1987, surge pela primeira vez em Nairobi, um diploma que pretende 

salvaguardar a natureza das acções do Homem, designado por Lei das Bases do 

Ambiente (Russo, M. 2003).  

Neste diploma afere-se que “todos os cidadãos têm direito a um ambiente humano 

e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender (…)” e, também, estabelece o 

princípio da responsabilidade do produtor de resíduos. No nº 3 do seu artigo 24, em 

conformidade com o previsto na legislação comunitária portuguesa (Lei n.º 11/1987, de 

7 de Abril). Neste mesmo ano, foi publicado pela World Commission on Environment and 

Development o relatório de Brundtland que contempla, pela primeira vez, o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável – (DS). 

Segundo a World Commission on Environment and Development, o DS é definido 

como sendo uma forma de desenvolvimento que “satisfaz as necessidades básicas da 

geração do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras”, 

representando uma alternativa ao crescimento económico tradicional e que exige 

mudanças nos hábitos da população (Russo, M. 2003). Este conceito centra-se na ideia 

de desenvolvimento das sociedades actuais sem exploração exaustiva de recursos 

naturais. Para isso, o DS implica necessariamente a articulação das áreas económica, 

social e ambiental, num contexto de economia global. Um dos problemas centrais, 
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baseia-se em rever as actuais formas de produção e níveis de consumo com o objectivo 

de diminuir a poluição. 

De acordo com a Lipor, 2009, o período actual é de transição, por isso propício 

para agir, pois a sociedade passa por mudanças no seu conjunto. A geração futura 

depende das respostas que serão dadas aos desafios apresentados pelo pós-capitalismo, 

destacando-se a busca pelo Desenvolvimento Sustentável (D.S)  

A administração dos impactes das actividades humanas sobre o meio ambiente 

exige consciência ecológica, acções e posturas pró-activas na protecção do meio 

ambiente, tanto dos governos quanto das sociedades. 

 

2.2. Conceito e classificação dos resíduos 

A definição de resíduo tem sido uma questão crucial na protecção ambiental, quer 

pelos impactes gerados pela sua produção, quer pela sua gestão. Segundo o Decreto-

Lei (DL) n.º178/2006, da legislação portuguesa o resíduo é definido como uma 

“substância ou objecto que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou obrigação de se 

desfazer, nomeadamente os identificados na Lista Europeia de Resíduos (LER) ”.  

A LER é uma” lista harmonizada de resíduos, actualizada periodicamente à luz dos 

novos conhecimentos e, se necessário, revista (em conformidade com o artigo 18º da 

Directiva 75/442/CEE)” (Portaria nº209/2004). 

A classificação dos resíduos é feita com base nas propriedades físicas, químicas, 

biológicas ou infecto-contagiosas presentes na sua constituição, mas em Portugal, 

normalmente, são classificados segundo a sua a origem. É possível também classificar 

os resíduos segundo as suas características e origem pela LER (Portaria n.º209/2004). 

De acordo com o DL nº178/2006, de 5 de setembro, e definem-se em: 

❖ Resíduos urbanos: os resíduos domésticos ou outros resíduos 

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

do sector de serviços ou de estabelecimentos comerciais ou industriais e de unidades 

prestadoras de cuidados de saúde, desde que, em qualquer dos casos, a produção diária 

não exceda 1100 litros por produtor; 

❖ Resíduos industriais: os resíduos gerados em actividades industriais, bem 

como os que resultam das actividades de produção e distribuição de electricidade, gás 
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e água; estes são classificados como produtos resultantes da preparação e manufactura. 

Podem ser considerados resíduos inócuos e perigosos; 

❖ Resíduos agrícolas: resíduos provenientes de exploração agrícola e/ou 

pecuária ou similar; 

❖ Resíduos hospitalares: os resíduos produzidos em unidades de prestação 

de cuidados de saúde, incluindo as actividades médicas de diagnóstico, prevenção e 

tratamento de doenças, em seres humanos ou em animais e, ainda, as actividades de 

investigação relacionadas; estes resíduos podem ser considerados perigosos para a 

saúde, porque contêm microrganismos patogénicos, além de que estão incluídos vários 

instrumentos cortantes e perfurantes; 

❖ Resíduos de construção e demolição: resíduos provenientes de obras de 

construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição e da derrocada 

de edificações. 

Os resíduos comerciais, hospitalares, industriais, etc., que apresentem 

características semelhantes aos resíduos domésticos e que não representem perigo para 

a saúde pública e para o ambiente, são equiparados aos resíduos domésticos, isto é, são 

depositados em conjunto com os resíduos domésticos e é-lhes aplicado o mesmo 

tratamento. Relativamente ao grau de perigosidade dos resíduos, estes pelo mesmo DL, 

são classificados em perigosos, não perigosos e inertes. Assim, temos: 

❖ Resíduos perigosos: são aqueles que apresentam, pelo menos, uma 

característica de perigosidade para a saúde ou para o ambiente, nomeadamente os 

identificados na lista LER. As características que conferem perigosidade a um resíduo 

são: explosão, combustibilidade, inflamabilidade, nocividade à saúde (por inalação, 

ingestão ou penetração cutânea), irritabilidade, toxicidade, cancerígenos, infecciosos, 

corrosivos, teratogénicos, mutagénicos, entre outras; 

❖ Resíduos não perigosos: resíduos que não apresentem características de 

perigosidade para o ambiente e para a saúde pública; 

❖ Resíduos inertes: “resíduos que não sofrem transformações físicas, 

químicas ou biológicas importantes e, em consequência, não podem ser solúveis nem 

inflamáveis, nem terem quaisquer outros tipos de reacções físicas ou químicas. Também 

não podem ser biodegradáveis, nem afectar negativamente outras substâncias com as 



 Metodologia para a seleção de locais com aptidão para receber um Aterro 

Sanitário para área metropolitana de Maputo-Moçambique 

8 
 

quais entrem em contacto e cujos lixiviados não põem em perigo a qualidade das águas 

superficiais e/ou subterrâneas.” 

 

2.3. A importância da classificação dos resíduos 

Conforme Correia, A., e Gonçalves, A., 2009, a diversidade de substâncias e 

materiais que constituem os resíduos delimitam a sua heterogeneidade e complexidade 

de gestão. Quando se conhece as características de um resíduo, é possível avaliar o seu 

potencial de aproveitamento (subproduto) e as consequências derivadas do seu 

desaproveitamento. Em conformidade Santos, J, 2007, diz que também é possível avaliar 

quantitativamente e qualitativamente as consequências (positivas ou negativas) para o 

Planeta, a partir da análise do ciclo de vida do mesmo. 

De acordo com o Plano Estratégico de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

(PERSU), aprovado em 1997, configurou-se um instrumento de planeamento de 

referência na área dos resíduos urbanos (RU) que proporcionou a implementação de um 

conjunto de ações que se revelaram fundamentais na concretização da política de 

resíduos urbanos em Portugal, na qual a gestão dos RSU não se pode limitar apenas à 

fonte dos resíduos, mas também tem de ter em conta as fileiras constituintes e os fluxos 

de produção. Trabalhar no sentido da valorização dos RSU, envolve necessariamente a 

sua caracterização, podendo esta ser mais ou menos abrangente, de acordo com os 

objectivos que se pretendam alcançar e o tipo de resíduos que se pretende gerir. A 

distinção entre fileira e fluxo vem auxiliar este processo, uma vez que a caracterização 

de RS ganha forma a partir desta distinção, em termos das categorias e componentes, 

que importam quantificar nos RSU produzidos ao nível urbano (Cruz, M., 2005)  

“As fileiras correspondem aos materiais constituintes dos resíduos, como por 

exemplo: fileira dos vidros, dos plásticos, dos metais, da matéria orgânica, do papel e 

cartão, etc., enquanto o fluxo corresponde ao tipo específico de produto que pode ter 

incorporado um ou mais materiais, tais como: fluxo de embalagens, de pneus, de pilhas, 

de veículos em fim de vida, móveis usados, etc.” (EnviEstudos, 2008). 

As primeiras valorizações de fileiras, que surgiram em Portugal, corresponderam 

à reciclagem do vidro, papel e cartão por ser mais fácil a sua recolha tanto a nível 

qualitativo quanto quantitativo (EnviEstudos, 2008). 
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No que concerne às técnicas a aplicar ao tratamento de resíduos, estas devem 

estar de acordo com a natureza dos mesmos, como por exemplo, os orgânicos 

(constituídos por compostos com ligações Carbono – Carbono) são tratados por 

fermentação biológica, graças às suas propriedades biodegradáveis (decompõem-se 

com muita facilidade) e ao seu elevado poder calorífico. Resumindo, a classificação dos 

resíduos é uma etapa fundamental na caracterização destes. Uma vez que o grau de 

heterogeneidade dos resíduos é de tal forma elevado, o conhecimento das suas 

características permite seleccionar a técnica mais adequada e viável de tratamento e 

deposição final dos mesmos (Cruz, M., 2005). 

 

2.4. Evolução dos resíduos 

A problemática da gestão de resíduos é um tema tão velho quanto a humanidade, 

ocorrendo desde a transição do nomadismo para o sedentarismo (Santos, J., 2007). A 

implementação de medidas iniciais inadequadas, tais como a deposição incontrolada de 

resíduos nas ruas e nos terrenos baldios, acarretou o aparecimento de diferentes tipos 

de poluição (do solo, corpos de água, entre outros), bem como de seres vivos 

indesejáveis (também designados de vectores de doenças), que viriam a pôr em risco a 

saúde humana (Russo, M., 2003). 

Porém, foi com a Revolução Industrial que os problemas dos resíduos atingiram 

níveis sem precedentes, isto é, a grande concentração de pessoas nas cidades contribuiu 

para o desenvolvimento económico e industrial, mas também para o agravamento do 

problema da gestão de resíduos e da poluição. O nível mais sério de preocupações 

despontou quando se começaram a relacionar as doenças com a presença abundante de 

resíduos (Russo, M., 2003). 

Santos, J , 2007, destaca que a produção de resíduos sólidos (RS) tem vindo a 

aumentar em quantidade e diversidade nas últimas décadas em todo o mundo, 

resultante da explosão demográfica, do crescimento económico e do aumento do poder 

de compra das famílias, isto é, a produção de resíduos é um factor que está associado 

à vida quotidiana, uma vez que todas as actividades do Homem geram resíduos, sendo 

o seu volume e as suas características um reflexo das condições de vida da sociedade 

moderna (com tendência a evoluir de forma complexa e exponencial). 
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2.5. Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

De acordo com Tchobanglous et al., 1993, os resíduos sólidos incluem todos os 

materiais sólidos ou semi-sólidos que o possuidor considera com valor suficiente para 

reutilizar. Nessa definição é importante o referencial, ou seja, quem é o possuidor, pois 

o que é resíduo para uma pessoa, pode ser matéria-prima para outra. Resíduos sólidos 

são os materiais decorrentes de atividades humanas em sociedade, e que se apresentam 

nos estados sólido e semi-sólido, como líquidos não passíveis de tratamento como 

efluentes, ou ainda os gases neles contidos. 

Assim, estão incluídos no estudo dos resíduos sólidos, os resíduos pastosos e 

alguns líquidos e gases contidos, como também resíduos comuns e perigosos, por 

distintas categorias de perigosidade. Esse facto, além de ampliar o escopo do tema 

resíduo sólido, requer uma compreensão abrangente da questão e necessita ainda que 

seja especificado o tipo e características de cada resíduo a ser estudado. 

Tchobanglous et al., 1993, afirma também que o conhecimento sobre os tipos e 

fontes de resíduos sólidos, além da composição e taxa de geração, é básico para o 

projeto e operação das unidades que integram o sistema de gestão dos resíduos sólidos. 

Numa dada comunidade, as fontes de resíduos sólidos em geral estão relacionadas ao 

uso do solo e zoneamento e a classificação das categorias de resíduos se enquadra 

geralmente, nas seguintes fontes: residencial, comercial, institucional, industrial, 

resíduos da limpeza pública, de construção e demolição, resíduos das estações de 

tratamento e resíduos agrícolas  

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2005) esta classificação 

em função da origem é seguida, de modo geral, a nível mundial. Um termo muito 

utilizado é a denominação de resíduos sólidos urbanos-RSU ou resíduos sólidos 

municipais, como utilizado na língua inglesa (municipal solid waste- MSW) e em países 

latinos de língua espanhola (resíduos sólidos municipales-RSM). Essa categoria inclui 

resíduos sólidos provenientes da atividade residencial, comercial, institucional, 

industrial (pequena indústria e artesanal), varrimento e limpeza de áreas públicas e cuja 

gestão é responsabilidade das autoridades municipais  

Sob esta categoria estão considerados os resíduos cuja responsabilidade cabe aos 

serviços municipais de limpeza urbana. Nos Estados Unidos da América, esta 

denominação normalmente inclui todos os resíduos gerados numa dada comunidade, 
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exceto os resíduos do processo industrial e da agricultura. Na União Europeia, a diretiva 

1999/31/CE (1999), define resíduo urbano como aqueles provenientes das habitações 

privadas, como também outros resíduos que, pela sua natureza ou composição, sejam 

semelhantes aos resíduos provenientes das habitações. 

A tipificação e a caracterização dos resíduos sólidos são uma das questões que 

devem ser observadas com atenção, pois a denominação de determinada categoria não 

significa que esteja representando os mesmos resíduos, em diferentes países ou mesmo 

em distintas localidades. A interpretação que se faz com relação ao tipo de resíduo 

gerado em cada fonte é que possibilita a variação na classificação. 

Tchobanoglous e Kreith, 2002, afirmam que essas considerações apontam para a 

necessidade de se estabelecerem claramente as definições para cada categoria de 

resíduo sólido. Definições consistentes formam a base para um sistema sustentável de 

quantificação, o que permite a uma entidade classificar os resíduos e comparar esta 

classificação com as de outras entidades, além de facilitar o diálogo com todas as partes 

afetadas e interessadas. Consequentemente, o uso de dados publicados requer 

considerável cuidado, julgamento e bom senso (Tchobanoglous et al., 1993). 

A classificação considera os riscos que os resíduos sólidos apresentam ao 

ambiente e à saúde pública e enquadra-os em resíduos perigosos (Classe I) e resíduos 

não perigosos (Classe II), estes estão por sua vez subdivididos em não perigosos e não 

inertes (Classe IIa) e não perigosos inertes (Classe IIb). 

A origem dos resíduos não determina, necessariamente, a sua classificação 

quanto a perigosidade. Os resíduos sólidos domiciliares, classificados como não 

perigosos e não inertes (Classe IIa) podem abrigar alguns resíduos perigosos na sua 

composição, como pilhas e baterias, embalagens de produtos clorados, de tintas e 

vernizes e alguns resíduos eletrónicos, por exemplo. Em países desenvolvidos, é comum 

a segregação desses resíduos - denominados resíduos domiciliares perigosos, e sua 

recolha diferenciada, o que permite tratamento e disposição final específica; essa é uma 

meta a ser colocada num futuro próximo aos países em desenvolvimento. 

