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PARTE I 

Capítulo I:  

INTRODUÇÃO 

Qualquer dos actuais problemas ambientais enfrentados pelos habitantes da Terra, e as suas causas 

e as pressões podem ser facilmente rastreada, directa ou indirectamente, para as zonas urbanas. As 

forças e processos que constituem "actividade urbana" têm grande alcance e são de efeitos a longo 

prazo não só sobre a sua imediata fronteiras, mas também em toda a região envolvida. 

No sentido muito lato, o ambiente urbano é constituído de recursos naturais e humanos e outros. Os 

processos que converter esses recursos utilizáveis em outros produtos diversos e serviços, os efeitos 

desses processos podem ser negativas ou positivas. 

Recursos Processos Efeitos 

• Recursos humanos    
• Luz solar    
• Terra    
• Água    
• Minerais    
• Electricidade    
• Combustíveis    
• Finanças    
• Produtos de 

Intermediário     
• Materiais recicláveis 

• Fabrico    
• Transporte    
• Construção    
• Migração    
• Crescimento de população    
• Residência / Habitação    
• Serviços comunitários   
• Educação, Saúde... 

� Efeitos negativo - Poluição 
do ar, da água, barulho, 
geração de desperdício – 
(lixo), congestionamento 
dos esgotos urbanos, 
superpovoamento    

� Efeitos Positivo Produtos, 
Valor acrescentado, 
Aumento do conhecimento/ 
educação, Acesso a serviços 
melhores 

 

Com o inevitável perigo de sobreposição e generalização, pode se identificar três dimensões em 

ambientes urbanos: 
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Entende-se como: 

Ambiente Natural – Recursos, processos e efeitos relacionados com a flora e fauna, seres humanos, 

minerais, água, solo, ar, etc. 

Ambiente construído ou de construções – Recursos, processos e efeitos relacionados com edifícios, 

habitação, estradas, caminhos-de-ferro, electricidade, abastecimento de água, gás etc. 

Ambiente Socioeconómico – Recursos, processos e efeitos relacionados com as actividades humanas, 

educação, saúde, artes e cultura, actividades económicas e empresariais, o património - vida urbana 

em geral. 

É a intersecção e sobreposição dessas três dimensões que constitui um "ambiente urbano". Tendo em 

qualquer uma dimensão, à exclusão dos outros dois, coloca o inevitável perigo de perder a floresta 

para as árvores - a interdependência e a interdisciplinaridade das três dimensões têm de ser 

plenamente compreendido no desenvolvimento coerente e sustentável das políticas e programas 

para o ambiente urbano. Isto é particularmente verdade com a multiplicidade de actores e 

actividades - tem havido uma crescente compreensão que as agências estatais e as actividades são, 

mas uma parte de um espectro de agências e actividades que estão envolvidos no ambiente urbano. 

 

A: Entendendo a Escala dos Problemas Ambientais Urbanos  

A chave para a formulação de políticas efectivas e afectação de recursos para projectar as 

componentes das ambientais, é a compreensão da dimensão dos problemas ambientais urbanos. 

Isto vai ajudar a compreender de várias formas: colecta de dados e informações ao nível 

apropriado, identificar recursos e as partes interessadas que funcionam e estão envolvidos na escala 

particular, formular políticas e tomar as medidas adequadas ao nível adequado. 
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Escala dos Problemas Ambientais 

 

A cada escala espacial, as características e os problemas relacionados são especificadas, sendo por 

isso que os meios e os serviços necessários para resolver tais problemas são igualmente específicos.  

A consideração da dimensão espacial dos impactos revela várias questões importantes para os 

países em desenvolvimento: 

• Os impactos na saúde são maiores e mais imediatos no nível doméstico ou da comunidade e 

tendem a diminuir de intensidade quando a escala espacial aumenta; 

• Maior inquietude surge em relação a:  

a) Prestação de serviços básicos à escala familiar ou comunidade e;  

b) Externalidades intertemporal à escala regional e global - particularmente os impactos 

intergeracional implícita na não uso sustentável dos recursos e questões ambientais globais; e  

• Níveis de responsabilidade e de tomada de decisão deve corresponder à escala de impacto, mas 

muitas vezes as instituições jurídicas existente, violam este princípio. 

 

 

Problemas urbanos, a escala de casa (agregado familiar) comunidade, cidade, nacional e/ global.   
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Poluição da água 
(Water pollution) 

Perda de habitats, 
biodiversidade e 

espécies ameaçadas  
(Loss of habitat, 
biodiversity and 

species dangered) 

Regional/Regional 
Nacional/National 

A erosão do solo e 
aumento da 
salinidade 

 (Soil erosion and 
increased salinity) 

Toxicidade e chuva 
ácida 

 (Toxic run-off and 
acid rain) 

Amenidade perda 
 (Amenity loss) 

Congestionamento do 
tráfego  

(Traffic congestion) 
Cidade /City  

Perda de património 
e edifícios históricos 
(Loss of heritage and 
historical buildings) 

Reduzido 
propriedade e 

construir valores 
 (Reduced property 
and building values) 

Acidentes e 
catástrofes 

 (Accidents and 
disasters) 

Impostos / receitas 
Inadequados 
(Inadequate 
tax/financial 

revenues) 

Inundações e 
drenagem superficial 

 
 (Flooding and 

surface drainage) 

Falta de leis e 
legislação 
inadequada 

 (Lack of, and 
inappropriate, laws 

and legislation) 

RESÍDUOS 
TÓXICOS E 

PERIGOSOS / 
LIXEIRAS  

GESTÃO DE 
RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

 
 (TOXIC AND 
HAZARDOUS 

WASTES/DUMPS 
AND WASTE 

SOLIDS 
MANAGEMENT)  

Terras poluídas 
 

(Polluted land) 

Comunidade/ 
Community 

Uso inadequado de 
tecnologias 

(Inappropriate and 
inadequate 

technology use) 

Lixeira e Aterros 
sanitários 

 
(Trash dumping) 

(Agregados) 
Doenças 

domiciliares, 
geração lixo, ar / 
água / poluição 

sonora, a 
disseminação de 

doenças  
(Household) 
household health, 

garbage 
generation, 

air/water/noise 
pollution, spread 

of diseases 
 

Falta de 
compreensão dos 

problemas 
ambientais  

 
(Lack of 

understanding of 
environmental 

problems) 

Cheias ou 
inundações 
(Flooding) 

Poluição Sonora  
 

(Noise pollution) 

Catástrofres Naturais 
 

(Natural disasters) 
 

Maior Densidade 
Populacional 

 
(High living 
densities) 

Perda de solos 
agrícolas e 

desertificação  
(Loss of agricultural 

land and 
desertification) 

Poluição do ar  
 

(Air pollution) 

Poluição da água  
 

(Water pollution) 

Fornecimento 
insuficiente de 
electricidade 

(Inadequate supply 
and transmission loss 

of electricity) 

Práticas de gestão e 
de governação 

urbanas Erradas 
(Misguided urban 
governments and 

management 
practices) 

 
Riscos e Desastres 

Naturais e 
Antropogénicos 

(Natural and man-
made hazards and 

disasters) 

Desmatamento de terras 
e perda de cobertura 

vegetal 
(Land clearance and 
loss of forest cover) 

Efeitos de Mudanças 
Climáticas e 

Aquecimento Global 
(Effects of climate 
change and global 

warming). 