Os resíduos perigosos são gerados em várias atividades, mas principalmente em 

processos produtivos industriais. Os resíduos perigosos necessitam de uma gestão 

específica com vista a reduzir ou eliminar o risco inerente ao ambiente e à saúde 

humana. 
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A gestão desses resíduos normalmente inclui, necessariamente, a etapa de 

tratamento, para reduzir ou eliminar a perigosidade. Nesse sentido, os resíduos 

industriais merecem mais atenção e são geridos separadamente dos resíduos sólidos 

urbanos. O mesmo acontece com alguns outros resíduos de origem diversa que 

apresentam alguma das características de perigosidade: corrosividade, reatividade, 

toxicidade, inflamabilidade, patogenicidade e radioatividade. 

No entanto, a classificação dos resíduos em função da origem não tem 

conseguido abarcar a totalidade de tipos de resíduos que merecem importância, mais 

pelas características inertes que pela procedência. Há uma gama de resíduos que 

resultam de distintas atividades desenvolvidas em diferentes ambientes, não sendo 

exclusivos de uma única origem, como é o caso dos resíduos de equipamentos elétricos 

e eletrónicos, pilhas e baterias, pneus usados, resíduos de madeira, entre outros. 

Deste modo, para melhor gerir a questão dos resíduos sólidos, primeiro, deve-se 

atentar na sua caracterização e classificação, que é o fator chave para todo o processo 

que se desencadeará desse ponto e que será definido a partir do mesmo. 

 

2.6. Impactes Ambientais gerados pelos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

Segundo a Lipor, 2009, até há pouco tempo, não havia qualquer tipo de controlo 

na deposição de RS em lixeiras, corpos de água (rios, lagoas, riachos, etc), ruas e 

terrenos, o que implicou consequências para a saúde pública e para o ambiente. Sendo, 

por isso, necessário cada vez mais, soluções adequadas à dimensão e gravidade do 

problema  

De acordo com Hester et al., 2002, quando os resíduos são depositados a céu 

aberto, sem tratamento prévio, estes irão contaminar os solos. Esta situação pode-se 

agravar com as escorrências das águas das chuvas, que levarão à produção de lixiviados 

(podem apresentar na sua constituição elevada carga orgânica) que irá mais cedo ou 

mais tarde contaminar os aquíferos (através de infiltrações no solo). Se atingir os cursos 

de água, vai afectar negativamente a vida aquática com a presença de elementos 

patogénicos e tóxicos, constituindo, assim, um problema de poluição aquática e de 

solos. 
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Hester et al., 2002, também afirma que a presença de metais pesados nos 

resíduos, quando lançados na água, solo ou ar, podem ser absorvidos pelos vegetais e 

animais das proximidades, provocando graves intoxicações ao longo da cadeia 

alimentar. A putrefacção da componente orgânica dos resíduos leva à produção de gases 

perigosos, como por exemplo, o metano, o dióxido de carbono, o enxofre, etc., que 

contaminam a atmosfera, constituindo assim um problema de poluição atmosférica  

Para além do ambiente, a saúde pública pode também ser afectada, na medida 

em que os RS podem ter um papel preponderante na transmissão de doenças ao Homem 

e a outros seres vivos, quer directa ou indirectamente, pois estes focos acabam por criar 

pontos de atracção para os “vectores” (LIPOR, 2009). Estes seres que habitam e convivem 

com os resíduos são classificados em dois grandes grupos: os macrovectores (ratos, 

baratas, moscas, cães, entre outros) e os microvectores (vermes, bactérias, fungos e 

vírus) (Hester, R et al., 2002). Enquanto os primeiros utilizam os resíduos apenas num 

determinado período da sua vida, os últimos utilizam-no a vida inteira. Estes vectores, 

quando em contacto com o Homem, são responsáveis pelo aparecimento de doenças 

respiratórias, epidérmicas, intestinais ou até mesmo letais como a cólera, o tifo, a 

leptospirose, entre outras (Hester, R et al., 2002). 

Para Ngali, 2005, a necessidade de minimizar os impactes ambientais e 

salvaguardar a saúde púlica foi e é um dos factores a ser estudado em todo o mundo. 

Depósitos desorganizados de residuos sólidos são responsáveis pela degradação 

ambiental, criação de maus odores e poluição de águas suterrâneas e de superfície pela 

infiltração de lixiviados. A presença de resíduos sólidos urbanos em áreas urbanas é 

muito significante, causandos problemas estéticos ao ambiente e á saúde pública, à 

obstrução de rios, canais e sistemas de drenagem urbana, causando inundações e 

aumento de epidemias entre outros (Ferreira Anjos, 2001, citado por Morais, 2005). 

Segundo Ramos, 2004 e Moraes, 2005, considera-se que “o tratamento de 

resíduos sólidos urbanos significa que eles podem ser preparados para um certo tipo de 

reutilização, redução do seu volume, redução do seu pontencial de poluição ambiental 

e/ou agressão à saúde humana. 
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Os resíduos sólidos exigem uma gestão adequada para redução dos impactes 

ambientais causados pela deposição inadequada no meio ambiente. Para se minimizar 

este impacte, a solução de acomodar os resíduos em locais proprícios para uma melhor 

gestão, bem como a implementação de aterros sanitários, representam uma das 

soluções mais direcionadas para este caso. 

 

2.7. Panorama da Gestão de Resíduos Sólidos em alguns países Europeus, 

Americanos e Asiáticos 

De acordo com Novaes, 2003, quando se fala sobre a problemática dos resíduos 

sólidos no mundo, os números são assustadores. Entre “lixo” domiciliar e comercial são 

gerados, por dia, 2 milhões de toneladas, o que equivale a 700 g/habitante nas áreas 

urbanas. Só em Nova York, a título de exemplo, são gerados 3 kg de “lixo” por dia por 

pessoa, enquanto que em São Paulo esse número chega a 1,5 kg/dia por pessoa  

Serão apresentados neste tópico exemplos de países internacionais sobre a 

experiência em gestão de resíduos sólidos. 

 

❖ Coreia do Sul 

De acordo com a primeira iniciativa legal criada em setembro de 1991 (Lei da 

Gestão de resíduos) o primeiro padrão de gestão dos resíduos sólidos a ser analisado é 

o promovido pelo governo nacional da Coreia do Sul. Há mais de duas décadas que este 

país já vem se preocupando com a questão do manuseamento de resíduos. Os principais 

objetivos das leis sulcoreanas são: a redução da geração dos resíduos e a promoção da 

reciclagem. Uma medida legalmente implementada que possuiu efeito imediato na 

quantidade de resíduos produzidos foi a cobrança progressiva em relação ao seu 

volume: cobra-se mais a quem gera mais. A partir da aplicação da Lei de Gestão dos 

Resíduos Sólidos, em 1991, todos os governos locais são obrigados a estabelecer os 

seus Planos de Gesão de Resíduos Sólidos, em conformidade com a lei nacional. Em Seul, 

por exemplo, o primeiro plano local foi estabelecido em 1994, com vigência até 2011. 

Atualmente em vigor (2012-2021), o planeamento da capital Sulcorena, direciona-

se para a expansão sustentável da reciclagem e à minimização da disposição de resíduos 

em aterros. Na verdade, a Lei Nacional e a obrigação da elaboração de Planos decenais 

pelos governos locais, com possibilidade de revisões periódicas, foram os instrumentos 
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encontrados pela Coreia do Sul para minimizar os efeitos colaterais do boom económico 

experimentado pelo país, sobretudo entre as décadas de 1980 a 2000. A adoção prática 

do princípio do “produtor-pagador” foi a principal forma encontrada para reduzir, 

consideravelmente, a produção de resíduos sólidos pela população (indivíduos e 

indústrias). 

 

❖ São Francisco (Estados Unidos) 

Na cidade do oeste dos Estados Unidos, a preocupação com o maneio e destino 

correcto dos resíduos sólidos fazem há muito parte da pauta de debate do meio 

ambiente. A importância da reciclagem informal e dos catadores de resíduos sólidos foi 

sobrelevada a partir de dois desastres ocorridos em 1906: um incêndio e um terramoto. 

Atualmente, o monopólio legal da recolha de resíduos sólidos é detido por uma 

empresa, três anos após a regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) estudo elaborado pela PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery 

Ltda. 

Em atuação concertada com tal empresa, o poder legislativo de São Francisco 

aprovou recentemente a lei de reciclagem e compostagem obrigatórias, exigindo a 

separação dos resíduos sólidos por parte de cidadãos e empresas. A partir de iniciativas 

do governo local, como o “Fantastic 3 Program”, oferece-se à população vários 

instrumentos específicos, de forma a fomentar, de facto, a separação dos resíduos 

sólidos: sacolas específicas, camiões que segreguam resíduos sólidos e recicláveis, 

veículos específicos para recolha de resíduos orgânicos e posterior compostagem, 

sistema mecânico de varrimento de ruas e calçadas. Ademais, os departamentos do Meio 

Ambiente e Obras Públicas da cidade promovem vários trabalhos, em atuação integrada 

com empresas e habitantes da região, visando o desenvolvimento de boas práticas na 

gestão de resíduos sólidos.  

Assim como na Coreia do Sul, foi instituído em São Francisco a lógica do “pagar 

por gerar resíduo”. Além disso, criaram-se taxas para incentivar a reciclagem e a 

compostagem. Sendo, neste caso, o Governo de São Francisco e a iniciativa privada, a 

cidade aproxima-se cada vez mais das metas estabelecidas pelo Estado da Califórnia 

neste tema. 
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Pretende o ente federado que apenas 50% dos resíduos gerados por dia sejam 

enviados para aterros sanitários, com redução de tal nível a zero em 2020. São Francisco 

já recicla 72% dos resíduos sólidos produzidos diariamente, sendo que, do restante, 

apenas 25% não possuem potencial de reaproveitamento. Quando da escorreita, o 

destino de todos os resíduos sólidos passíveis de serem reciclados ou reutilizados, a 

cidade terá 90% dos seus resíduos corretamente manejados. 

 

❖ Barcelona (Espanha) 

A última alteração da lei de gestão dos resíduos sólidos na Catalunha, inovou ao 

criar mecanismos de redução, recolha seletiva, formação e conscientização da 

população. Além de estabelecer nova definição de resíduos sólidos, de forma a 

contemplar outros materiais antes não portadores de tal status legal, criou-se a figura 

do Plano Territorial Setorial de Infraestrutura da Gestão dos Resíduos Municipais, que, 

dentre outras disposições, deve elencar critérios com o objetivo de estabelecer as 

melhores localidades para instalação de equipamentos, de forma a contribuir para o 

planeamento territorial e urbanístico das cidades.   Destaca-se ainda o “Acordo Cívico 

por uma Barcelona limpa e sustentável”, criado em Novembro de 2000, através de 

parcerias entre a Câmara Municipal de Barcelona e dezenas de agências e organizações 

da cidade. Tal instrumento de diálogo e consenso foi criado para possibilitar a 

participação ativa dos cidadãos e das empresas no aprimoramento do modelo 

sustentável de serviços de limpeza. É  a Agência de Resíduos da Catalunha a responsável 

pela gestão dos resíduos sólidos domiciliares produzidos na Catalunha. São objetivos 

da referida agência: redução da produção de resíduos sólidos; fomento à recolha 

seletiva; valorização dos resíduos; desincentivo ao desperdício. Estão a limpeza das 

áreas públicas e a recolha de resíduos sólidos adstritos à competência do Município, 

sendo que a agência responsável pela gestão de tais resíduos em Barcelona deve estar 

em conformidade com os programas homólogos da região metropolitana e da Agência 

de Resíduos da Catalunha.  

Neste contexto, a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos ocorre com a atuação 

do Governo de Barcelona, a agência supracitada, as empresas privadas prestadoras do 

serviço de limpeza urbana e também os cidadãos da cidade. Curiosa é a forma pela qual 

são recolhidos os resíduos produzidos pelos habitantes de Barcelona: há um sistema de 
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tubulação com mais de 100 km de extensão, de rede a vácuo, por meio do qual são 

transportados os resíduos sólidos para, posteriormente, serem reciclados ou tratados. 

Tal modelo, dada sua complexidade estrutural, está há mais de duas décadas sendo 

implantado, sendo que, atualmente, 70% de toda a área metropolitana já se encontra a 

ele conectada. 

 

❖ Portugal 

Em Portugal o Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU) é o 

instrumento principal relacionado com a gestão dos resíduos sólidos nas cidades 

portuguesas. Nele, há a definição dos objetivos de atuação dos órgãos públicos e 

privados: a prevenção, a sensibilização e a motivação dos cidadãos e a otimização na 

gestão dos resíduos sólidos, sobretudo por meio de um sistema de informação, criado 

especificamente para este fim. 

Em Portugal, a recolha seletiva é realizada em dias alternados, com separação do 

que se convencionou chamar de “materiais valorizáveis” (papel e embalagens) e 

“resíduos indiferenciados”. Há ainda duas formas de manuseamento dos resíduos 

sólidos: as ecoilhas e os ecopontos. No primeiro caso, a recolha é realizada por meio de 

contentores de grande capacidade, que ficam disponíveis nas vias públicas, nos quais 

se depositam ambos os tipos de resíduos sólidos, indiferenciados e recicláveis. Já no 

segundo, geralmente utilizado nas áreas de uma cidade ainda não abarcadas pela 

recolha seletiva porta-a-porta nem pelas ecoilhas, há disponibilização de equipamentos 

nas vias públicas que recebem vários tipos de resíduos sólidos (vidro, papel, metais e 

plásticos). Desenvolveu-se em Porugal uma organizada estrutura para a reciclagem, 

desde a recolha e transbordo até as unidades de triagem e compostagem, com logística 

diferenciada para fluxos específicos de resíduos sólidos. Há um suporte financeiro 

considerável do governo lusitano, visando o desenvolvimento de novas tecnologias que 

aprimorem a sustentabilidade do sistema.  

O modelo português de gestão dos resíduos sólidos, assim como previsto desde 

2007, privilegia a atuação concertada de governos nacional e locais, destacando-se a 

formação de Consórcios Públicos de Gestão. Os principais atores de tal modus operandi 

são: o Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território (MAOT), o Sistema Português 
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de Gestão de Resíduos Sólidos, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e a Entidade 

Reguladora de Águas e Resíduos (ERSAR).  

O modelo português é digno de aplausos e pode ser considerado exemplo de 

sucesso na gestão dos resíduos sólidos. Desde 1995, que este país conta com 41 aterros 

sanitários regionais. Além disso, há milhares de contentores de recolha seletiva 

espalhados nas ruas, edifícios e condomínios, em todo o país. Foram levados a cabo 

ainda programas de educação e sensiblização ambiental, fomentando práticas como a 

responsabilidade compartilhada e a logística reversa. 