  

 
Sources: - Bartone, Carl, "Annotated Outline of a Report on Strategic Options for Managing the Urban Environment" Washington DC: World Bank, 
1991.  

- Lee, Yok-shiu, "Myths of Environmental Management and the Urban Poor" in Mega-City Growth and the Future. Tokyo: United Nations University, 
1994  
- Leitman, Josef, Rapid Urban Environmental Assessment. Volume I: Methodology and Preliminary Findings.. UMP Discussion Paper 14. Washington 
DC: World Bank  
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1.1. Visão geral sobre as políticas, programas e matrizes para Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos constituem actualmente um problema grave que atingiu proporções que exige 

medidas drásticas e eficientes. Podemos observar três grandes tendências no que diz respeito a 

problemática dos resíduos sólidos: (1) aumento do volume de resíduos gerados pelos residentes 

urbanos; (2) mudança na qualidade ou make-up dos resíduos produzidos, (3) e avanço nos métodos 

de disposição dos resíduos recolhidos.  

Para adoptar uma abordagem no desenvolvimento de um “quadro de trabalho” para a gestão 

Integrada dos resíduos sólidos (GIRS) deve se abranger e levar em consideração as seguintes 

dimensões: valores sociais; económica, a tecnológica, política e administrativa.  

Por exemplo, a dimensão social no processo de GIRS envolve minimização de produção dos resíduos; 

a dimensão económica envolve reciclagem de resíduos; a dimensão tecnológica envolve tratamento, 

disposição final e a eliminação dos resíduos; e as dimensões política e administrativa são transversais 

em todas as outras três dimensões de minimização, reciclagem e Tratamento e disposição Final 

eliminação. 

 

Prevenção/ 
Redução  

Re-Uso/ 
Reciclagem  

Tratamento, 
eliminação  e 

disposição Final 

« ··· SOCIAL  ···  »   « ··· ECONÓMICO  ··· »   « ··· TECNOLOGIA  ··· » 

« ··· ··· ··· ··· ···  ··· ··· POLÍTICA  ··· ··· ··· ··· ···  ··· ··· » 

« ···  ··· ··· ··· ··· ···  ADMINISTRATIVO  · ·· ··· ··· ···  ··· ··· » 

 

A GRS não é um fenómeno isolado, é sobretudo uma questão urbana que está estreitamente ligada, 

directa ou indirectamente, a uma série de factores como: recursos; padrões de consumo; níveis de 

emprego e salário, bem como outros aspectos sócio-económicos e culturais e a vida urbana em geral. 

Todas estas questões devem ser reunidas numa plataforma comum, a fim de assegurar uma solução 

de longo prazo para os problemas dos resíduos urbanos. Sendo, pois, que a solução pode ser o uso 

de tecnologia inovadora ou engenharia. 

 

A matriz que liga as dimensões do processo de decisão (social, tecnológico, económico, político e 

administrativo), com os níveis de decisão (lar, bairro, cidade e país) ajuda a categorizar as decisões, 

acções e actividades relacionadas e a serem levadas a cabo. 
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Dimensão e níveis 
de tomada de 

decisão  

Household 
(Casa) 

Comunidade Cidade 
Nacional / 
Regional 

Social * * *  

Tecnologia * * *  

Económico * * * * 

Politico  * * * 

Administrativo  * * * 

* Áreas Focal para Acção 
Matriz de escalas e temas 

 

A matriz acima foi usada nos USA, durante uma sessão de formação de funcionários governamentais 

em Gestão de Resíduos Sólidos nas cidades. Durante a sessão, funcionários das cidades do Nepal, 

China, Filipinas e Japão categorizaram as diversas actividades e acções nas suas cidades no interior 

da matriz – o que lhes permitiu identificar áreas fracas, as lacunas e inadequações, nas suas 

políticas, programas e projectos. 

A vantagem da matriz de escalas e temas de analise de Gestão de resíduos Sólidos é essencial a 

sua simplicidade – permitindo fácil compreensão e sua aprovação para várias escalas, e sócio-

político e cultural. As lacunas existentes na Gestão de resíduos Sólidos, os programas e iniciativas 

podem também ser facilmente identificados. Em suma, a matriz ajuda na compreensão das inter 

relações e inter conexão das várias questões envolvidas. 
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PARTE II 

RESÍDUOS SÓLIDOS: ORIGEM, DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

 

2.1. Definição de lixo e resíduos sólidos 

- Conceitos de lixo e Resíduos Sólidos - 

Entende-se como Lixo Tudo aquilo que não se quer mais e se deita fora; coisas inúteis, velhas e sem 

valor - (Aurélio Buarque, Holanda) ou, "restos das actividades humanas, considerados pelos 

produtores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo-se apresentar no estado sólido, semi-

sólido* ou líquido, desde que não seja passível de tratamento convencional - (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT)  

___________________ 

* Substâncias ou produtos semi-sólidos todos aqueles com teor de humidade inferior a 85%. 

 

Normalmente, muitos autores da área não distinguem os termos "lixo" e "resíduos sólidos“ um do 

outro. Todavia, no âmbito desta cadeira, aconselha-se o uso da expressão “resíduo sólido” – em 

detrimento do "lixo" – e é todo material sólido ou semi-sólido indesejável e que necessita ser removido 

por ter sido considerado inútil por quem o descarta, em qualquer lugar ou recipiente reservado para o 

efeito. 

No entanto, há que distinguir, porém, a relatividade do conceito e a característica de resíduo sólido 

(lixo)... Pois aquilo que já não tem nenhum valor para quem o descarta, para outro pode se tornar 

matéria-prima para um novo produto ou processo. É como se o lixo existisse somente quando não 

existe mais alguém para reivindicar uma nova utilização dos elementos então descartados...... 

É desta feita que a ideia do re-aproveitamento do lixo é um convite à reflexão do próprio conceito 

clássico de resíduos sólidos. 

 

2.2. Gestão integrada de resíduos sólidos (Conceito) 

Pode-se considerar uma gestão integrado dos RS quando existir uma estreita interligação entre as 

acções normativas, operacionais, financeiras e de planeamento das actividades do sistema de 

limpeza urbana, bem como quando tais articulações se manifestarem também no âmbito das acções 

de limpeza urbana com as demais políticas públicas sectoriais. 

Nesse cenário, a participação e a cultura cívica da população tem um papel de destaque, sendo 

esta, o maior agente transformador no contexto da limpeza urbana. 
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A Gestão integrada de RS apresenta oportunidade única de conciliar o desenvolvimento com a 

protecção do meio ambiente (Agenda 21, capítulo 21), pois, no processo são definidos programas e 

meios da limpeza urbana, com objectivos: 

1- Da máxima redução da produção de lixo;  

2- O máximo reaproveitamento e reciclagem de materiais  

3- Disposição dos resíduos de forma mais sanitária e ambientalmente adequada. 

O processo de Gestão integrada de RS é e deve ser uma actuação de subsistemas específicos de 

instalações, equipamentos, pessoal e tecnologia, oferecidos pelos diferentes agentes, entre os quais 

se enquadram: 

1- O cidadão – empenhado na separação e armazenamento diferenciado dos resíduos sólidos 

domésticos, em sua casa; 

2- Os grandes produtores do lixo – responsáveis pelos próprios rejeitos; 

3- Centros de reciclagem – capazes de receber os recicláveis oferecidos pela população e 

comercializá-los. 