 

2.8. Panorama da Gestão de Resíduos Sólidos nalguns países Africanos  

Nos países em vias de desenvolvimento, predominam formas de tratamento de 

resíduos menos adequadas, como é o caso de lixeiras a céu aberto e aterros 

indevidamente controlados, o que tem sido responsável pela poluição ambiental e pela 

propagação de doenças. 

O crescimento urbano tem aumentado de uma forma bastante assustadora e, ao 

mesmo tempo, o nível de produção de alimentos também tem vindo a crescer o que 

permite prever que o crescimento sobre o consumo também irá aumentar 

automaticamente aumentando, consequentemente, a produção de resíduos. 

Segundo o Banco Mundial, 2005, mais de 300 milhões de africanos vivem em 

situação de miséria absoluta. A fome e a desnutrição matam anualmente mais de 4 

milhões de crianças antes dos 5 anos de idade. 61% da população adulta africana não 

sabe ler nem escrever; os índices de desemprego são alarmantes. Ainda de acordo com 

Banco Mundial, a África tem a taxa de crescimento da população mais rápida do mundo. 

A estimativa é a de que até 2025 a população do continente africano esteja na 

faixa de um bilião. E as perspectivas não são nada animadoras pois, antes pelo contrário, 

assustadoras. Com o crescimento da população previsto para os próximos anos, mais 

de 50% dos africanos estarão vivendo com menos de um dólar por dia. Se nada for feito 

para salvar a África da pobreza, o continente mergulhará numa grande crise social e 

ambiental. E como se sabe, a pobreza é umas das principais causas da degradação do 

meio ambiente. Como salvar a África de tanta fome e de tantos problemas ambientais 

que atualmente enfrenta? Como desenvolver um país africano sustentável sem 

pensarmos na invenção e introdução de novas metodologias e tecnologias? A recolha 
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seletiva e a reciclagem de lixo seriam um bom negócio para diminuir a miséria e 

problemas ambientais em África? O filósofo fisiocrata francês, Antoine Lavoisier, no 

século XVIII, pronunciou a indelével verdade: “Na Natureza, nada se cria, nada se perde. 

Tudo se transforma”. 

A Agenda (20) Global recomenda, como proposições básicas para o 

equacionamento da gestão adequada dos resíduos sólidos, os seguintes programas: 

minimização da geração de resíduos, maximização de práticas de reutilização e 

reciclagem, implementação de sistemas de tratamento e deposição de resíduos, 

compatíveis com a preservação ambiental, extensão da cobertura dos serviços de 

recolha e destino final dos resíduos. E, mesmo reconhecendo as disparidades entre 

nações desenvolvidas e em desenvolvimento, identifica-se na constituição de uma 

parceria global a única forma de reduzir as diferenças e garantir um mínimo básico para 

todos os habitantes do planeta, sem que ocorra a exaustão dos recursos naturais e a 

completa destruição dos ecossistemas dos quais depende a vida (Sisinno e Oliveira, 

2000). 

A expansão da cobertura dos serviços urbanos raramente alcança as áreas 

realmente carentes, até porque a ausência de infra-estrutura viária exige a adoção de 

sistemas alternativos, que apresentam baixa eficiência e custo mais elevado. A falta de 

recursos financeiros e de infra-estruturas da maioria dos países africanos para a gestão 

adequada de resíduos sólidos urbanos faz com que o serviço de limpeza pública seja 

tratado pelos governos municipais com medidas paliativas. Além disso, a ausência de 

ações e a negligência por parte dos governos locais também contribuem 

consideravelmente para o agravamento da situação dos resíduos sólidos urbanos. 

O que fazer com as toneladas de lixo que os moradores das cidades colocam 

diariamente na porta das suas casas? Encontrar a resposta a essa questão seria a solução 

de um dos maiores problemas urbanos. O lixo urbano é responsável por vários impactes 

ambientais. Seus resíduos poluem o solo, as águas e transmitem doenças. Quando 

incinerado, o lixo emite dióxido de carbono (CO2) que faz aumentar o aquecimento 

global. Além da questão do lixo, a África enfrenta grandes problemas sociais, com 

efeitos negativos ao meio ambiente. 
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Apesar de ser um dos continentes dotados de imensos recursos naturais e 

humanos, bem como da diversidade cultural, ecológica e económica, a África é 

considerada a região com a maior população pobre do planeta. 

No contexto desta perspectiva, defender-se-á especificamente que a recolha 

seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos urbanos são uma solução indispensável, por 

permitir a preservação do meio ambiente e a geração de trabalho e renda para a 

população pobre. 

 

❖ Angola 

Este é um país membro dos PALOPS – Países Africanos de Língua Oficial Portguesa 

cuja capital é Luanda. 

A cidade de Luanda, gera aproximadamente 2.000 m³ de resíduos sólidos 

urbanos por dia. Do total do lixo produzido, somente 1.000 m³ é recolhido diariamente 

pela empresa de limpeza e saneamento urbano (Denconsult e Projetos de Consultoria 

Austral, 1995), o restante é amontoado nas estradas, portas das casas e lugares baldios. 

 

❖ Uganda 

A cidade capital do Uganda, Kampala, produz sozinha cerca de 430.000 toneladas 

de resíduos sólidos anualmente. Outros municípios e cidades do país também geram 

quantidades consideráveis de resíduos, mas não têm em prática, planos de gestão 

adequada dos resíduos. Grande parte dos seus resíduos sólidos urbanos é colocado a 

céu aberto ou em aterros, sem tratamento adequado. Mbale, por exemplo, uma das 

cidades do Uganda, está abarrotada de toneladas de lixo não recolhido, enquanto os 

seus moradores vivem à beira de uma catástrofe ambiental. A cidade produz cerca de 

70 toneladas de lixo por dia, mas somente três quartos são recolhidos, o restante é 

descartado a céu aberto e em sistemas de drenagem ou de esgotos. 

 

❖ Quénia 

A cidade de Malindi, no Quénia, produz 36.000 ton/ano, mas apenas 7.300 

ton/ano são transportadas para locais de deposição pelo serviço de recolha municipal e 

28.700 toneladas são abandonadas nas portas das casas (ONU, 1991). De modo 

semelhante, em Kinshasa, o lixo doméstico é recolhido somente em algumas áreas 
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residenciais. No resto da cidade, o lixo é colocado na estrada, em aterros ilegais, em 

escoamento de águas pluviais e em sistema de esgotos ou é enterrado em locais abertos 

(Hardoy e Satterwaite, 1992; United Nations Development Programme, 1996).  

 

❖ África do Sul 

Abordo no presente trabalho este país do Sul de África, porque faz fronteira com 

a província de Maputo situada a sul de Moçambique e também pela afinidade que nos 

une. Tal como Moçambique a África do Sul, está inserida na SADC-Comunidade para o 

Desenvolvimento da África Austral. 

Neste país, a Província de Mpumalanga, próxima a província de Maputo, a capital 

de Moçambique, contribui com 9% do fluxo total de resíduos produzidos no país (Dwaf, 

1998; Stats, SA, 2002). Atualmente, a província enfrenta problemas de escassez de 

espaço para despejar os resíduos sólidos. Além desta província, outras regiões do país, 

segundo projeções do governo nacional, também correm o risco de enfrentar escassez 

de espaço num futuro próximo. 

 

❖ Nigéria 

A cidade de Lagos, Nigéria, pode ser considerada um dos lugares com maior 

quantidade de lixo eletrônico do mundo. Cerca de 500 contentores carregados com um 

volume equivalente a 500 000 monitores de computadores ou 175 000 aparelhos de 

televisão entram em Lagos por mês. Segundo a Basel Action Network, setenta e cinco 

por cento dessa carga é considerada lixo eletrônico. 

Atualmente, Lagos gera cerca de nove mil toneladas de lixo por dia, mas apenas 

20% são recolhidos para o destino final e 80% são colocados em sistema de drenagem e 

em lugares baldios. Em geral, a recolha do lixo em África tem um efeito seletivo, ou seja, 

a administração municipal, quando não tem meios de oferecer o serviço a toda a 

população, prioriza os setores comerciais, as unidades de saúde e o atendimento à 

população de renda média/alta.  
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3. Enquadramento 

Esta secção apresenta o enquadramento da área de estudo, fazendo-se uma 

descrição da área em estudo e também de forma breve e resumida se aborda o panorama 

dos RSU na cidade metropolitana de Maputo e é apresentada a metodologia que foi 

aplicada. 

3.1. Caracterização da Área de Estudo 

Maputo é a capital da República de Moçambique e a maior cidade do país. Está 

situada no extremo sul do país, na margem da baía de Maputo. Política e 

administrativamente, Maputo é um município, com governo eleito e, desde 1980, 

também uma província. O município está dividido em 7 distritos: KaMpfumo, 

Chamanculo, Maxaquene, KaMavota, KaMubukwane, Catembe e Inhaca. O porto 

marítimo é o segundo maior da costa oriental da África, onde confluem três linhas 

ferroviárias que fazem a ligação à Suazilândia, África do Sul e Zimbabwé, a rede 

rodoviária liga a capital à Suazilândia, África do Sul e, os principais centros urbanos do 

país estão ligados ao maior aeroporto do país, tornando a cidade um polo estratégico 

no desenvolvimento sustentável de Moçambique. Apesar de concentrar apenas 5,4% da 

população do país, Maputo é responsável por 20,2% do PIB moçambicano. 

A cidade de Maputo ou Pérola do índico, anteriormente conhecida como Lourenço 

Marques. É conhecida também como a Cidade das Acácias, em referência às acácias 

comummente encontradas ao longo das suas avenidas. É uma cidade portuária situada 

no Oceano índico, tem a sua economia centrada em torno do porto. A cromite e o 

ferrocromo, carvão, madeira, copra e açucar são as suas principais exportações. 

Localizada no lado este da baía de Maputo, perto do Estuário do Espírito Santo, 

onde os rios Tembe, Umbeluzi, Matola e Infulene afluem, possui 95 quilómetros de 

extensão e 30 quilómetros de largura são de baía. No extremo este da cidade e da baía 

encontra-se a ilha de Inhaca. A área total coberta pelo Município de Maputo é de 346 

km² e faz fronteira com a cidade da Matola a Noroeste e a Oeste, com os distritos de 

Marracuene a norte, de Boane a oeste e de Matutuíne a sul. Todos estes distritos fazem 

parte da Província de Maputo como ilustram as figuras (1 e 2). 

Os setores de comércio, transporte e comunicações e indústria manufatureira são 

os mais significativos, contribuindo, respetivamente, com 29,6%, 29,5% e 12,4% da 
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produção nacional, de acordo com o Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano 

(PNUD, 2006). 

 

Figura 1 - (esquerda) localização geográfica de Moçambique, Figura 2 - (direita) divisão administrativa da 

provincia de Maputo. 

 

❖ Demografia e Estrutura de ocupação 

Moçambique apresenta um forte crescimento demográfico, com altas taxas de 

natalidade, migratória e densidade populacional elevada. A sua população é 

extremamente jovem com uma elevada percentagem de núcleos familiares 

monoparentais, com mulheres como chefes de família, segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) registou em 2016 uma esperança média de vida baixa ou seja de 57,6 

anos. 

O censo de 2007 apontou, para a cidade de Maputo, uma população de 1 094 315 

habitantes, um crescimento de 13,2% em relação ao censo realizado em 1997, onde 

foram apurados 966 837 habitantes. Este crescimento populacional equivale a 1,2% ao 

ano, metade da média nacional que é de 2,4%.  
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Segundo o INE (Instituto Nacional de Estatística), este crescimento populacional 

lento da cidade de Maputo é resultado da migração para outras regiões da província de 

Maputo, principalmente para as zonas de expansão habitacional, localizadas nos 

distritos de Boane, Marracuene e cidade da Matola. 

 O INE relata, ainda, que entre 2006 e 2007, a cidade de Maputo recebeu de 

outras províncias 26 038 pessoas, mas, por outro lado, 39 614 migraram para a 

província de Maputo e, no início de 2013, a população do município estava estimada em 

1.209.993 habitantes. Houve melhorias também nas condições habitacionais pois 

em1997, 38% das residências possuíam energia elétrica e, em 2007, este número passou 

para 63%. Por sua vez, com relação a água canalizada, o crescimento passou de 49% em 

1997 para 55% em 2007 (ver figura 3). 

 

 

Figura 3 - Gráfico da distribuição da população de Maputo por distritos municipais. Fonte: CMM, 2010. 

Na Matola residem 684 263 habitantes, correspondendo a cerca de 14% da 

população total da região sul do território moçambicano que é de 4 844 863 habitantes, 

o equivalente a uma densidade aproximada a 1 825 hab/km
2

, ou seja, 65 vezes maior 

que a média da região que é de cerca de 28 hab/km
2

.  
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❖ Saúde 

Segundo Souza, 2011, os resíduos sólidos constituem um problema sanitário de 

importância quando não recebem os cuidados convenientes, pois favorecem a 

proliferação de vetores de doença. Podem ser vetores mecânicos de agentes etiológicos 

causadores de doenças, tais como diarreias infeciosas, amebíase, salmoneloses, 

helmintoses, teníase e outras parasitoses. Servem, ainda, para local de criação e de 

esconderijo a roedores, estes que estão diretamente envolvidos na transmissão da peste 

bubônica, leptospirose e tifo murino. 

É nesta perspetiva que Serra, 2012, defende que o ambiente é sinónimo de fatores 

circundantes ou do meio que definem o contexto em que certos fatores ocorrem e se 

refletem na robustez das pessoas.  

A saúde das pessoas (ou a sua robustez, vigor e sanidade) tem fortes relações 

com o ambiente em que elas vivem. Pessoas saudáveis constituem um dos mais 

importantes ativos para o seu próprio desenvolvimento socioeconómico, das 

comunidades e dos países. Viver num ambiente saudável e limpo constitui um fator 

determinante e importante da saúde da população. Um ambiente saudável torna-se ainda 

mais importante em zonas com uma grande densidade populacional, como é o caso das 

cidades, pois estas criam um ambiente propício à propagação de doenças.  

Em 2005, Moçambique era o quarto país menos urbanizado da África Austral, mas 

devido a uma rápida taxa de urbanização, a população urbana, que constituía 30% em 

2007 (Censo, 2007). Prevê-se que, até 2025, seja o quarto país mais urbanizado da 

região. 

 Com um crescimento urbano não planeado e capacidades limitadas que os 

municípios apresentam de prestação de serviços, como o saneamento e gestão de 

resíduos sólidos, determinam cada vez mais os resultados dos programas de proteção 

da saúde promovidos pelo governo. A relação entre a saúde e o ambiente possui um 

impacte significativo no desenvolvimento socioeconómico de Moçambique. 