4- O Município, através de seus agentes (instituições e empresas contratadas) – deve exerce um 

claro papel protagonista na gestão integrado de todo o sistema de GRS 

 

Resumidamente, a gestão integrada de RS implica: 

• Uma busca contínua de parceiros, nas lideranças da sociedade e das entidades importantes na 

comunidade, para comporem o sistema;  

• Identificar as alternativas tecnológicas necessárias a reduzir os impactos ambientais decorrentes 

da produção de resíduos; 

• O atendimento das aspectos sociais e económicos para sustentá-lo. 

 

 

2.2.1. O Ciclo dos 3 R (Redução, Reutilização e Reciclagem) para o Consumidor  

As questões ambientais começaram a surgir à muitos anos atrás quando começaram a ser evidentes 

os problemas derivados de uma aumento enorme da quantidade de lixo produzido e do impacto 

que as lixeiras e outras formas de tratamento dos resíduos estavam a ter na saúde pública. Temos 

um planeta de capacidade limitada, com uma população que não para de crescer. E com isso temos 

cada vez mais resíduos. Inicialmente os processos utilizados não eram controlados de forma nenhuma. 

Havia lixeiras a céu aberto, sem a protecção do solo, o que causava grandes problemas de saúde 

às populações vizinhas, por contaminação do ar e de lençóis de água. Havendo problemas de 

espaço eram muitas vezes queimados os resíduos de uma forma não controlada, para reduzir a 

quantidade de lixo, o que provocava a emissão de gases altamente perigosos. Assim, surgiu a 
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necessidade de criar soluções eficazes. Um ponto importante era encontrar soluções que fossem 

economicamente viáveis e que não afectassem a saúde pública. Actualmente existem formas de 

armazenar ou destruir os resíduos, mas um ponto importante é reduzir a quantidade de resíduos 

produzido. Ao ser reduzida a quantidade de resíduos produzido, serão reduzidos os custos de 

transporte e tratamento dos resíduos, haverá menos necessidade de aterros, diminuirá a produção 

de substâncias que poderão vir a ser prejudiciais aquando da sua destruição e há uma menor 

utilização de matérias-primas. Por todos estes motivos os governos a nível mundial começaram 

campanhas de sensibilização do público e industria para que houvesse uma menor produção de 

resíduos e um melhor reaproveitamento dos resíduos. 

O primeiro ponto aqui mencionado é a redução. Um ponto muito simples mas muito importante. A 

redução pode ser aplicada quanto à quantidade de resíduos produzidos, mas também a redução da 

toxicidade dos materiais produzidos. Um ponto que pode ser incluído aqui é o aumento do tempo de 

vida útil dos materiais para que possam ser utilizados durante mais tempo e diminuindo a 

necessidade de descartar e adquirir.  

O segundo ponto é a reutilização. Pode ser utilizado em muitos produtos utilizados em casa. 

Exemplos são utilizar ao máximo qualquer material existente em casa e isso pode incluir uma coisa 

tão simples como usar um caderno até ao fim antes de comprar outro. 

Por último a reciclagem. A reciclagem permite a transformação de materiais que já não são 

necessários em materiais úteis, diminuindo assim a utilização de matérias-primas.  

A adopção destas medidas passa pela consciencialização da população e entidades industriais. Não 

apenas conhecerem os riscos de não as praticarem, mas também como o podem fazer correctamente. 

E por vezes não é preciso mais do que um pouco de imaginação. Uma caixa velha, forrado com um 

papel ou tecido, pode ser um bonito embrulho para uma prenda. Ou um conjunto de frascos de café, 

decorados, podem servir para armazenar diversas coisas na cozinha. Mas antes de mais nada é 

preciso ter a consciência de que é necessário defender a nossa casa, o nosso planeta, e torná-lo num 

sítio onde gostamos de viver e no sítio em que queremos que as nossas crianças criem o seu futuro. 

 

 

2.2.2. O Ciclo dos 3 R (Redução, Reutilização e Reciclagem) para o Consumidor 

= O que o Cidadão Pode Fazer? = 

 - Sensibilize outras pessoas para terem em conta questões ambientais.  

- Evite comprar produtos que não necessita.  

- Prefira fraldas de pano às descartáveis ou use-as alternadamente. As fraldas descartáveis podem 

demorar 500 anos a desfazer-se; as de pano podem ser usadas cem vezes cada uma e 

decompõem-se num período de um a seis meses.  
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- Compre produtos reciclados, biodegradáveis ou recarregáveis (como as máquinas de barbear) 

sempre que possível. 

  

REDUÇÃO (opções de consumo) preferencial à reutilização e reciclagem 

 

Plástico  

- Opte pela utilização de sacos de pano ou de rede nas suas compras em detrimento dos sacos 

plásticos ou de papel.  

- Não utilize sacos de plástico se vai apenas comprar um ou dois produtos.  

- Evite os pratos de plástico, produtos com embalagens de plástico ou com excesso de embalagens. 

- Prefira levar os produtos que adquire na sua mala ou mochila. 

- Se tiver que recorrer a sacos de plástico,  utilize apenas o número de sacos suficiente para 

acondicionar os produtos que adquire. 

- Prefira produtos com recarga: a utilização de recargas poupa matérias-primas e diminui os 

resíduos produzidos. A reutilização de embalagens de detergentes - por meio de recargas - estende 

a vida útil das embalagens e reduz a quantidade de matéria plástica necessária de 70% 

(detergentes líquidos) a 90% (detergentes em granulado). 

  

Vidro 

 - Consuma produtos em garrafas de vidro pois estas são facilmente recicladas, optando por 

garrafas com depósito em vez de tara perdida. 

 

Papel/Cartão 

 - Reduza a quantidade de papel gasto utilizando ambos os lados da folha.  

- Evite o uso de papéis decorados, engessados ou perfumados, pois possuem produtos que dificultam 

a reciclagem.  

- Tenha panos na cozinha para limpar pingos e salpicos, em vez de toalhas de papel.  

- Use guardanapos e lenços de tecido, em vez de papel, pois duram muito mais tempo.  

- Prefira papel higiénico "não branqueado com cloro", porque o branqueamento produz químicos 

venenosos (dioxinas) que, uma vez nos rios, podem matar peixes e outras espécies.  

- Opte por produtos feitos de papel reciclado sempre que possível. A média de desperdício de 

papel, por ano, numa casa tradicional, corresponde a seis árvores.  

- Faça as emendas aos seus textos directamente no ecrã do computador, evitando impressões e 

gastos de papel com rascunhos.  

- Compre ovos em embalagens de cartão e não de esferovite.  
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- Arranje uma fotocopiadora de frente e verso. Economizará milhares de folhas, sempre que tiver de 

fotocopiar relatórios compridos.  

- Coloque um recipiente no local de trabalho só para o lixo de papel. 

- Recuse folhetos publicitários que não sejam de seu interesse (incluindo na sua caixa de correio).  

  

Energia 

- Utilize, sempre que possível, a electricidade em vez de pilhas.   

- Procure utilizar pilhas recarregáveis e com baixo teor de mercúrio;  

- Para acender a lareira, evite usar acendedores (feitos a partir de petróleo) e opte por tiras de 

casca de laranja seca que também deixam um cheiro agradável.  

- Utilize lâmpadas compactas fluorescentes porque duram mais e gastam 25% da energia que gasta 

uma lâmpada incandescente.    

- Utilize, sempre que possível, apenas uma lâmpada em vez de várias. 

- Não coloque alimentos quentes, embalados em papel jornal ou caixa de papelão no frigorífico ou 

congelador. 

- Verifique a vedação da porta do seu frigorífico: coloque uma folha de papel nas bordas da 

geladeira e feche a porta em cima dela; se a folha sair com facilidade, as borrachas de vedação 

devem ser substituídas.  

- Coloque líquidos em recipientes com tampas.  

- Não desligue o frigorífico ou congelador para ligar na manhã seguinte.  

 

- Faça o degelo quando a camada de gelo atingir a espessura de aproximadamente 1 cm.  

- No Inverno, regule o termostato para a posição de frio não muito intenso. 

- Lave a frio na máquina da roupa e da louça (economiza cerca de 75% de energia na máquina da 

roupa e até 90% na máquina da loiça). 

- Programe o monitor do seu computador para que este se desligue automaticamente depois de um 

período específico de inactividade – poupará mais energia do que usando a protecção de ecrã 

(vulgarmente designada screensaver) 

   

Vários 

 - Leve uma chávena para o emprego, em vez de usar copos de papel ou de plástico. 

- Evite serviços que produzam grandes desperdícios, como os fast-food: pacotes de ketchup, caixas 

de cartão, copos de plástico, guardanapos de papel, etc. 

- Compre produtos alimentares em tamanho familiar, poupando na embalagem, ou opte por 

comprá-los avulso e não embalados. 



Manual de Gestão de Resíduos Sólidos   
 

Por Professor Constantino Wilson Nassel – Biólogo & Geólogo e Ambientalista 13 

- Guarde os seus alimentos em recipientes que possa voltar a utilizar e não em folha de alumínio ou 

filme plástico. 

- Compre pneus mais duradouros e mantenha-os com a pressão correcta, poupando gasolina e 

impedindo o seu desgaste prematuro devido a uma maior flexibilidade ou aquecimento 

exagerado.    

-  Mantenha os produtos perigosos (como pesticidas, tintas ou diluentes) em local seguro e use-os até 

ao fim.   

- Deixe os medicamentos fora de prazo de validade na farmácia e entregue restos de 

medicamentos ainda com eventual utilização nos Centros de Saúde. 

- Para limpar janelas e espelhos dilua 3 colheres de vinagre em 10; se o vidro estiver muito sujo, 

limpe-o primeiro com água e sabão. 

- Prefira detergentes líquidos a detergentes em pó. 

- Evite a limpeza a seco (para além de dispendiosa, os produtos utilizados são tóxicos - muitos 

artigos com etiqueta de limpeza a seco podem ser lavados a frio com sabão neutro). 

- Para desinfectar, aplique vinagre directamente na sanita e deixe actuar durante a noite. Enxugue 

de manhã. Para limpar o resto, aplique com um pano. 

- Para desentupir canos substitua a soda cáustica por 2 partes iguais de bicarbonato de sódio e 

vinagre, um punhado de sal e muita água quente. 

 

REUTILIZAÇÃO – (preferencial à reciclagem) 

Cada um de nós pode criar opções baratas para a reutilização de resíduos. Identificam-se de 

seguida algumas sugestões: 

  

- Embalagens (de leite ou sumos): vasos para plantas, recipientes para guardar alimentos ou 

transportá-los para um piquenique;  

- Frascos vazios (de vidro ou plástico): recipientes para armazenar bebidas, ingredientes, parafusos, 

pregos, como porta-lápis ou jarra de flores;  

- Caixas de cartão: para armazenar roupa, calçado, louça, revistas e livros;  

- Envelopes em bom estado: reaproveite-os, colando etiquetas por cima do que estiver escrito; 

- Roupa: pode oferecê-la a quem precisa ou transformá-la em panos e esfregões; 

- Latas: como vasos para plantas ou recipientes para guardar objectos domésticos; 

- Material de aquecedores, braseiras ou equipamento informático: pergunte nas lojas respectivas se 

aproveitam o material que já não funciona. Se sim, entregue-os para serem reaproveitados ou 

reciclados.  

 

 Atenção: não se deve reutilizar embalagens que tenham contido pesticidas (produtos fito-farmacêuticos)! 
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Caso algum dos resíduos não seja particularmente bonito para reutilização, não desanime. Sempre 

poderá recorrer à sua criatividade e imaginação, para o embelezar em períodos de descontracção 

(por exemplo, pintando, forrando com papel de embrulho reutilizado ou jornais e enfeitando com 

cordas, folhas e flores secas, etc.). Poderá também fazer papel reciclado ou papel machê em sua 

casa ou outros objectos. 

 

RECICLAGEM 

- Retire agrafos, clipes e elásticos dos produtos de papel a enviar para reciclar. 

- Separe o lixo. Tenha um contentor para cada tipo de material: papel, vidro, embalagens de metal 

e plástico, pilhas e para a fracção orgânica. Depois deposite-os nos locais adequados.    

- Utilize a fracção orgânica do seu lixo doméstico para fazer adubo para o seu jardim ou horta, 

evitando os compostos químicos.   

- Recicle o óleo de motor ou certifique-se que a sua oficina o faz.   

- Sempre que tenha dúvidas sobre a colocação de um determinado objecto, contacte a sua 

autarquia para esclarecimentos; enquanto não os tem, opte pela sua colocação num caixote do lixo 

com material indiferenciado: um só objecto sujo ou não adequado pode contaminar uma grande 

quantidade de RS.  

- Não ponha nos contentores de recolha selectiva objectos cortantes, produtos tóxicos (como tintas e 

pesticidas) ou mal cheirosos. No caso de pesticidas de uso agrícola, consulte Resíduos Agrícolas para 

saber como deverá proceder para se desfazer das embalagens vazias. 

- Não coloque embalagens de diferentes materiais umas dentro das outras ou dentro de sacos 

atados; na fase de triagem os operadores não podem estar a desatar sacos.  

- Todos os resíduos encaminhados para reciclagem devem apresentar-se limpos, vazios, espalmados 

e sem tampa.  
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Fluxograma de verificação do cumprimento das responsabilidades e obrigações do cidadão na GIRS 

 

 

2.3. Elementos funcionais do sistema de gestão de resíduos  

A Limpeza urbana Integram as etapas:  

1. Produção e acumulação de resíduos; 

2. Recolha; 

3. Transporte e transferência; 

4. Tratamento e  

5.Disposição final dos resíduos sólidos; para além da limpeza dos lugares públicos. 

 

A taxa de produção de RS é dada pela seguinte expressão: 

 

 

 

 

X kg/hab./Dia + Y kg/hab./Dia 

Resíduos domiciliares 
Resíduos de limpeza de lugares 
públicos e de construção civil. 
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2.3.1. Instrumentos para uma Gestão Eficaz dos Resíduos Sólidos Urbanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de instrumentos necessários para uma Eficaz Gestão Integrada Resíduos Sólidos 

 

 

COMPREENSÃO DO 
PROBLEMA: 
• Governo 
• Autoridades Municipais 
• Comunidade 

MOTIVAÇÃO : 
• Governo 
• Autoridades Municipais 

• Comunidade 

 
 

GESTÃO EFICAZ DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 

 
PARCERIAS : 
• Cooperação Inter-Institucional 
• Cooperaçao inter sectorial 
• Cooperação com a comunidade 

FINCIAMENTO: 
• Governo 
• Doadores 

 

APOIO TÉCNICO: 
• Cooperação Inter-Institucional; 
• Quadros e técnicos qualificados 

 
CONSCIENCIALIZAÇÃO : 

 
• Campanhas; 
• Educação Ambiental 
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2.3.2. Será que em Moçambique se faz a Gestão integrada de RS?  