A tabela (1) mostra alguns dos indicadores de saúde associados à má qualidade 

do ambiente em Moçambique. 
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           Tabela 1 - Indicadores de Saúde Ambiental Seleccionados para Moçambique. 

 

Fonte: Economic Assessment of Poverty and Environment Linkages in Mozambique. Health and 

Environmental Case Study for the City of Maputo. MICOA, PEI, SBA & Ecosys, 2012. 

 

❖ Educação 

Segundo Araújo e Juras, 2011, atualmente, os resíduos sólidos representam um 

tema privilegiado para educação ambiental em todas as disciplinas. Assim, por exemplo, 

as Ciências podem abordar as relações entre os recursos naturais e sociais, seu 

processamento industrial e a geração de resíduos.  

As taxas de analfabetismo reduziram comparativamente aos anos de 1997, em 

que esta se situava em 15%, para os atuais 9,8%. As mulheres lideram uma taxa elevada 

do género que não sabe ler nem escrever, com 14,8 %, contra os 4,4% dos homens.  

O município de Maputo conta com uma rede escolar onde 58% é pública, 30% 

privada e 12% comunitária (escolas comunitárias sem fins lucrativos). A estrutura do 

ensino compreende o ensino primário do 1º e 2º grau, ensino secundário geral 1º e 2º 

ciclo, ensino técnico-profissional básico e médio (CMM, 2011). 

Em 2008 existiam no Município de Maputo 218 estabelecimentos de Ensino 

Primário, 70 estabelecimentos de Ensino Secundário Geral e 6 estabelecimentos de 

Ensino Técnico Profissional. Do total de estabelecimentos existentes, 75% pertencem à 

rede pública e os restantes são privados. O Município da Matola contava, em 2013, com 

159 estabelecimentos de Ensino Primário (EP) e 79 estabelecimentos de Ensino 
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Secundário Geral (ESG), o que perfaz um total de 238 estabelecimentos. Do total destes 

estabelecimentos, 53% pertencem à rede privada e os restantes são públicos. 

A educação ambiental ainda é considerada precária, o que contribui para um fraco 

conhecimento sobre os resíduos e a importância da sua separação a partir da fonte. 

Segundo o município, o aumento da percepção pública em relação aos problemas 

causados pelos resíduos sólidos e a implementação de medidas de melhoria, 

especialmente no que diz respeito ao comportamento individual dos munícipes na 

minimização da produção de RSU e na promoção de reciclagem, requer campanhas 

públicas estendidas e um projeto de educação cívica e ambiental que devem começar 

nas escolas. 

Atualmente, são transmitidas mensagens de caráter abrangente, apostando-se 

em materiais de comunicação de caráter publicitário, como os outdoors, os banners e 

brochuras, palestras nas Comunidades, ou ainda livros para colorir e chamar a atenção 

das crianças para a temática. As mensagens difundidas são de fácil percepção apostando 

na transmissão de noções básicas de acondicionamento e manejo dos RSU e no apelo à 

transformação da atitude individual. O objetivo é reforçar a ideia de que todo o cidadão 

tem um papel a cumprir no alcance da melhoria das condições de gestão de resíduos 

sólidos da cidade (CMM, 2007). 

Segundo Buque, 2013, os moçambicanos ainda não têm muito conhecimento 

sobre a questão ambiental, porém nota-se que há uma consciência quanto à necessidade 

de se preservar o meio ambiente para evitar danos ao próprio homem. 

A formação de uma consciência ambiental nos cidadãos está diretamente ligada 

à inexistência (ou quase) de um trabalho de educação ambiental, formal e informal, que 

dissemine sistematicamente informações ambientais, entre elas a legislação, a todas as 

camadas da população e a todas as faixas etárias. 

Contudo, o país tem vindo a implementar uma Estratégia da Educação 

Cívica/Ambiental na área de gestão dos resíduos sólidos urbanos, constituída por 

campanhas públicas de sensibilização sobre a necessidade de mudanças no 

comportamento e na postura dos cidadãos em relação aos resíduos. 
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3.2. Legislação e quadro legal da gestão de RSU em Moçambique 
Em Moçambique, o estudo da questão relacionada com os resíduos sólidos 

urbanos ainda é encarada como um ponto crítico, o que tem representado riscos para a 

saúde pública e para o ambiente. Neste capítulo, descreve-se a base legal que regula a 

matéria ambiental, assim como aquela que se relaciona com a gestão de resíduos sólidos 

urbanos com a visão focada na organização da reciclagem.  

Embora a proposta da legislação moçambicana vise buscar um desenvolvimento 

sustentável para todos, há de imediato vários interesses em conflito, como, por 

exemplo, em relação à responsabilização das empresas no destino dos resíduos e a 

promoção de projetos de recolha seletiva por parte do município. Esta é uma questão 

que desafia a capacidade de regulação do município na articulação entre interesses 

privados e coletivos.  

O tema dos resíduos sólidos abre possibilidades de formulação de políticas 

públicas que reduzam os impactes sobre o meio ambiente e promovam a inclusão social 

e geração de renda. A gestão de resíduos sólidos em Moçambique é uma atribuição dos 

municípios e insere-se na categoria de serviço público, que é aquele instituído, mantido 

e executado pelo Estado, com o objetivo de atender aos seus próprios interesses e de 

satisfazer as necessidades coletivas. Em Moçambique, a lei 2/97, de 18 de fevereiro – 

Lei das Autarquias Locais - que consagra o quadro jurídico-legal para a implantação das 

autarquias locais, estabelece que é competência do município legislar sobre assuntos de 

interesse local. 

O artigo 6 da mesma lei estabelece ainda que as autoridades municipais são as 

que se encarregam de garantir os trabalhos de limpeza urbana da sua área de jurisdição. 

A Constituição da República de Moçambique contempla no artigo 90, matéria sobre o 

meio ambiente e consagra no número 1 do mesmo artigo, que todo o cidadão tem o 

direiro de viver num ambiente equilibrado e o dever de o defender, já no número 2 do 

mesmo artigo, impõe, tanto ao poder público quanto à coletividade, o dever de zelar 

pela sua proteção. Observa-se, dessa maneira, a preocupação do Estado relacionada com 

uma qualidade ambiental sustentável. Não obstante, verifica-se que temas específicos, 

sobre os resíduos sólidos urbanos, não foram contemplados na Constituição da 

República. Este dispositivo constitucional não contempla um capítulo específico para a 

temática ambiental. Entretanto, é importante salientar a criação do Ministério para 
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Coordenação da Ação Ambiental (MICOA) como órgão consultivo e deliberativo, 

responsável por auxiliar e propor ao Conselho de Ministros, diretrizes de políticas 

governamentais para o meio ambiente e para os recursos naturais.  

Considerando que os resíduos sólidos urbanos, quando indevidamente 

depositados, são responsáveis por graves danos ambientais, como poluição do solo e 

das águas, compreendemos que a Constituição de 2004 considere os municípios 

competentes para os assuntos relacionados com os resíduos sólidos gerados e 

depositados nos seus limites territoriais. No que diz respeito aos resíduos sólidos 

urbanos, o Decreto Ministerial número 45/2004 de 29 de setembro, estabelece critérios 

para o licenciamento ambiental de atividades poluidoras e institui a obrigatoriedade de 

Avaliação de Impacte Ambiental EIA/RIMA - para atividades modificadoras do meio 

ambiente. Este regulamento não ressalta aspectos sobre a implantação de aterros 

sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos. Abaixo 

apresenta-se a legislação aplicável a resíduos sólidos em Moçambique, desde os 

comandos institucionais, regulamentos e posturas municipais. Posteriormente, 

abordam-se os aspectos legais relacionados com os marcos da gestão e manejo dos 

resíduos sólidos constantes da Política Nacional do Ambiente, da Lei do Ambiente e um 

maior destaque é dado ao Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos, por ser o 

instrumento que aborda especificamente os resíduos sólidos. Dentre outros 

instrumentos legais e normativos, que guardam relações entre si e com a gestão de 

resíduos sólidos, os quais em conjunto vêm preenchendo a lacuna causada pela 

inexistência de uma política abrangente destaca-se: 

➢ Lei das Autarquias Locais - Lei 2/97, de 18 de Fevereiro; 

➢ Lei das Finanças e Património - Lei 11/97, de 31 de Maio, que estabelece 

o regime jurídico-legal das finanças e do patrimônio das autarquias locais; 

➢ Regulamento sobre a Gestão de Resíduos Sólidos Biomédicos - Decreto n.º 

8/2003, de 18 de Fevereiro; 

➢ Regulamento sobre Inspeção Ambiental - Decreto n.º 11/2006, de 15 de 

Junho; 

➢ Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos - Decreto n.º 13/2006, de 

15 Junho; este último regulamento será destacado mais adiante. 
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3.3. Panorama da Gestão de RSU na Cidade Metropolitana de Maputo 

Segundo Moraes, 2006, a Gestão Ambiental surgiu da necessidade do ser humano 

organizar melhor as diversas formas de se relacionar com o meio ambiente. 

A Enciclopédia Britânica refere que “gestão ambiental” é o controlo apropriado do 

meio ambiente físico, para propiciar o seu uso com o mínimo de abuso, de modo a 

manter as comunidades biológicas, para o benefício continuado do ser humano” Ou, 

ainda, a Gestão Ambiental consiste na administração do uso dos recursos ambientais, 

por meio de ações ou medidas eonómicas, com a finalidade de manter ou recuperar a 

qualidade de recursos e o desenvolvimento social (Campos, 2002). 

 Numa cidade, o planeamento da gestão de resíduos sólidos é fundamental e, 

nesse contexto, a utilização de dados históricos pode contribuir para a compreensão do 

seu processo de geração. Para isso, é importante que haja uma base histórica confiável 

e mecanismos para recolha de dados acerca da geração e composição dos resíduos 

sólidos gerados pela população mas, no entanto, é recorrente a ausência deste tipo de 

dados em países em desenvolvimento o que dificulta o planeamento (Souza, 2011). 

Moçambique tem enfrentado, nos últimos anos, um crescimento populacional nas 

cidades, nos últimos 10 anos, a população cresceu em 30% devido, principalmente, ao 

êxodo rural e essa urbanização acaba acontecendo na periferia das grandes cidades, de 

forma descontrolada, bem como em assentamentos irregulares, o que acaba criando 

diversos problemas relacionados com os RSU, a falta de infra-estruturas adequadas para 

a recolha, a falta de conhecimento e de uma atenção específica para a educação 

ambiental no que diz respeito a separação de RSU na fonte, tratamento e a reciclagem, 

identificam-se como aspectos que tem contribuído bastante para o cenário actual da 

cidade de Maputo.  

Em Moçambique, segundo a Estratégia Ambiental para os defensores do 

Desenvolvimento Sustentável, para se alcançar um nível satisfatório de saúde para as 

populações rurais e urbanas, deve-se evitar potenciais fontes de poluição para a redução 

de doenças endêmicas, o que contribui para uma melhor separação, tratamento e 

eliminação de resíduos sólidos em todos os centros urbanos (MICOA, 2011). 

 A forma como têm sido produzidos e geridos os RSU em Moçambique, sem 

qualquer controlo e sem qualquer preocupação de triagem na origem, tem propagado 

amplas dificuldades na obtenção de soluções úteis à valorização/eliminação dos RSU 
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como um todo, bem como à valorização específica dos derivados da sua triagem. A 

questão dos resíduos reflete-se, ainda como um problema preocuante e requer 

programas municipais permanentes e uma aposta mais forte na consciencialização e 

sensibilização do púlico em geral. 

O crescimento demográfico associado à concentração populacional nas principais 

áreas urbanas, com particular destaque para a área metropolitana de Maputo / Matola, 

traduziu-se num consequente aumento da produção de resíduos, designadamente de 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), tornando cada vez mais urgente a adopção de soluções 

respeitantes à sua gestão. As práticas tradicionais e usuais de queima de lixos, de 

catadores de lixos e de depósitos não controlados de resíduos, quer enterrados como a 

céu-aberto, tornaram-se críticos, constituindo um sério risco tanto do ponto de vista 

ambiental como de saúde pública. 

A sustentabilidade política dos municípios tem sido acompanhada também pelo 

aumento da sustentabilidade financeira: por um lado, a maioria dos municípios tem 

incrementado as suas receitas, aproximando as receitas próprias das despesas 

correntes; por outro, tem utilizado as transferências do Estado para fazerem face às 

despesas de investimento (Noronha; Brito, 2010). 

Um dos grandes problemas do Município de Maputo, à semelhança do resto do 

país, é a ocupação desordenada do espaço urbano, tida como consequência da migração 

do campo para a cidade, motivada principalmente pela procura de segurança, durante a 

guerra civil (1976-1992). A rápida urbanização, o crecimento dos bairros sem nenhum 

serviço básico, a falta de planeamento, entre outros serviços básicos, têm desafiado a 

administração pública a enfrentar novas realidades (Buque, 2013). 

Recorrendo à limitada evidência estatística, hipoteticamente, Maputo produz 

diariamente um total de 1.000 toneladas de resíduos sólidos, dos quais cerca de metade 

são presumivelmente recolhidos pelo município. Os dados confirmam: a “Cidade de 

Cimento” produz uma maior quantidade de resíduos potencialmente recicláveis que os 

seis (6) Distritos Municipais, representando 27,4% do peso médio, contra 18% das zonas 

suburbanas. Esses dados são do Plano Director de Gestão de Resíduos Sólidos para a 

cidade metropolitana de Maputo (ver tabela 2) 
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Tabela 2 - Quantidade de Resíduos Urbanos (RSU) produzidos na cidade metropolitana de Maputo e a sua 

respetiva densidade de produção por área da cidade. 

 

Fonte: DGRSS-CMM Plano Director (2008). 

 

De acordo com Lange et al, 2015, os resíduos sólidos vulgarmente designados 

como lixo, são claramente visíveis por toda a parte na cidade metropolitana de Maputo, 

estes são vistos nas áreas formais, prósperas e de baixa densidade, como o distrito de 

KaMpfumo, onde as ruas estão relativamente limpas mas os depósitos (contentores) de 

lixo estão espalhados por toda a parte, frequentemente com pilhas amontoadas de lixo 

no chão e, junto deles, existem pessoas a vasculhar à procura de coisas para comer ou 

vender. 

Nas áreas com densidade populacional acentuada, economicamente mistas e 

comerciais (principalmente Chamankulu), o lixo é visível, não apenas nos contentores, 

mas também à volta deles, como também à volta dos muitos mercados informais bem 

como nas ruas e passeios. 

Nos aglomerados informais em KaMaxaquene, KaMavota e KaMubukwana a 

situação é mais variada. Nos quintais das pessoas e nos pequenos becos entre as suas 

habitações, as coisas parecem impecavelmente limpas e muito dificilmente se vê algum 

lixo. Inversamente, o lixo amontoa-se nos espaços públicos, incluindo mercados, ruas 

principais e à volta dos poucos contentores disponibilizados. Desafiados pelas demanas 

municipais, a administração municipal de Maputo tem buscado formas de resolver este 

e outros problemas, sendo este, em grande parte, a combinação de um problema 

ambiental e social (Buque, 2013). 

Considerando apenas os Resíduos Sólidos Domésticos (RSD) produzidos na 

“Cidade Cimento” (Distrito Municipal KaMpfumo).na zona formal da cidade, o lixo 
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recolhido contém, em termos de peso 68% de matéria orgânica, 12% de papel e cartão e 

10% de plásticos, 3% de vidro, 2% de metais, 2% de tecidos e borracha e os restantes 2% 

de outros. Nas zonas informais da cidade, mais de metade do lixo consiste em terra e 

poeira. Se esta for excluída, 69% é lixo orgânico, 5% papel e cartão, 8% plástico e 9% 

“outros”, incluindo o entulho (Allan; Jossias, 2012). A composição dos resíduos sólidos 

na zona urbana de Maputo pode ser verificada na figura 4 

 

Figura 4 - Gráfico da composição dos resíduos sólidos na zona urbana de Maputo. Fonte: CMM, 2008 

 

Segundo a DTAS (Directiva Técnica para a Implantação e Operação de Aterros 

Sanitários em Moçambique), afirma-se que “os critérios estabelecidos para a selecção de 

um local para um aterro incluem a consideração de aspectos técnicos, financeiros, 

ambientais e de aceitação pública”. 

Para além de haver uma fraca recolha, tratamento e deposição dos RSU, a cidade 

metropolitana de Maputo é ainda devastada por alguns problemas ambientais que 

assolam diretamente a maior parte dos municípios, a saúde pública e o meio ambiente, 

dentre eles encontram-se:  

➢ Crescimento populacional e urbanização descontrolada; 

➢ Deposições em lixões a céu aberto; 

➢ Queimas de lixo de forma descontrolada; 

➢ Deposições irregulares em terrenos baldios e bairros; 

➢ Saneamento precário. 

 



 Metodologia para a seleção de locais com aptidão para receber um Aterro 

Sanitário para área metropolitana de Maputo-Moçambique 

34 
 

Moçambique ainda não apresenta um sistema de recolha selectiva dos RSU, ainda 

adota o sistema de recolha mista, onde o método de deposição de RSU é através de 

contentores, vulgarmente conhecidos como contentores de lixo, onde os resíduos 

excedem diariamente a capacidade máxima dos referidos contentores e acabam por 

chegar a ficar amontoados no chão ou nos arredores devido à insuficiência de pontos 

de depósito, ou em pontos de deposição em posições irregulares, e os resíduos, na 

maior parte das vezes, amontoados em áreas habitacionais, e a população chega a usar 

parte dos resíduos para a contenção da erosão, acabando por gerar problemas maiores 

para o ambiente e para a saúde húmana. 

O que se tornou uma prática comum na maior parte dos municípios de 

Moçambique, em áreas públicas é queimar diversa quantidade de resíduo de forma 

desordenada e sem nenhuma monitorização. A maior parte da recolha é realizada por 

catadores informais e por parte da população que pratica o comércio informal, também 

existe uma pequena parte de recolha de material que é reciclado pelas empresas, que o 

município ainda tem dificuldades em identificar. 

A deposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos que, muita das vezes, são 

associadas aos surtos responsáveis por milhares de mortes nos centros urbanos, leva 

muitos municípios a envidar esforços para o desenvolvimento de métodos sanitários 

adequados na deposição final dos resíduos produzidos pelos munícipes. “Em 

Moçambique, a deposição de resíduos sólidos é feita em lixeiras a céu aberto, sem 

qualquer instalação técnica para reduzir impactes negativos e sem qualquer controlo, 

com todos os inconvenientes de ordem estética e ambiental, pondo em causa a saúde 

pública e o ambiente” (DTAS, 2010). 

Segundo Souza, 2011, muitos são os problemas que surgem em decorrência da 

má deposição dos resíduos urbanos, dentre os quais pode-se destacar: a poluição visual; 

os problemas de saneamento; a contaminação dos recursos hídricos; a degradação 

ambiental; a maior procura de áreas para deposição final dos resíduos; o aumento dos 

deslocamentos no transporte; a discriminação social para com as pessoas que trabalham 

diretamente com os resíduos sólidos e os problemas políticos no que se refere às 

diferentes providências a serem tomadas. 

Para Castells,1983, os problemas ambientais urbanos, como o destino dos 

resíduos, geram a necessidade da sua gestão ser asseguradapelo Estado. Os conflitos e 
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os impactes económicos, oriundos da falta de tratamento adequado de RSU, são 

perfeitamente visíveis, quando se consideram os gastos inúteis com tratamentos de 

saúde para a população carente que voltará a contaminar-se caso não tenha melhorias 

efetivas no seu estado nutricional e de infraestrutura, caso o “lixão” que alberga as suas 

áreas residenciais não seja erradicado. Há, também, que considerar os custos requeridos 

para implementar o encerramento dos “lixões” e demais áreas de despejos clandestinos 

de RSU, desde a licitação até a execução do projeto.  

Os impactes gerados pela falta de uma gestão correta dos RSU são bastante 

variados e envolvem conflitos sanitários, ambientais, econômicos, sociais além dos 

jurídico/legais. Os conflitos sanitários são mais contundentes junto às populações 

gerando as chamadas doenças de saúde pública (Pereira, 2002) 

Outro problema bastante comum é a desvalorização das terras próximas das 

áreas onde se localizam os “lixões”, assim como a consequente redução de 

investimentos imobiliários nessas mesmas áreas (Pereira, 2002). 

Segundo Brollo, 2001, a correta localização de áreas para deposição de resíduos 

sólidos deve ser norteada pelos aspectos relacionados com a preservação ambiental e 

saúde pública, sem esquecer, evidentemente, os aspectos sociais, estéticos, económicos 

e administrativos envolvidos na gestão dos resíduos. 

A poluição do meio ambiente é assunto de interesse público em todas as partes 

do mundo, porquanto, não apenas os países desenvolvidos têm sido afetados pelos 

problemas ambientais, como também os países em desenvolvimento, decorrente do 

rápido crescimento económico associado à exploração dos recursos naturais (Souza, 

2011). Apesar de ter locais para acolhimento de RSU, ou seja, locais que são 

considerados como aterros sanitários, Moçambique ainda não se encontra numa 

situação ambientalmente correta pois ainda não possui locais adequados para a 

deposição de RSU. 

Moçambique ainda apresenta um Sistema para Gestão Integrada dos Resíduos 

Solidos Urbanos deficitário e, em alguns aspectos gerais para se atingir o 

desenvolvimento sustentável, ainda é bastante difícil, apresentando-se como precário e 

com enormes carências a nível da recolha, transporte e destino final dos RSU. 

É importante recordar que a área Metropolitana de Maputo, mesmo tendo locais 

para o destino final dos RSU, nenhum destes dispõe das melhores práticas de 
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tratamento, ou seja, ainda não existe nenhum aterro sanitário oficial que vá de encontro 

com as boas práticas ambientais. 

Apesar de ter sido constatada uma evolução no entendimento da gestão de 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), no cenário actual, todos os resíduos sólidos urbanos 

colectados na cidade de Maputo, ainda são dispostos de forma inadequada e sem 

nenhum tratamento o que não garante a correta protecção ambiental na única Lixeira 

Municipal a céu aberto - Lixeira do Hulene, a mais velha e maior lixeira a céu aberto da 

capital do país, implementada na epóca colonial, situada a 10 km do centro da cidade 

de Maputo e localizada próximo do Aeroporto Internacional de Maputo. 

Hoje a lixeira encontra-se no meio de um bairro superpovoado denominado 

Hulene, com cerca de 60.000 pessoas. O local ocupa uma área de cerca de 17 hectares 

e uma altura de resíduos sólidos entre 6 a 15m. A lixeira está aberta 24 horas por dia e 

é frequentada por cerca de 700 catadores (LVIA, 2009 pág.15). 

 

3.4. Unidades legais e Iniciativas para a Gestão de RSU 

O projecto do Aterro Sanitário para as Cidades de Maputo e Matola afigura-se não 

só como uma infraestrutura necessária a uma adequada gestão de Resíduos Sólidos 

Urbanos, como uma necessidade premente para a resolução das actuais deficiências, 

carências e mitigação dos graves impactes ambientais e sociais que presentemente estão 

associados a estes resíduos.  

Por outro lado, importa atender também a um conjunto de impactes negativos 

identificados, relativos a cada uma das fases do projecto, designadamente:  

a) A recolha de resíduos sólidos urbanos em Moçambique, com exceção de 

algumas áreas das cidades de Maputo e Matola que se encontram 

terceirizadas, estes serviços são fornecidos pelos serviços municipais, 

cobrindo uma percentagem da colecta nacional de 40 a 50% do total de 

resíduos sólidos (MICOA, 2012); 

b) As práticas de reciclagem e de compostagem ocorrem, principalmente, nos 

Municípios de Maputo, Beira, Nampula, Inhambane e Matola. O valor dos 

materiais recicláveis não é ainda minimamente conhecido, e a capacidade 

da indústria moçambicana ainda representa um pequeno mercado donde 

se retiram alguns benefícios. A maioria dos materiais recicláveis são 
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exportados para a África do Sul, a Suazilândia e para os países Asiáticos 

(MICOA, 2010); 

c) A eliminação de resíduos em Moçambique ainda é precária. Apenas o 

município de Vilanculos e a aldeia de Songo tem aterros.  

d) Os demais municípios, bem como outras áreas não municipais, depositam 

os seus residuos em lixões a céu aberto. Para a eliminação de resíduos 

industriais, o Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental, no 

âmbito de uma parceria público-privada, instalou uma descarga industrial 

em Tete; 

e) A abordagem integrada para a gestão de resíduos sólidos urbanos, 

aprovada em 2012, apela à criação de aterros sanitários em todos os 

municipios até 2025 (MICOA, 2012). 

Uma parte dos resíduos sólidos é recolhida, tratada ou reciclada por instituições 

existentes na cidade metropolitana de Maputo, licenciadas pelo Conselho Municipal de 

Maputo (CMM) para gestão e tratamento de resíduos sólidos, dentre elas destacam-se: 

❖ LVIA: Lay Volunteers International Association; 

❖ PRODEM: Programa de Desenvolvimento Municipal para Norte e Norte-

Centro de Moçambique; 

❖ AMOR: Associação Moçambicana de Reciclagem; 

❖ MUVA: Programa que trabalha para o empoderamento económico de 

jovens mulheres residentes em bairros urbanos de Moçambique neste caso específico 

para as varredoras de rua; 

❖ EMUZANA: Responsáveis pelo projecto de um pequeno Biodigestor. 

Existem algumas iniciativas de reciclagem como a da empresa Agriplas, que é 

produtora de utensílios plásticos domésticos como bacias pequenas e médias, baldes, 

cabides para roupa, molas, ancinhos, vassouras, pratos para alimentação, tigelas, dentre 

outros. Produz qualquer coisa como 1200 baldes por dia. No entanto é difícil de 

identificar e quantificar as actividades de outras empresas que estão no mercado da 

reciclagem. 

Existem também iniciativas por parte da comunidade e de comerciantes 

informais, que fazem a reutilização de garrafas já usadas como recipientes caseiros ou 

comerciais. 
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A recolha selectiva de materiais recicláveis e a reciclagem promovem a redução 

dos resíduos e a racionalização da sua disposição e contribuem de forma directa para a 

sustentabilidade urbana e para a saúde ambiental e humana. 

As iniciativas de recolha e venda de resíduos recicláveis no mercado moçambicano 

são reduzidas, em razão da falta de incentivos económicos e da escassez de indústrias 

transformadoras. Em Maputo, a colecta seletiva dos resíduos sólidos, ocorre de forma 

restrita e, maioritariamente, resulta de iniciativas não-governamentais ou individuais. 

As organizações de colecta seletiva e de reciclagem presentes em Maputo, 

recebem apoio de movimentos sociais, instituições da sociedade civil e religiosas que se 

transformaram em actores socias estratégicos no processo de interlocução com os 

governos muncipais. Pode-se destacar, entre essas organizações, a RECICLA, a 

FERTILIZA, a AMOR e a PAGALATA. 

❖ RECICLA (Centro de Valorização do Lixo Plástico) 

É uma cooperativa que produz plástico processado para a indústria local. Surgiu 

em março de 2006, em Maputo, numa iniciativa de reaproveitamento dos resíduos 

plásticos. Processa mensalmente cerca de 15 toneladas de resíduos de plástico, 

polietileno e polipropileno processado. 

Compra os resíduos do público em geral, principalmente dos catadores, numa 

relação comercial simples. O resíduo plástico é manualmente processado, sendo 

separado por tipologia, lavado, cortado, moído e revendido às empresas de Maputo 

interessadas na compra de material semi-processado, que utilizam o produto como 

matéria-prima para a produção de novos objectos, especialmente utensílios domésticos, 

como cadeiras, cestos, bacias, entre outros. 

❖ FERTILIZA (Centro de Valorização do Lixo Orgânico) 

Em janeiro de 2008, as ONG Caritas e LVIA, em parceria com o Município de 

Maputo e outros parceiros, iniciaram o projeto Fertiliza. Este projeto surgiu com o 

objectivo de dar um destino adequado aos resíduos vegetais gerados nos mercados e 

feiras, transformando-os, por meio da compostagem, em matéria orgânica para 

adubagem. Desde Agosto de 2008, que parte desse resíduo vegetal é produzido e 

recolhido em pontos estratégicos e transportado por meio de carrinhos puxados à 

mão/carroças, para um terreno contíguo disponibilizado pelo Município de Maputo, 

onde funciona a Fertiliza. 
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❖ AMOR (Associação Moçambicana de Reciclagem) 

É uma associação sem fins lucrativos dedicada à promoção da reciclagem e à 

implementação de colecta seletiva de resíduos sólidos. Ela focaliza as suas actividades 

na compra de recicláveis para posterior comercialização. Compra papel, papelão, 

plástico, metais, vidro e lixo eletrónico, mediante o pagamento de valores que variam 

entre 0,75meticais a 3,00 meticais por quilograma. 

❖ PAGALATA (Centro de Reciclagem) 

É uma empresa moçambicana que compra materiais recicláveis destinados a 

exportação para o mercado internacional. Recolhe e compra material reciclável na fonte 

(restaurantes, hóteis, escritórios, entre outros), trazido por catadores à central de 

triagem, localizada junto à lixeira do Hulene. O processamento do material reciclável é 

constituído, fundamentalmente por triagem, corte, compactação e embalagem. 