Numa perspectiva geral, grande parte dos resíduos no país, ou seja, na esmagadora maioria dos 

municípios do país, não são regularmente recolhidos, com especial destaque para a cidade capital 

do pais – Maputo, onde os resíduos permanecem por longos períodos de tempo (semanas e até 

meses), junto às habitações ou em lugares públicos como passeios, praças e jardins, etc.  

Os problemas ambientais nos ambientes urbanos de Moçambique, aliás, como em qualquer país 

subdesenvolvido, são magnificados por factores de naturezas diversificadas, como por exemplo, a 

falta de educação e consciência ambiental fazem com que muitos munícipes deitem lixo em terrenos 

baldios, valas de drenagem, encostas e cursos de água, constituindo um verdadeiro atentado à 

saúde publica. 

O problema da disposição final assume uma magnitude alarmante em Moçambique. O que parece 

acontecer é uma acção generalizada das administrações públicas locais cuja preocupação é apenas 

de afastar o lixo das zonas urbanas, depositando-o em locais absolutamente inadequados, como 

encostas, florestas, zonas de mangais, rios, baías e vales e ou abrindo lixeiras as céu aberto como é 

o caso da zona de Hulene, arredores do município de Maputo. 

Em relação ao tratamento do lixo, ainda não existem unidades especializadas em tratamento de RS, 

como de estações de compostagem, incineradoras e nem fábricas de reciclagem. O que se verifica é 

uma vasculha das lixeiras a céu aberto, não com intenção de tratamento do lixo, mas sim, na busca 

manual de objectos para reutilizarão e até mesmo do alimento. Toda via, já começa haver umas 

empresas de recuperação de recicláveis (caso da Recicla, empresa que lava e empacota plástico) 

O tratamento e a disposição final dos resíduos industriais e domésticos constituem um problema 

ainda maior que certamente já tem trazido e continuará a trazer no futuro sérias consequências 

ambientais e para a saúde pública. 

O poder municipal parece declinar a responsabilidade sobre essa actividade, apesar de fazer 

prevalecer o princípio do "poluidor-pagador", através da Taxa de lixo cobrada com factura de 

energia. 

 

 

2.4. Legislação aplicável à Gestão de Resíduos Sólidos em Moçambique 

A actividade e todo o processo de Gestão de Resíduos sólidos em Moçambique é definido no 

quadro legal do processo da gestão de resíduos no território nacional, resultantes das actividades 

humanas, ao abrigo do disposto no artigo 33, da Lei n. º 20/97, de 1 de Outubro, Lei do Ambiente, 

conjugado com a alínea f) do artigo 204 da Constituição da República, o Conselho de Ministros criou 

o Decreto n. º 13 /2006 De 15 de Junho - Regulamento sobre a Gestão de Resíduos. O mesmo 
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decreto determina que “Compete ao Ministro para a Coordenação da Acção Ambiental, aprovar as 

normas que se mostrem necessárias para assegurar a aplicação deste regulamento”. 

Assim, em matéria de gestão de resíduos perigosos, compete ao MICOA (Ministério para a 

Coordenação da Acção Ambiental): 

a) Emitir e divulgar as regras de cumprimento obrigatório sobre os procedimentos a observar no 

âmbito da gestão de resíduos perigosos; 

b) Realizar o licenciamento ambiental das instalações ou locais de armazenagem e/ou eliminação de 

resíduos perigosos; 

c) Credenciar em coordenação com as entidades de tutela, ouvidas as instituições interessadas, os 

operadores de transporte de resíduos perigosos e os veículos usados para o transporte dos mesmos; 

d) Registar as entidades públicas ou privadas que manuseiam resíduos perigosos;  

e) Adoptar, em coordenação com os sectores de tutela, as medidas necessárias para suspender a 

armazenagem, eliminação ou transporte de resíduos perigosos, efectuado ilegalmente e/ou em 

condições que constituam perigo para a saúde pública ou para o ambiente; 

f) Fiscalizar o cumprimento das disposições do presente regulamento. 

2. Em matéria de gestão de resíduos não perigosos compete ao Ministério para a Coordenação da 

Acção Ambiental: 

a) Emitir e divulgar regras de cumprimento obrigatório sobre os procedimentos a observar no âmbito 

da gestão de resíduos; 

b) Realizar o licenciamento ambiental das instalações ou locais de armazenagem e/ou eliminação de 

resíduos;  

c) Fiscalizar o cumprimento das disposições do presente regulamento assim como as regras sobre 

gestão de resíduos;  

d) Garantir a participação pública no processo do licenciamento previsto na alínea b) do presente 

número, bem como o acesso à informação relevante sobre a gestão de resíduos. 

 

3. Em matéria de gestão de resíduos compete às Autarquias, nas áreas sob sua jurisdição: 

a) Aprovar normas específicas sobre gestão de resíduos. 

b) Fixar tarifas pela prestação de serviços ao público através de meios próprios, nomeadamente no 

âmbito da recolha, depósito e tratamento de resíduos. 

c) Aprovar os processos para a remoção, tratamento e depósito de resíduos sólidos, incluindo os dos 

hospitais e os tóxicos. 

d) Licenciar estabelecimentos que se dedicam à gestão de resíduos perigosos ou tóxicos. 
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4. Em matéria de gestão de resíduos compete aos Governos Distritais, nas áreas sob sua jurisdição: 

a) Aprovar normas específicas sobre gestão de resíduos; 

b) Definir o modo, os processos para a remoção e os meios de recolha, transporte, depósito e 

tratamento de resíduos, em especial, os dos hospitais e outros tóxicos; 

c) Fixar as taxas, prestar serviços de remoção, recolha, transporte, depósito e tratamento de 

resíduos, incluindo os dos hospitais e tóxicos; 

d) Licenciar estabelecimentos que se dedicam à gestão de resíduos perigosos ou tóxicos. 

 

Contexto Legal da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

Contexto Jurídico-legal 

Neste capítulo se descreve a base legal que regula a matéria ambiental, assim como aquela que se 

relaciona com a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. Será arrolado e analisado a legislação 

ordinária que, directa ou indirectamente, se aplica à problemática de GRSU. 

Para uma melhor análise apresenta-se o quadro jurídico aplicável seguindo a sua devida hierarquia, 

a saber: começa-se por buscar os comandos constitucionais, pois como é sabido, a Constituição é a 

Lei fundamental do país; a seguir apresenta-se a legislação avulsa de âmbito Nacional (aprovado 

pela Assembleia da República ou pelo Conselho de Ministros - Leis e Decretos) e, por último, os 

Regulamentos e Posturas de âmbito nacional e local, respectivamente: 

Enquadramento Legal  

� Constituição da República de 2004, artigo 90.º 

� “Todo o cidadão tem o direito de viver num ambiente equilibrado e o dever de o 

defender.” 

� “O Estado e as autarquias locais, com a colaboração das associações de defesa do 

ambiente, adoptam políticas de defesa do ambiente e velam pela utilização racional 

de todos os recursos naturais.” 

O legislador constitucional quis aqui reconhecer o direito ao ambiente como um direito fundamental 

dos cidadãos, por um lado, e a protecção do ambiente como fim do Estado, por outro lado. 

Nível Nacional 

Ao nível nacional existe a Política Nacional do Ambiente (PNA): 

� Aprovada pela Resolução nº 5/95, de 3 de Agosto. 

A PNA constitui um reconhecimento legal da interdependência entre o desenvolvimento e o ambiente. 

Para efeitos desta política de desenvolvimento é importante o seu capítulo 3.7., que se refere à 

“gestão do ambiente urbano”. Prevê este capítulo a coordenação estreita entre o MICOA e as 

Autarquias e que se traduz na capacitação dos Conselhos Municipais na gestão dos resíduos 

domésticos e hospitalares. Isto significa que os Conselhos Municipais são extensões para o 

melhoramento dos sistemas. 
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Prevê igualmente esta Resolução a necessidade de introdução de sistemas de tratamento e 

reciclagem de RS, bem como, criar e gerir aterros sanitários. 

A PNA ainda vai mais longe quando preconiza a introdução de mecanismos de separação dos 

resíduos sólidos domésticos. 

� Lei 20/97, de 1 de Outubro, Lei do Ambiente (LA) 

A LA estabelece as balizas fundamentais para a gestão sustentável do ambiente e as suas 

componentes. Como a gestão de resíduos não se rege de forma autónoma, busca a LA os seus 

comandos legais ou melhor, o seu fundamento.  

Em virtude de o MICOA ser a entidade responsável pela coordenação da acção ambiental ao nível 

Central, ou melhor, ao nível Nacional, produziu regulamentos para alguns tipos de resíduos, com 

especial destaque para os resíduos perigosos, tais como: 

� Decreto n.º 8/2003, de 18 de Fevereiro (aprova o Regulamento sobre a Gestão de 

Resíduos Sólidos Bio-Médicos). Neste âmbito e para o nível das autarquias interessa 

sobretudo a Coordenação que deve ser estabelecida entre o MICOA e as Autarquias 

Locais, nomeadamente o licenciamento previsto na alínea a) do nº.1, do Artigo 4.º, bem 

como a alínea a) do n.º2, do Artigo 4.º o qual prevêem sistema de gestão de lixo bio-

médico. Isso implica a coordenação entre o MICOA, Conselhos Municipais e outras 

instituições governamentais.  

� Estratégia de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos 1 . A referida estratégia 

consta de um documento publicado pelo MICOA através do Departamento de Ambiente 

Urbano da Direcção Nacional de Gestão Ambiental (Fevereiro de 2004)2. 

� Decreto n.º 11/2006, de 15 de Junho (aprova o Regulamento sobre Inspecção Ambiental). 

� Decreto n.º 13/2006, de 15 Junho (aprova o Regulamento sobre Gestão de Resíduos 

Sólidos). 

Este Decreto remete para as Autarquias Locais, na área sob sua jurisdição, a competência de: 

a) aprovar normas específicas sobre a gestão de resíduos. 

b) fixar tarifas pela prestação de serviços ao público através de meios próprios, nomeadamente no 

âmbito da recolha e depósito de resíduos sólidos, incluindo os dos hospitais e os tóxicos. 

c) aprovar processos de remoção, tratamento e depósito dos resíduos sólidos, incluindo os dos 

hospitais e os tóxicos. 

d) licenciar estabelecimentos que produzem RS perigosos ou tóxicos. 

                                                 
1 A competência para proposta destas estratégias cabe ao MICOA e a sua aprovação ao Conselho de Ministro através de 
Decretos. 
2 A estratégia existente é bastante genérica e não é aplicável dada as lacunas que a caracterizam. Apenas se faz menção 
que há esforços legislativos que culminaram com a aprovação da referida Estratégia. 
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Prevê este Decreto no seu artigo 7.º (Plano de Gestão de Resíduos), a obrigatoriedade de todas as 

entidades públicas ou privadas que desenvolvem actividades de gestão de resíduos deverem 

elaborar um plano de gestão de resíduos por elas geridas (as entidades). Os referidos planos 

devem ser submetidos ao MICOA num prazo máximo de 45 dias úteis. A validade dos respectivos 

planos é de 5 anos, a partir da data da sua aprovação.  

Estes instrumentos jurídicos, que constituem a legislação ambiental vigente, traduzem um quadro legal 

bastante genérico cujas características chaves são as seguintes: 

� A definição de responsabilidades para com a gestão dos diferentes tipos de RS; 

� A definição das condições e metas para que os Municípios possam elaborar suas posturas 

municipais para a implementação de medidas concretas da GRSU; 

� A definição dos deveres e direitos dos Municípios quanto à GRSU, como por exemplo, quem 

é responsável pela limpeza da cidade? Quais são as fontes de receitas para o Município 

para que este financie a GRSU? 

Nível Local 

Ao nível local existe a Lei 2/97, de 18 de Fevereiro - Lei das Autarquias Locais (LAL). 

Esta Lei consagra o quadro jurídico-legal para a implantação das Autarquias Locais (AL). De entre 

outras atribuições das autarquias locais é importante extrair as seguintes que se julgam relevantes 

para a GRSU: 

� Atribuições (Artigo 6.º, b): 

� Meio ambiente, saneamento básico e qualidade de vida. 

� Competências (Artigo 45, n.º3): 

� Aprovar regulamento e posturas (alínea a).  

� Estabelecer nos termos da lei, taxas autárquicas, derrames e outras receitas próprias 

e fixar respectivos quantitativos (alínea o). 

� Fixar tarifas pela prestação de serviços ao público através de meios próprios, 

nomeadamente no âmbito de recolha, depósito e tratamento de resíduos (alínea p). 

� Artigo 46.º  

� Este dispositivo refere-se à matéria ambiental nomeadamente, aos processos de 

remoção, tratamento e depósito de resíduos sólidos, incluindo os dos hospitais e os 

tóxicos (alínea d). 

 

Além disso a Lei 11/97, de 31 de Maio, Lei das Finanças e Património Autárquico é importante ao 

nível local pois: 
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Estabelece o regime jurídico-legal das finanças e do património das autarquias locais. As AL gozam 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, possuindo finanças próprias geridos 

autonomamente pelos respectivos órgãos. 

Os principais artigos a considerar são: 

� Artigo 3.º (Exercício da competência das autarquias locais) 

� Preceitua este artigo que para o exercício de actividades tributárias as Autarquias 

Locais devem “respeitar os princípios da legalidade, segurança, igualdade e 

capacidade contributiva das respectivas populações.” O número 2 do artigo em 

apreço, preceitua que: “os órgãos autárquicos competentes, na determinação do 

valor das tarifas a cobrar, devem actuar com equidade, sendo interdita a fixação de 

valores que, pela sua dimensão, ultrapassam uma relação equilibrada entre a 

contrapartida dos serviços prestados e o montante recebido pela autarquia local.” 