 

3.3. Impactes negativos no Meio Ambiente provenientes do mau destino 

dado aos RSU 

Segundo Buque, 2013, o estreito contacto com a montanha de lixo, a combustão 

contínua dos resíduos, a libertação do gás metano para a atmosfera, a poluição da água 

subterrânea e a contaminação do solo em função da infiltração do lixiviado, e, ainda, 

impactes na paisagem e a proliferação de animais peçonhentos e insectos que afectam 

directamente o bairro do Hulene, constituem os principais problemas no funcionamento 

de uma lixeira como a de Hulene. 

De acordo com Buque, 2013, uma das situações originada pela lixeira é a 

decomposição dos resíduos com pouco ou nenhum oxigénio, que contribui para a 

formação de gás metano (criado predominantemente por uma bactéria que se alimenta 

de material orgânico quando se verifica falta de oxigénio), representando um sério risco 

de incêndio nessas áreas, contribuindo, também, para o efeito estufa. 

A combustão contínua dos resíduos, que tem como uma das principais 

consequências, a formação de poluentes atmosféricos (material particulado, NOx, SO2, 

HCl, CO, dioxinas), pode trazer graves danos para a saúde e incómodos para a 

população, além de provocar incêndios difíceis de controlar. 

Outro sério problema advindo destes depósitos irregulares, sem as necessárias 

medidas de prevenção e protecção, está relacionado com a facilidade de proliferação de 
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vectores transmissores de doenças. As moscas representam um ciclo reprodutivo de 12 

dias e poem cerca de 120 a 150 ovos por dia, sendo responsáveis pela transmissão de 

cerca de cem espécies patogénicas. Os roedores transmitem doenças, tais como a 

leptospirose e a salmonelose e, em apenas um ano de vida, uma fêmea gera 98 novos 

ratos. As baratas, por sua vez, reproduzem-se exageradamente, visto que em apenas 

um ano e meio, ela gera 1.300 novas baratas, transmitindo doenças como o vírus da 

poliomielite e bactérias intestinais. 

De acordo com a Folha de Maputo, não existem números oficiais sobre a 

quantidade de pessoas que lá vivem: entre 200 a 700 pessoas vivem na lixeira do Hulene, 

sendo esta considerada como o principal meio de sustento para as famílias pobres do 

bairro do Hulene mas, segundo as estimativas, existem muitas mais pessoas que se 

deslocam todos os dias para catar o lixo. 

Os resíduos sólidos restantes são recolhidos, vendidos, acabando alguns por 

serem ingeridos e usados como alimento, por pessoas normalmente sem trabalho, sem 

abrigo, sem segurança, a que chamamos de catadores que, para poderem sobreviver, 

põe em risco a sua saúde, fazendo do lixo uma fonte das suas vidas. Contudo, os 

catadores contribuem para a diminuição de alguns resíduos sólidos, entre os quais o 

país já tem capacidade de fazer a sua reciclagem através de ONG (Buque, 2013). 

Segundo DTAS, 2010, a deposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos, que 

muita das vezes é associada aos surtos responsáveis por milhares de mortes nos centros 

urbanos, leva muitos municípios a evidenciar esforços para o desenvolvimento de 

métodos sanitários adequados na deposição final dos resíduos produzidos pelos 

munícipes. “Em Moçambique, a deposição de resíduos sólidos é feita em lixeiras a céu 

aberto, sem qualquer instalação técnica para reduzir impactes negativos e sem qualquer 

controlo, com todos os inconvenientes de ordem estética e ambiental, pondo em causa 

a saúde pública e o ambiente”  

Apesar de haver planos para instalação de um aterro na vizinha cidade da Matola, 

toneladas de lixo continuam a acumular-se diariamente na lixeira do Hulene, fazendo, 

crescer os montes de resíduos que se acumulam de forma indiferenciada. 

Segundo Buque, 2013, para mitigar os efeitos negativos para as populações que 

habitam nas imediações da lixeira, bem como para o trânsito, especialmente no tempo 

chuvoso, o perímetro da lixeira foi vedado com blocos de concreto. Mas, atualmente, a 
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vedação encontra-se num acentuado estado de degradação, o que possibilita com que 

os resíduos continuem a invadir as residências vizinhas e a estrada (Avenida Julius 

Nyerer) provocando um desconforto no seio dos munícipes. 

A descarga dos RSU é realizada sem controlo e com pouca compactação. O solo 

não está impermeabilizado e não existe nenhuma cobertura dos resíduos depositados, 

o que permite o acesso dos catadores aos resíduos sólidos depositados. 

Entretanto registou-se, recentemente, um deslizamento da lixeira do Hulene. 

Aquilo que só parecia uma velha lixeira resultou na morte de 17 pessoas, entre elas, 

quatro crianças. Foi um choque quando o corpo de bombeiros resgatou uma das 

crianças com, aparentemente, menos de dois anos de idade. Constatou-se, também, que 

houve algumas pessoas feridas e várias habitações na envolvente ficaram soterradas e 

destruídas, devido ao deslizamento de uma montanha de lixo, com uma altura 

equivalente a um prédio de três andares. O desastre da lixeira do Hulene foi causado 

por chuvas fortes e intensas ocorridas durante a madrugada. Este episódio foi marcado 

por choros, desespero e angústia por parte daqueles que perderam tudo o que tinham, 

como podemos ver nas fotografias da figura (5). 

Segundo o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) “As montanhas de 

lixo desabaram sobre as casas e muitas famílias encontravam-se mo interior das suas 

residências. Há vários anos que as autoridades do país anunciaram o encerramento desta 

lixeira, porém, ainda continua a acolher os RSU da Cidade de Maputo. “ 
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Figura 5 - Fotografias representando a Lixeira de Hulene devastada pelo mau acondicionamento de RSU e 

afectando famílias pobres que lá residem naquele local por falta de condições. Fonte: Rita Carvalho 

Pereira, 2018. 
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4. Apresentação da Metodologia aplicada 

Esta secção apresenta a metodologia aplicada no presente trabalho. 

O sistema de informação geográfica, vulgarmente conhecido como SIG, é um 

sistema especialmente concebido para armazenar, analisar e manipular dados 

geográficos, ou seja, os dados que representam os objetos e fenómenos em que a 

localização geográfica é uma característica inerente e indispensável no tratamento de 

dados. Os dados geográficos podem ser recolhidos a partir de várias fontes, compilados 

e armazenados no chamado banco de dados geográficos.  

Em Moçambique, a maior parte dos municípios carece de um sistema de gestão 

de resíduos satisfatório para a integração de uma estrutura em locais com aptidão para 

receber um aterro sanitário. 

A determinação de um local com aptidão, para a receção daquelas infraestruturas, 

poderá ser abordada em diferentes escalas de representatividade espacial, tendo em 

consideração inúmeros aspetos, de natureza técnica, que permitam avaliar a viabilidade 

da solução.  

Metodologicamente, consideram-se diferentes níveis de abordagem e vários 

processos de seleção de locais para acolhimento de centros de tratamento e 

confinamento de resíduos (ver figura 6). 

Em termos de escala de abordagem espacial, recomenda-se a adoção dos 

seguintes níveis que deverão decorrer de forma sequencial: 

 

❖ Selecção de NÍVEL I – Nivel de Eliminação  

O NÍVEL I de selecção de locais para instalação de um centro para tratamento e 

confinamento de RSU desenvolve-se a uma escala regional e tem por objectivo delimitar 

ao nível da província grandes áreas onde não se identifiquem factores impeditivos deste 

tipo de infraestruturas. Os parâmetros a considerar têm um valor eliminatório, o que 

quer dizer que basta que um deles seja desfavorável, isto é, que sobre a área em 

consideração exista uma condicionante legal que não permita o tipo de uso que se 

pretende, para que a hipótese de instalação de um centro de RSU seja excluída. Estes 

condicionantes resultam da aplicação de Instrumentos de Gestão Territorial a diferentes 
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escalas e da existência de um estatuto de protecção, a nível nacional e a nível 

comunitário. 

 

Figura 6 - Organigrama conceptual dos processos de seleção de locais com potencialidade para receber 

um centro de tratamento e de confinamento de resíduos (adaptado de Guerner Dias, et al, 2008). 

Nesta fase também se deverá ter em consideração os planos de ordenamento a 

implementar a médio e longo prazo no Município e as restrições de uso do solo a eles 

associados. 
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❖ Selecção de NÍVEL II-Nivel de Comparação 

A selecção de NÍVEL II visa uma análise comparativa, alternativa, entre os diversos 

locais da província que não apresentam condicionantes ou factores impeditivos. 

Pretende-se identificar o local com maior aptidão para receber um centro de tratamento 

e confinamento de RSU.  

Os locais considerados neste nível de análise foram identificados no NÍVEL I de 

selecção ou poderão ter sido indicados à priori por entidades locais com conhecimento 

directo, conforme exposto nos processos de escolha alternativos.  

Após o levantamento dos potenciais locais, devem-se escolher os descritores 

biofísicos e sócio-económicos, susceptíveis de serem afectados de forma mais 

significativa no conjunto dos locais seleccionados.  

A selecção destes descritores baseia-se fundamentalmente na tipologia do 

projecto em estudo e na informação preliminar da situação de referência. O tratamento 

cartográfico dos elementos de análise dever-se-á fazer utilizando a escala 1/25 000 ou 

uma escala maior. 

Os parâmetros sócio-económicos, de aptidão do terreno, a considerar são:  

➢ Acessibilidades 

Considera-se vantajoso um terreno com uma distância inferior a 5 Km 

relativamente a uma estrada pavimentada.  

➢ Área disponível 

Áreas disponíveis de maior dimensão serão, seguramente, muito mais 

interessantes para este tipo de projecto do que áreas de menor dimensão, uma vez que 

permitem a instalação de diferentes tipologias de equipamentos de apoio. Assim, áreas 

com dimensão inferior a 3 ha são áreas manifestamente pequenas, caso se pretenda a 

instalação de um aterro e de uma plataforma de reciclagem. A dimensão da área é um 

aspecto muito importante caso a localização do município lhe permita receber resíduos 

provenientes de áreas envolventes. 
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➢ Volume total de encaixe 

Aspecto importante na situação em que se projecte a localização do aterro para 

uma pedreira ou outro local onde tenha ocorrido uma exploração mineral a céu aberto. 

Para este parâmetro é necessário conhecer a área de lavra e a diferença entre as cotas 

iniciais e finais da exploração. O objectivo será o de preencher uma cavidade a fim de 

recuperar o local. Nessa perspectiva qualquer cavidade poderia servir. Contudo, parece-

nos apropriado que tenha alguma capacidade. Um dos problemas associados à 

reabilitação de pedreiras é, muitas vezes, a falta de materiais em quantidade suficiente 

para devolver a topografia às condições iniciais. Como tal uma área de lavra que, no 

mínimo, possua 2 ha, poderá ser adequada.  

➢ Distância ao centróide de carga 

Situação em que se pretende avaliar a localização da infra-estrutura em relação à 

distância dos principais centros produtores de resíduos, sendo que quanto menor for 

essa distância melhor será a solução encontrada.  

➢ Distância às populações 

Pretende-se salvaguardar a existência de pequenos núcleos ou agregados 

populacionais, existentes nas zonas envolventes, das poeiras, do ruído e de vibrações 

que poderão ser produzidas. Este é um descritor com maior relevo no caso da opção por 

locais onde existam pedreiras desactivadas para recuperação.  

➢ Património arqueológico e arquitectónico 

Pretende-se salvaguardar a existência, nas proximidades da área, de património 

arqueológico e/ou arquitectónico que apresente valor significativo e que seja alvo de 

qualquer figura de protecção. A não existência deste património ou a sua localização a 

grande distância são aspectos de favorecimento do local.  

➢ Usos definidos no PDM 

Uma análise objectiva do PDM permitirá perceber se a área em questão apresenta 

algum condicionalismo em termos da ocupação do solo. Áreas livres de qualquer tipo 

de condicionante deverão ser valorizadas em relação a outras áreas onde esteja definido 

em PDM uma utilização, para o local, que não a projectada. Conforme se expôs, nesta 

fase já não são considerados locais para os quais o PDM exclui a instalação de um centro 

de RCD. 
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Em termos de parâmetros biofísicos, a selecção do local passa pela minimização 

dos impactes ambientais que, sobre estes parâmetros, possam ocorrer. Os descritores 

a utilizar poderão ser:  

➢ Geologia e Geomorfologia 

A fim de avaliar as características geológicas, geomorfológicas e geotécnicas do 

local, inventariando aspectos tais como a proximidade a falhas activas e as 

características sísmicas da área. 

➢ Recursos Hídricos Superficiais 

Na perspectiva da sua proximidade, com o intuito de minimizar o risco de 

contaminação das linhas de água. Neste caso poderá ser adoptada a distância de 25 m, 

como distância mínima aceitável a qualquer linha de água.  

➢ Recursos Hídricos Subterrâneos 

Na perspectiva da sua proximidade, com o intuito de minimizar o risco de 

contaminação, em especial a nascentes e captações de água para abastecimento 

humano. Aqui poderá ser adoptada a distância de 50 m, como distância mínima aceitável 

a qualquer captação ou nascente de água. 

➢ Áreas naturais classificadas 

Na perspectiva da sua proximidade, com o intuito de minimizar o risco de 

perturbação dos ecossistemas existentes. Assim, poderá ser adoptada uma distância de 

500 m, como distância aceitável ao projecto. Caso sejam inventariados valores 

faunísticos ou florísticos de relevo, aquela distância poderá ser aumentada. 

➢ Ocupação e aptidão do solo 

Na perspectiva de que na área, ou na sua envolvente imediata, possam ocorrer 

terrenos com elevada aptidão para a prática agrícola ou para qualquer outro tipo de 

ocupação. 

➢ Clima 

Os locais onde se registem elevadas taxas de precipitação, ou temperaturas 

negativas, poderão dificultar a laboração de uma infra-estrutura com estas 

características. Contudo, refira-se que caracterização do clima não é um descritor muito 

relevante dadas as características deste tipo de projecto. 
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➢ Qualidade do ar 

Na perspectiva de uma avaliação que considere uma distância mínima às 

habitações mais próximas, a altitude e a presença de uma cortina arbórea que permita 

a protecção e o isolamento, (entre outros). 

➢ Ambiente acústico 

Na perspectiva de uma avaliação que considere uma distância mínima às 

habitações mais próximas, a altitude e a presença de uma cortina arbórea que permita 

a protecção e o isolamento, (entre outros). 

➢ Integração na Paisagem 

No prisma de uma avaliação que considere a forma como o local se encontra 

protegido, em termos da sua exposição visual, relativamente a núcleos populacionais, a 

vias de comunicação, ao património construído, ou a outros pontos por onde possam 

circular as populações. 

 

Com o objectivo de obter uma classificação ponderada para a aptidão de cada 

local em consideração, é atribuído a cada descritor um peso entre 0 e 10, em que o valor 

mais elevado é para os descritores considerados mais sensíveis e, o menos elevado para 

os descritores menos sensíveis, tal como se ilustra na tabela 3. Como facilmente se 

depreende, a importância de cada descritor aumenta com a significância que os 

impactes, que lhe estão associados, venham a assumir. 