� Artigo 4.º (Colaboração interautárquica) 

� “As autarquias podem associar-se para a prossecução de obras ou prestação de 

serviços públicos de interesse comum” (ex. Projecto de construção e gestão do futuro 

Aterro Sanitário comum (Maputo/Matola): SECÇÃO II (Das receitas e acesso a 

empréstimos) 

� Artigo 13.º (Receitas Próprias) 

� Constituem receita própria das autarquias locais de entre outras: 

... 

a) produto da cobrança de taxas por licenças concedidas pelos órgãos autárquicos a que se refere 

o artigo 48; 

b) o produto de um percentual de impostos do Estado, nos termos a definir por Lei; 

c) o produto do lançamento de derramas ou adicionais sobre impostos do Estado, quando tal haja 

prévia autorização do Estado; 

d) o produto de cobrança de taxas por licenças concedidas pelos órgãos autárquicos; 

e) o produto de cobrança de taxas ou tarifas resultantes da prestação de serviços; 

f) o produto do lançamento de multas ou coimas que, por lei, regulamento ou postura, caibam à 

autarquia local; 

h) quaisquer outras receitas estabelecidas por lei a favor das autarquias locais. 

� Artigo 25.º (Competências próprias das Autarquias locais) 

1. É competência própria das autarquias locais o investimento público nas seguintes áreas: 

a) Equipamento rural e urbano: 

1) espaços verdes incluindo jardins e viveiros da autarquia; 

2) rodovias incluindo passeios 
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3) habitação económica 

4) cemitérios públicos 

5) instalações dos serviços públicos da autarquia 

6) mercados e feiras 

7) bombeiros 

b) Saneamento básico:  

i. Sistemas autárquicos de abastecimento de água 

ii.  Sistemas de esgotos; 

iii. Sistemas de recolha e tratamento de lixos e limpeza pública. 

c) Energia: 

� Artigo 35.º (Serviços autónomos) 

1. As AL podem criar serviços autónomos ou empresas públicas autárquicas para a satisfação 

das necessidades colectivas das respectivas populações, quando tais necessidades sejam de 

interesse relevante para a colectividade e ou a gestão autónoma se mostre a solução mas 

eficiente. 

2. Compete à Assembleia Autárquica deliberar sobre a autonomização de serviços e a criação 

de empresas públicas autárquicas nos termos do número anterior, mediante proposta 

fundamentada do competente órgão executivo, devendo tal proposta ser acompanhada das 

necessárias demonstrações da respectiva viabilidade nos aspectos económicos, técnico e 

financeiro, e instruída com os pareceres que a Lei tornar obrigatórios. 

3. Os serviços autónomos a que se referem os números anteriores são geridos em termos 

empresariais, por conta e risco das autarquias, gozando da autonomia administrativa e 

financeira. 

� Artigo 36.º (Concessão da exploração dos serviços públicos) 

1. A Assembleia Autárquica pode autorizar a concessão de serviços públicos pelos órgãos 

executivos das autarquias locais, desde que o interesse público se mostre devidamente 

assegurado. 

2.  A escolha do concessionário tem lugar mediante concurso público a realizar com observância 

da legislação em vigor. 

3. São nulas e de nenhum efeito as concessões ou qualquer outra forma de autorização para 

exploração de servis públicos estabelecidas com desrespeito do presente artigo. 

� Artigo 37.º (Regulamentação e fiscalização de tarifas) 

1. Os serviços cuja exploração seja objecto de concessão estão sujeitos a regulamentação e a 

fiscalização da administração autárquica, cabendo igualmente aos órgãos executivos 

autárquicos aprovar na respectiva política tarifária. O Presidente do Conselho Municipal ou 
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de Povoação pode rescindir os contratos de concessão ou de exploração, sempre que se 

verifique a actuação em desconformidade com as cláusulas contratuais, lesiva do interesse 

público, ou quando os serviços venham funcionando em condições manifestamente 

insatisfatórias de atendimento das necessidades dos utentes. 

 

� Artigo 70.º (Tarifas e taxas pela prestação de serviços) 

1. Aplicam-se tarifas ou taxas de prestação de serviços nos casos em que as 

autarquias tenham sob sua administração directa a prestação de 

determinado serviço público, e nomeadamente, nos seguintes casos: 

a) Abastecimento de água e energia eléctrica; 

b) Recolha, depósito e tratamento de lixos, bem como a ligação, conservação e 

tratamento de esgotos; 

c) Transportes urbanos colectivos de pessoas e mercadorias; 

d) Manutenção de jardins e mercados; 

e)  Manutenção de vias. 

� Artigo 71.º (Coimas e multas) 

1. A violação do código de posturas e de regulamentos de natureza genérica 

e execução permanente das autarquias constitui contra-ordenação 

sancionada com coima. 

2. As coimas a prever nas posturas e nos regulamentos autárquicos não 

poderem ser superiores a 10 vezes o salário mínimo nacional dos 

trabalhadores da indústria, nem exceder o montante das que forem 

impostas pelo Estado para contra-ordenação do mesmo tipo. 

3. A competência para a instrução dos processos de contra-ordenação e 

aplicação das coimas pertence aos órgãos executivos autárquicos, podendo 

ser delegada em qualquer dos seus membros. 

4. As autarquias locais beneficiam ainda, total ou parcialmente, das multas 

fixadas por Lei a seu favor. 

 

Além das Leis existem Posturas e Regulamentos para a execução das exigências das leis. No caso 

específico do Município de Maputo a legislação mais importantes são as seguintes: 

� Postura sobre a Limpeza da Cidade”3: 

                                                 
3 As Posturas Municipais são aprovadas por Resolução da Assembleia Municipal. Obdecem aos seguintes passos: o 
Conselho Municipal Deliberara sobre a matéria em causa, submetendo em seguida à Resolução da respectiva Assembleia 
Municipal. 
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A primeira Postura sobre a limpeza da cidade foi aprovada (Resolução 39/AM/2001, de 5 de 

Novembro) na primeira legislatura do Município do Maputo, pela Assembleia Municipal sob 

proposta do Conselho Municipal conforme a previsão legal do nº 3, do Artigo 45.º, da Lei 2/97, de 

18 de Fevereiro, Lei das Autarquias locais.  

Havendo necessidade de modernizar e adequar a primeira Postura no actual contexto de gestão 

integrada de resíduos sólidos, bem como o enquadramento da participação de outras pessoas 

colectivas, nomeadamente o sector privado, a segunda legislatura municipal aprovou, pela 

Assembleia Municipal sob proposta do Conselho Municipal, a Resolução 15/AM/2004, de 24 de 

Setembro, que altera pontualmente a primeira Postura (revisão pontual da Resolução 39/AM/2001, 

para acolher o Regulamento de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e introduzir o Principio 

Poluidor-Pagador, responsabilizando os grandes produtores de resíduos sólidos. 

� Regulamento da Gestão de Resíduos Sólidos 

O primeiro Regulamento foi introduzido pela Resolução 15/AM/05, de 24 de Setembro: 

Regulamento da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Maputo. 

� Prova de Serviço 

Com base na legislação acima referida e com o fundamento do Artigo 45.º, n.º3 da Lei das 

Autarquias Locais foi aprovada a Resolução 16/AM/04, de 24 de Setembro que introduz uma 

alteração à Postura sobre a Limpeza da Cidade ao definir um instrumento moderno e inovador, a 

Prova de Serviço (Art.º3, n.º2, 29º). 

A Prova de Serviço é uma obrigação exigida aos grandes produtores de Resíduos Sólidos Urbanos 

como forma de fazer valer o Principio Poluidor-Pagador consagrado na Lei ambiental e secundando 

pela lei das Autarquias locais. 