Por outro lado, em função das características que cada local venha a apresentar, 

cada descritor poderá ser quantificado entre o valor numérico 1 (situação menos 

favorável) e o valor numérico 5 (situação mais favorável).  

Multiplicando este valor numérico (1 a 5) pelo peso do descritor correspondente 

e fazendo o somatório de todos os descritores, obtêm-se valores extremos, entre um 

valor mínimo de 100, em que o local classificado como tal é considerado mau para o fim 

em vista, e um valor máximo de 500, em que o local classificado como tal é considerado 

excelente para o mesmo fim (ver tabela 4). 
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Tabela 3 - Peso associado a cada descritor considerado. 

 

 

Tabela 4 - Apresentação dos diferentes níveis qualitativos que este tipo de abordagem metodológica 

permite. 
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❖ Selecção de NÍVEL III 

Após a selecção de NÍVEL II, ter-se-á chegado àquele que, pelo menos 

hipoteticamente, é considerado o local mais apto para acolher um centro de 

confinamento final de RSU. 

Conforme referido nos processos alternativos de escolha, o local objecto da 

análise de NÍVEL III pode surgir por indicação de organismos locais ou por conhecimento 

directo. 

Assim, nesta fase, selecção de NÍVEL III, deverão ser empreendidos um conjunto 

de trabalhos que permitam uma caracterização, a mais completa possível, do local em 

análise. 

Esta caracterização dever-se-á desenvolver ao nível do Anteprojecto do estudo 

geológico-geotécnico, compreendendo a caracterização dos materiais, o estudo das 

soluções e estimativas de custos. A escala de referência é a 1:1/000, podendo ser 

apresentadas plantas e perfis longitudinais e transversais a escalas verticais e 

horizontais desde 1/200 até  1/5 000. 

A caracterização geológica, geotécnica e hidrogeológica, deve ser elaborada de 

modo a que o projecto para implantação do centro de tratamento e confinamento de 

resíduos possa ser executado com o máximo de informação possível, permitindo, 

dimensionar todas as infra-estruturas (ambientais, técnicas, etc.) de apoio ao 

funcionamento do aterro da forma mais eficaz possível.  

Assim, para a caracterização geológica e geotécnica do local seleccionado, 

deverão ser executados, no mínimo os seguintes trabalhos: 

✓ Cartografia geológica de pormenor (à escala de 1/1000 ou mínima de 

1/5000); 

✓ Cartografia estrutural de pormenor (à escala de 1/1000 ou mínima de 

1/5000); 

✓ Realização de sondagens (à rotopercussão ou, em situações mais 

delicadas, com recuperação contínua de testemunho) para caracterização, do maciço 

rochoso subterrâneo, em termos de fracturação e de alteração; 

✓  Execução de poços, ou valas, de prospecção para determinação das 

espessuras de alteração e dos diferentes níveis de solo; estes poços permitirão, ainda, a 

recolha de amostras para análise laboratorial; 
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✓ Ensaios de identificação e de caracterização geotécnica dos diferentes 

níveis de solo intersectados pelos poços de prospecção; 

✓ Realização de perfis geofísicos de sísmica de refracção para definição de 

um zonamento geotécnico. 

Por sua vez, para a caracterização hidrogeológica do local seleccionado, deverão 

ser executados, no mínimo os seguintes trabalhos:  

✓ Realização de um inventário hidrogeológico na envolvente imediata e 

alargada da área de intervenção para determinação da importância local dos recursos 

hídricos subterrâneos; 

✓ Realização de sondagens até à profundidade que permita a intersecção do 

nível freático regional; 

✓ A execução das sondagens permitirá a instalação de piezómetros que 

poderão servir para monitorização futura das águas subterrâneas; 

✓ Execução de ensaios de permeabilidade “in situ”, de modo a determinar-se 

o coeficiente de permeabilidade (k) do maciço rochoso ocorrente na área; 

✓ Recolha de amostras de água, nalguns dos pontos inventariados, para 

posterior análise laboratorial; 

✓ Outros que se entendam necessários. 

Esta listagem de trabalhos mínimos deverá ser adaptada à complexidade das 

condições locais (acessibilidades, natureza geológica, sensibilidade hidrogeológica, 

etc.), quer em termos das malhas de amostragem a adoptar, dos equipamentos e 

técnicas a utilizar ou das quantidades mínimas exigíveis.  

Depois de se analisar a fase de Nível I onde se verificou que, de facto, não existem 

condicionantes legais que impedissem a continuidade do trabalho, fez-se uso dos dados 

para o estudo das potenciais áreas para a instalação do aterro sanitário, utilizando o 

software Arcgis 10.4.1 que possui ferramentas com a finalidade de aquisição, 

manipulação e tratamento de dados espaciais, ou seja, dados trabalhados e referentes 

ao espaço geográfico de forma a representá-lo, facilitando deste modo a tomada de 

decisão. 

Os dados utilizados foram fornecidos pelo Ministério do Meio Ambiente, em 

formato shapefile e consistem em dados vetoriais da área urbana, rios, acessibilidades, 

áreas protegidas, uso e cobertura do solo, geologia e geomorfologia, foi ainda fornecido 
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o dado matricial referente ao modelo digital de terreno (MDT), o qual foi adaptado em 

novas classes. 

A metodologia proposta neste trabalho baseia-se no uso do geoprocessamento, 

segundo um critério múltiplo que considera a avaliação das condições ambientais 

registadas para cada área. 

Os locais considerados, neste nível de análise, foram identificados no Nível I de 

seleção ou poderão ter sido indicados, à priori, por entidades locais com conhecimento 

direto, conforme exposto nos processos de escolha alternativos. 

Considerando que a ánalise de Nivel II visa uma análise comparativa, alternativa, 

entre os diversos locais das áreas que não apresentam condicionantes ou fatores 

impeditivos, pretendeu-se identificar o local com maior aptidão para receber um centro 

de tratamento e confinamento de resíduos. Para isso recorreu-se ao Software Arcgis para 

se fazer uma análise concisa dos dados fornecidos. 

Após o levantamento dos locais potenciais, devem-se escolher os descritores 

biofísicos e sócio económicos, suscetíveis de serem afetados de forma mais significativa, 

no conjunto dos locais selecionados. 

A seleção destes descritores baseia-se, fundamentalmente, na tipologia do 

projeto em estudo e na informação preliminar da situação de referência. O tratamento 

cartográfico dos elementos de análise dever-se-á fazer utilizando a escala 1/25.000. 

Constatou-se que os dados fornecidos não obtinham informação de alguns dos 

descritores abordados na metodologia e, por essa razão, tivemos algumas limitações e, 

consequentemente, a necessidade de adaptar a metodologia em evidência, conforme a 

realidade da área de estudo e os recursos disponíveis. 

Assim, a nossa adaptação, está apresentada, de forma concisa no organigrama 

da figura 7. 
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Figura 7 - Organigrama conceptual dos processos de seleção de locais com potencialidade para receber 

um centro de tratamento e de confinamento de resíduos adotado (Guerner, et al, 2008). 

Na abordagem de Nível I fez-se uma análise e manipulação da informação obtida 

onde se consideraram as condicionantes decorrentes dos instrumentos legais de 

ordenamento do território a uma escala provincial e aplicou-se o critério de eliminação 

das áreas com condicionantes legais (áreas protegidas, áreas agrícolas e áreas 

habitacionais) com o propósito de delimitar, ao nível da província, as condicionantes que 

se consideravam como fatores impeditivos deste tipo de infraestrutura. 

Após se fazer a delimitação da área de estudo e eliminação das áreas com 

condicionantes legais, passou-se para a abordagem de Nível II, na qual foram 

manipulados alguns dos descritores presentes tais como os socioeconómicos 

(Acessibilidades, Área disponível, Volume total de encaixe, Distância ao centroide de 

carga, Distância às populações) e os Biofísicos (Geologia e Geomorfologia, Recursos 

Hídricos Superficiais, Áreas naturais classificadas - “Áreas protegidas”, Ocupação e 

aptidão do solo). 

Com o objetivo de obter uma classificação ponderada para a aptidão de cada local 

em consideração, é atribuído a cada descritor um peso entre 0 a 10, em que o valor mais 

elevado é para os descritores considerados mais sensíveis. Como facilmente se 

depreende, a importância de cada descritor aumenta com a significância que os 

impactes, que lhe estão associados, venham a assumir. 

Por outro lado, em função das características que cada local venha a apresentar, 

cada descritor poderá ser quantificado entre o valor numérico 1 (situação menos 

favorável) e o valor numérico 5 (situação mais favorável). 
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Multiplicando este valor numérico (1 a 5) pelo peso do descritor correspondente 

e fazendo o somatório de todos os descritores, obtêm-se valores extremos, entre um 

valor mínimo de 100, em que o local classificado como tal é considerado mau para o fim 

em vista e um valor máximo de 500, em que o local classificado como tal é considerado 

excelente para o mesmo fim. 

Devido à falta de dados mais rigorosos na informação disponibilizada, seguiu-se 

o fio condutor da metodologia em evidência e atribuiu-se o valor numérico associado 

aos descritores considerados em falta: socioeconómicos (Património arqueológico e 

arquitetónico), biofísicos (Recursos Hídricos Subterrâneos, Clima, Qualidade do ar, 

Ambiente acústico, Integração na Paisagem) para que assim fosse completado o Nivel II 

(ver figura 8). 

 

Figura 8 - Organigrama para atribuição de peso/valor em função da informação disponível. 

Antes da atribuição do valor numérico para cada descritor em falta, foram 

considerados alguns aspetos teóricos para cada descritor, com a finalidade de dar mais 

suporte à metodologia aplicada, assumindo assim a importância de cada um deles para 

que fossem encontrados os locais com potencialidade para albergar um aterro sanitário 

(ver figura 9). 
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❖ Recursos Hídricos 

À baia de Maputo afluem várias linhas de água em função das características 

morfológicas do território e do seu litoral. No sul de Moçambique os rios percorrem 

zonas de planícies, com áreas expressivas de alagamento que se moldam a uma 

morfologia de terreno bastante plana sem grandes acidentes de relevo.  

Importa referenciar que estas linhas de água, pelas suas características, são 

altamente suscetíveis à intrusão de água salina, cuja dimensão da penetração para o 

interior atinge extensões significativas. 

Não existe nenhuma linha de água bem definida pelo que, sendo esta uma zona 

bastante plana, apenas se observam no local linhas de escorrência superficial de fraca 

expressão, que pertencem à bacia hidrográfica do rio Infulene. 

❖ Clima 

A provincia de Maputo apresenta particularmente um clima tropical seco. Onde é 

caracterizado pela existência de duas estações anuais que se distinguem pela 

temperatura e precipitação. A estação quente representa um período de temperaturas 

mais elevadas e a pluviosidade acentuada, que ao longo do ano, compreende os meses 

de Outubro a Março. A estação fresca representa um período de temperaturas mais 

baixas e de pluviosidade também reduzida, ocorrendo entre os meses de Abril a 

Setembro. 

A humidade relativa média é de 66,6%, com pouca oscilação durante o ano. O mês 

com maior humidade relativa é Março com 71,0%, sendo o mês com menor humidade o 

de Junho com 63,5%. 

A temperatura média, na região em estudo, situa-se entre os 23ºC e os 24ºC com 

valores médios de precipitação entre os 600 e os 800 mm. Os ventos são 

predominantemente do quadrante sudoeste, apresentando velocidades médias entre 7 

e 10 km/s. 

❖ Qualidade do Ar 

Na zona de Maputo as principais emissões poluentes para a atmosfera estão 

relacionadas com o tráfego rodoviário e aeroportuário, com a indústria existente 

(sobretudo as unidades de maior dimensão) e com as actividades domésticas de queima 

de carvão e lenha. A qualidade do ar é genericamente boa, beneficiando-se das 

condições de dispersão atmosférica decorrentes da proximidade oceânica (brisas 
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marítimas), facto que também pode originar situações episódicas de maior concentração 

de poluentes no ar, com especial relevo para as poeiras (material particulado) e em 

menor expressão os gases resultantes da queima de combustíveis fosseis e lenhosos. 

❖ Ambiente Acústico/Ruído 

Na região de Maputo/Matola, o ambiente acústico é genericamente marcado pelo 

tráfego rodoviário e pela movimentação de pessoas nas zonas comerciais e residenciais, 

assim como nas principais áreas de serviços e de escritórios.  

A principal via rodoviária, a Circular de Maputo, regista volumes de tráfego ainda 

pouco expressivos, tendo sido medido, localmente, ruído com valores entre 63 e 68 

dB(A) junto a esta via. Nas zonas mais afastadas da estrada os níveis de ruído registados 

são ainda inferiores, considerando-se zonas relativamente calmas. 

 

 

Figura 9 - Organigrama conceptual dos passos que foram seguidos para a seleção de locais com 

potencialidade para receber um centro de tratamento e de confinamento de resíduos. 

Dando continuidade à metodologia aplicada através da informação disponível, 

seguiu-se a abordagem de Nivel II, onde foram seguidas algumas etapas para se alcançar 

o objetivo final. 

A primeira etapa consistiu na aquisição de informações sobre a área de estudo, 

entre eles os dados vetoriais e matriciais para a elaboração das atividades práticas. O 

arquivo referente aos distritos da província de Maputo permitiu identificar a área de 
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estudo e serviu de base para diferentes operações no decorrer do trabalho. A obtenção 

de dados com projeções e datas diferentes, dificultariam a correta sobreposição dos 

arquivos e, Para tal, estes foram transformados no sistema de coordenadas Datum 

UTM/WGS-84. 

 Já na segunda etapa, procuraram-se informações legislativas e critérios 

restritivos para a instalação do aterro e, a partir disso, foi feita a avaliação dos dados. 

Devido a critérios técnicos e a certas restrições normativas, estradas, rios e áreas 

urbanas, que precisam de ter distâncias mínimas quantificadas, de maneira a garantir, 

a área mais propícia à instalação do aterro. Para viabilizar o menor custo em transportes, 

manutenção a área selecionada deveria estar mais perto das estradas, assim como a 

distância suficiente dos rios, a fim de garantir a integridade dos rios quanto a possíveis 

contaminações no variados níveis hídricos encontrados, bem como a distância suficiente 

de áreas urbanas, para garantir o bem-estar social, visto que por mais adequada que 

seja a  seleção do local para deposição final dos resíduos, o mesmo pode atrair animais 

e gerar maus odores. Assim, o que se fez foi considerar distâncias adequadas para os 

descritores suscetíveis de serem afetados de forma mais significativa, no conjunto dos 

locais selecionados. As distâncias consideradas foram de 20 km em relação ao centroide 

de carga, de 5 km para as acessibilidades em relação a uma estrada pavimentada e de 

50 m para os recursos hídricos superficiais (rios, ribeiros ou simples linhas de água). 

A terceira e última etapa conduziu-nos à álgebra de manipulação de mapas, 

reclassificação dos dados atribuindo notas e pesos. Nesta etapa, as operações e 

manipulações devem ser feitas com os dados no formato matricial e, por isso, os dados 

vetoriais referentes à área urbana, aos rios, às acessibilidades, às áreas protegidas, ao 

uso e cobertura do solo, à geologia e à geomorfologia, foram convertidos. 

 A reclassificação dos dados foi feita a partir dos parâmetros pré-estabelecidos e 

encontrados na metodologia, na qual foram atribuídos determinados valores numéricos 

a cada classe de cada uma das informações, gerando assim mapas reclassificados e que 

foram utilizados na álgebra de mapas. As notas correspondem a uma escala 

representativa de 1 a 5, sendo 5 a opção mais adequada para receber um aterro, ou seja 

fez-se a separação dos polígonos considerando a Ocupação e aptidão do solo (cobertura 

vegetal) e a Geologia e geomorfologia (carta geológica) onde se excluiram os polígonos 

menores que 5 há, atribuindo os valores numéricos que foram apresentados em forma 
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de tabela para que assim fossem selecionados os locais com aptidão para receber um 

aterro sanitário na área metropolitana de Maputo-Moçambique (ver tabela 5, 6, 7, 8 e 

9). 

 

Tabela 5 - Valor numérico atribuído à Ocupação e aptidão do solo (Cobertura Vegetal). 

Tipo Valor numérico 

Floresta aberta sempre verde (15 a 65% cobertura) 1 

Floresta aberta (Semi-) Decidua (15 a 65% cobertura) 2 

Matagal (2 a 5 m de altura) 4 

Pradaria 5 

 

Tabela 6 - Valor numérico atribuído à Geologia e Geomorfologia (Carta Geológica). 

Tipo Valor numérico 

Duna interior; areia eólica vermelha 1 

Areia eólica 2 

Aluvião, areia, silte, cascalho 3 

Escorrência argilo-arenosa fluvial 4 

. 

Tabela 7 - Valor numérico atribuído à Área Disponível. 

Área Valor numérico 

5-15 hectares 1 

15-30 hectares 2 

30-100 hectares 3 

100-1000 hectares 4 

>1000 hectares 5 
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Tabela 8 - Valor numérico atribuído à distância ao centroide de carga. 

Distância ao Centroide de Carga (km) Valor numérico 

15-20 1 

10-15 2 

5-10 3 

2-5 4 

<2 5 

 

Tabela 9 - Valor numérico atribuído ao Declive. 

Declive (%) Valor numérico 

>6 1 

5-6 2 

3-5 3 

2-3 4 

<2 5 

 

É importante frisar que não foi aplicado o Nível III, pois, neste nível, deverão 

ser empreendidos um conjunto de trabalhos que permitam uma caracterização, o mais 

completa possível, do local em análise, pois é considerada uma fase de implementação 

do projeto do centro de tratamento e confinamento de resíduos  de modo a que este 

possa ser executado com o máximo de informação possível, permitindo, assim, 

dimensionar todas as infra-estruturas (ambientais, técnicas, etc.) de apoio ao 

funcionamento do aterro da forma mais eficaz possível. 
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5. Resultados e Discussão: 

Esta secção apresenta os resultados e a respectiva discussão, onde podemos 

constatar, de uma forma resumida, as classificações que cada área selecionada obteve 

em cada nível de aplicação (ver tabela 10 e 11). 

 

Tabela 10 - Representa as pontuações e os respetivos valores númericos para cada área. 

idd PONTUAÇÃO Área (ha) Vn Perímetro (m) 
Declive 
(médio) Vn 

Distância ao Centroid de 
Carga (km) Vn 

18 216 7,39712 1 1126,55943 5,34 2 16,424 1 

19 221 8,34009 1 1302,75880 4,46 3 16,674 1 

6 226 12,02114 1 1651,34000 6,35 1 18,384 1 

12 226 5,35150 1 1523,37918 3,81 3 18,364 1 

25 227 5,55346 1 1281,54123 6,91 1 14,604 2 

5 236 21,36422 2 3653,31627 6,68 1 17,636 1 

8 236 8,87069 1 1357,77322 3,99 3 16,675 1 

20 236 8,35067 1 1286,57037 4,41 3 16,980 1 

23 237 21,92458 2 2264,84059 3,06 3 14,380 2 

3 241 18,11732 2 3404,04471 4,22 3 16,103 1 

17 241 31,03338 3 2985,07998 4,29 3 16,193 1 

4 246 17,03459 2 1698,59511 2,43 4 17,007 1 

10 246 20,75314 2 2058,50511 2,89 4 16,634 1 

14 246 160,54202 4 6605,97207 6,30 1 18,645 1 

24 246 130,23523 4 6465,96791 4,65 3 18,258 1 

11 256 44,14520 3 3531,33407 2,46 4 16,693 1 

9 261 41,13689 3 3646,17514 2,59 4 16,923 1 

13 261 1224,35196 5 24448,73925 5,34 2 18,763 1 

2 266 410,75248 4 17931,99796 3,60 3 15,439 1 

15 266 176,58804 4 8258,69343 5,58 2 19,574 1 

22 267 436,61867 4 14683,47808 3,40 3 12,460 2 

21 272 1347,59280 5 35301,98845 5,76 2 12,727 2 

7 281 214,85425 4 7009,39620 2,21 4 19,820 1 

16 283 1874,82189 5 32805,87122 3,82 3 9,652 3 

1 286 150,71639 4 6322,82934 1,73 5 18,503 1 
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Tabela 11 - Representa as pontuações e os respetivos valores númericos para cada área. 

idd PONTUAÇÃO Ocupação e Aptidão do Soli (P=5) Vn Geologia (P=5) Vn 

18 216 Floresta aberta (Semi-) Decidua (15 a 65% cobertura) 2 Duna interior; areia eólica vermelha 1 

19 221 Floresta aberta (Semi-) Decidua (15 a 65% cobertura) 2 Duna interior; areia eólica vermelha 1 

6 226 Floresta aberta (Semi-) Decidua (15 a 65% cobertura) 2 Aluvião, areia, silte, cascalho 4 

12 226 Floresta aberta (Semi-) Decidua (15 a 65% cobertura) 2 Areia eólica 2 

25 227  Matagal (2 a 5 m de altura) 4 Duna interior; areia eólica vermelha 1 

5 236 Floresta aberta (Semi-) Decidua (15 a 65% cobertura) 2 Aluvião, areia, silte, cascalho 4 

8 236 Floresta aberta (Semi-) Decidua (15 a 65% cobertura) 2 Escorrência argilo-arenosa fluvial 4 

20 236 Pradaria 5 Duna interior; areia eólica vermelha 1 

23 237 Floresta aberta (Semi-) Decidua (15 a 65% cobertura) 2 Duna interior; areia eólica vermelha 1 

3 241 Floresta aberta sempre verde (15 a 65% cobertura) 1 Aluvião, areia, silte, cascalho 4 

17 241 Floresta aberta (Semi-) Decidua (15 a 65% cobertura) 2 Duna interior; areia eólica vermelha 1 

4 246 Floresta aberta sempre verde (15 a 65% cobertura) 1 Aluvião, areia, silte, cascalho 4 

10 246 Floresta aberta sempre verde (15 a 65% cobertura) 1 Escorrência argilo-arenosa fluvial 4 

14 246 Floresta aberta (Semi-) Decidua (15 a 65% cobertura) 2 Areia eólica 2 

24 246 Floresta aberta sempre verde (15 a 65% cobertura) 1 Duna interior; areia eólica vermelha 1 

11 256 Floresta aberta sempre verde (15 a 65% cobertura) 1 Escorrência argilo-arenosa fluvial 4 

9 261 Floresta aberta (Semi-) Decidua (15 a 65% cobertura) 2 Escorrência argilo-arenosa fluvial 4 

13 261 Floresta aberta (Semi-) Decidua (15 a 65% cobertura) 2 Areia eólica 2 

2 266 Floresta aberta (Semi-) Decidua (15 a 65% cobertura) 2 Aluvião, areia, silte, cascalho 4 

15 266 Pradaria 5 Areia eólica 2 

22 267  Matagal (2 a 5 m de altura) 4 Duna interior; areia eólica vermelha 1 

21 272  Matagal (2 a 5 m de altura) 4 Duna interior; areia eólica vermelha 1 

7 281  Matagal (2 a 5 m de altura) 4 Escorrência argilo-arenosa fluvial 4 

16 283  Matagal (2 a 5 m de altura) 4 Duna interior; areia eólica vermelha 1 

1 286  Matagal (2 a 5 m de altura) 4 Aluvião, areia, silte, cascalho 4 
 

 

As áreas selecionadas para instalação de um aterro sanitário devem estar 

estruturadas de modo a facilitar a sua implantação e reduzir os custos. Tais locais podem 

ser caracterizados por apresentarem terrenos em depressões naturais ou secos, em 

alternativa, serem minas abandonadas e jazidas de argila ou saibro já exploradas. 

Na região em estudo, o quesito geológico é preenchido pelas tipificações de duna 

interior; areia eólica vermelha, areia eólica, escorrência argilo-arenosa fluvial, aluvião, 

areia, silte, cascalho, em que o critério para avaliação destas tipificações foi a sua 

permeabilidade. O quesito sobre o uso e cobertura do solo é caracterizado por floresta 

aberta sempre verde (15 a 65% de cobertura), floresta aberta semi-decidua (15 a 65% de 
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cobertura), matagal (2 a 5 m de altura) e pradaria, sendo este quesito de extrema 

importância para a análise de potenciais locais para a instalação de um aterro sanitário. 

Este quesito é uma das principais bases iniciais para a esquematização de variáveis a 

serem incluídas no estudo, além de fornecer uma visão amplificada do terreno a ser 

trabalhado. 

Seguindo a metodologia foram identificados 25 locais, considerados aptos, na 

área metropolitana de Maputo para receberem um aterro sanitário. 

Podemos constatar, de uma forma resumida, as classificações que cada área 

selecionada obteve em cada nível de aplicação. 

Digamos que os descritores com maior diferenciação, entre cada uma das áreas 

seleccionadas, foram os que se encontraram associados, de uma maneira genérica, ao 

factor socioeconomico (tais como a distância às populações ou ao distúrbio das mesmas) 

e podemos referir, nomeadamente, a qualidade do ar, o ambiente acústico, a integração 

da paisagem e a distância às populações. 

Com a finalidade de definir as áreas mais aptas, houve necessidade des se fazer 

uma análise qualitativa, onde das 25 áreas selecionadas, 15 delas indicavam ter uma 

qualidade pobre, 7 uma qualidade média e as restantes 3 obtiveram uma avaliação 

qualitativa destacada. 

As 3 áreas destacadas (1, 16 e 7) obtiveram os valores mais elevados e são 

consideradas como as melhores áreas indicadas para a possível instalação de um centro 

de tratamento e confinamento final de RSU na área metropolitana da cidade de Maputo, 

como se pode verificar na figura 10. 
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Figura 10 - Mapa de locais com aptidão para receber um Aterro Sanitário na área metropolitana de 

Maputo-Moçambique. 
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6. Conclusão 

Concluindo, nota-se, infelizmente, que muitos dos municípios em Moçambique 

ainda estão sujeitos à exposição de resíduos sólidos urbanos a céu aberto. Estes são 

expostos incorretamente o que tem representado um aspecto negativo para o meio 

ambiente e para a saúde humana. 

Face às atuais condições degradantes da deposição de resíduos sólidos urbanos 

a céu aberto, é importante mencionar que os desafios da educação ambiental na cidade 

metropolitana de Maputo vão de encontro com a elaboração de uma proposta feita ao 

governo municipal na formulação de medidas que promovam a maior consciencialização 

da população, o que se torna essencial para o aprimoramento da gestão dos resíduos 

sólidos. Além disso, a elaboração de projetos de educação ambiental nos pontos 

turísticos e na conformidade de procedimentos que evidenciem a sustentabilidade 

residual, turística e social da cidade metropolitana de Maputo, pode ser, também, uma 

importante ferramenta para melhorar os níveis de educação ambiental em Maputo. 

É também importante referir que através da constatação da legislação ambiental 

e o PDM, estes apresentam as devidas normas ambientais, entretanto, existe ainda uma 

certa divergência nos meios de implementação, devido à carência de recursos materiais, 

financeiros, técnicos e humanos. Portanto, cumpre ao Estado e aos demais órgãos 

responsáveis pela implementação da legislação ambiental, mesmo desempenhando e 

cumprindo o seu papel com os recursos de que dispõem, verificar como esses recursos 

vêm sendo aplicados. Surge, de igual modo, a importância de integrar o saber como 

proceder com os diversos tipos de resíduos para que deste modo exista a recolha 

seletiva e a reciclagem no processo da educação ambiental na cidade metropolitana de 

Maputo e em Moçambique. 

A metodologia empregue, para a seleção de locais para funcionarem como aterro 

sanitário, mostra-se satisfatória para a realização de tal estudo e pode ainda ser utilizada 

noutras áreas geográficas do país. Como a questão da deposição final dos resíduos 

produzidos na cidade metropolitana de Maputo ainda é uma problemática, enfrentada 

pelo município, ela pode ser aplicada para indicar novos locais com aptidão para receber 

um Aterro Sanitário. 
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Os locais encontrados tratam-se de locais aptos para receber este tipo de 

infraestruturas, o que irá contribuir de forma muito relevante para a resolução dos 

actuais problemas existentes em toda a área da cidade metropolitana de Maputo e, 

particularmente, contribuir para a eliminação das actuais lixeiras a céu aberto ainda 

existentes e outras zonas em que os RSU são depositados, enterrados ou queimados 

sem qualquer tipo de controlo. 

É importante valorizar a aplicação desta metodologia, pela sua especial utilidade 

e contribuição com aspectos positivos, direcionando-nos para uma melhor gestão 

integrada dos resíduos sólidos urbanos e do seu adequado destino final, produzidos na 

grande área metropolitana de Maputo. Tal pode traduzir-se em significativas melhorias 

ao nível dos danos ou riscos para a saúde pública e para a sua segurança, assim como 

para a minimização dos impactes ambientais associados. 
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: 

ANEXO I - Mapa Ilustrando as divisões distritais da província de Maputo e as suas respectivas 

acessibilidades. 
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ANEXO II - Mapa Ilustrando o tipo de altitudes na província de Maputo. 
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ANEXO III - Mapa Ilustrando o tipo de declives na província de Maputo. 
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ANEXO IV - Mapa Ilustrando o tipo de cobertura vegetal na província de Maputo. 
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ANEXO V - Mapa Ilustrando o do tipo de geologia e geomorfologia na província de Maputo. 