� Nova Estratégia de Gestão de Resíduos Sólidos e alteração do valor da Taxa de Limpeza. 

Com o fundamento do Artigo 45.º, n.º3 da Lei das Autarquias Locais e sob proposta do Conselho 

Municipal de Maputo, foi aprovada pela Assembleia Municipal a “Nova Estratégia de Gestão de 

Resíduos Sólidos”, assim como a alteração do valor da Taxa de Limpeza pela Resolução 58/AM/06, 

de 28 de Dezembro. 

� Resolução 62/AM/07, de 11 de Abril,  

Fundamentalmente determina a interrupção do fornecimento de energia eléctrica a quem não paga 

a taxa de limpeza e aprova a entrada em vigor das novas Taxas de Limpeza a partir de 1 de Maio 

de 2007. 

� Nova “Postura da Limpeza de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Maputo” e seus 

Regulamentos. 

Para sistematizar, modernizar, harmonizar e ajustá-la à legislação nacional foi trabalhado e 

elaborado uma nova “Postura da Limpeza de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Maputo” 
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com os seus diversos Regulamentos para posterior aprovação pela Assembleia Municipal. (Documento 

ainda interno do Conselho Municipal de Maputo, 11. Versão, Setembro 2007) 

 

Resumo dos principais dispositivos legais 

Na abaixo pode-se observar um resumo da legislação de base que regula a matéria ambiental, 

assim como aquela que se relaciona com a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Tabela resumo dos principais dispositivos legais que regulam a matéria ambiental, nomeadamente a 

Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Dispositivo Legal 
Órgão 
Competente 

Fundamento 
Artigos 
importantes 

Âmbito 

Lei Fundamental 

Constituição da 
República (2004) 

Assembleia da 
República (AR) 

É a Lei das Leis (Lei mãe). – 
Lei fundamental de 
Moçambique 

90.º – 
Consagra o 
Direito ao 
Ambiente 

Nacional 

Políticas Governamentais 

Política do Ambiente 

Conselho de 
Ministro através 
da Resolução 
n.º5/95, de 3 
de Agosto 

Fazer atingir o objectivo 
de assegurar um 
desenvolvimento 
sustentável e protecção do 
ambiente 

Instrumento 
fundamental 
para a 
criação da 
actual Lei 
do ambiente  

Nacional 

Leis Ordinárias (aprovadas pela Assembleia da República ou por Resoluções do Assembleia 
Municipal 

Lei 20/97, de 1 de 
Outubro – Lei do 
Ambiente  

Ministério para 
a Coordenação 
da Acção 
Ambiental 

Atribuir ao Governo 
elaborar e executar 
programas de gestão 
sustentável 

Artº 4, 5, 
7.º, 8.º 10.º 

Nacional  

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

Autarquias 
Locais  

Atribuir às Autarquias 
Locais a co-
responsabilidade de 
defender o meio ambiente, 
garantir o saneamento 
básico e a qualidade de 
vida. 

Artº 6.º, 
11.º, 14.º 

Local 

Lei n.º 11/97, de 31 
de Maio, Lei das 
Finanças e Património 
das Autarquias  

Autarquias 
Locais  

Normar as Finanças e 
Património Autárquico 

Artº 3.º,4.º, 
13.º,70.º, 

Local 

Postura de Limpeza 
Assembleia 
Municipal de 
Maputo 

Limpeza da Cidade  

Artº 1.º, 3.º, 
28.º, 29.º e 
50.º e 
Tabelas 

Local 

Regulamento da 
Gestão de Resíduos 
Sólidos Urbanos  

Assembleia 
Municipal de 
Maputo 

Limpeza da Cidade 
Todo 
documento 

Local 
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Dispositivo Legal 
Órgão 
Competente 

Fundamento 
Artigos 
importantes 

Âmbito 

Nova Estratégia de 
Gestão de Resíduos 
Sólidos e alteração do 
valor da Taxa de 
Limpeza  

Assembleia 
Municipal de 
Maputo  

Limpeza da Cidade 
Todo 
documento 

Local 

 

 

2.4. Classificação dos resíduos sólidos 

São várias as maneiras de se classificar os resíduos sólidos, mas, as formas mais comuns e 

frequentemente usadas para classificar os resíduos sólidos são: 

1) Quanto aos riscos potenciais de contaminação do meio ambiente; e   

2) E quanto à natureza ou origem 

A seguir passa-se a se classificar os resíduos sólidos, de acordo com os dois grandes grupos acima 

mencionados. 

 

1. Quanto aos riscos potenciais de contaminação do meio ambiente, classificam-se em: 

- CLASSE I OU RESIDUOS PERIGOSOS – São aqueles que, em função de suas características 

(inflamáveis, corrosivos, reactivos, tóxicos ou Patogénicos) apresentam riscos à saúde pública; e 

provocam efeitos adversos ao meio ambiente quando manuseados ou dispostos de forma 

inadequada. 

- CLASSE II OU NÃO INERTES – São os resíduos (combustível, biodegradaveis ou maior solubilidade) 

com possibilidade de acarretarem riscos à saúde pública e /ou ao meio ambiente. Não se 

enquadrando nas classificações de resíduos Classe I – Perigosos, nem na Classe III – Inertes. 

- CLASSE III OU INERTES – São aqueles que, por suas características intrínsecas, não oferecem 

nenhum tipo de riscos à saúde e ao meio ambiente. Os resíduos desta classe, quando submetidos a 

um contacto estático ou dinâmico com água destilada ou deionizada, a temperatura ambiente, 

nenhum dos seus constituintes se solubilizam, a concentrações superiores aos padrões de potabilidade 

da água (teste feito atendendo aspectos padrões como a cor, turvação e sabor). 

 

2. Classificação dos resíduos sólidos Quanto à natureza ou origem 

A origem é o principal elemento para a caracterização dos resíduos sólidos. Segundo este critério, os 

diferentes tipos de lixo podem ser agrupados em cinco classes, a saber: 

• Resíduos domésticos ou residenciais; 

• Resíduos comerciais; 

• Resíduos públicos; 

• Resíduos domiciliares especiais que, por sua vez, compreendem: 
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- Entulho de obras ou resíduos de construção civil; 

- Pilhas e baterias; 

- Lâmpadas fluorescentes; 

- Pneus. 

• Resíduos de fontes especiais que, por sua vez, compreende: 

- Resíduos industriais 

- Resíduos radioactivos 

- Resíduos de portos, aeroportos e terminais rodo-ferroviários 

- Resíduos agrícolas 

- Resíduos de serviços de saúde. 

 

Breve caracterização de cada grupo: 

- Resíduos domésticos ou residenciais São os resíduos produzidos nas actividades diárias em casas, 

apartamentos, condomínios e demais espaços residenciais. 

- Resíduos comerciais São os resíduos produzidos em estabelecimentos comerciais, cujas 

características e quantidades dependem da actividade ali desenvolvida.  

Nas actividades de limpeza urbana, os tipos "doméstico" e "comercial" constituem o chamado "lixo 

domiciliar", que, junto com o lixo público, representam a maior percentagem dos resíduos sólidos 

produzidos nas cidades. 

Os grupos de produtores do lixo comercial, assim como o lixo de obras, podem ser dividido em 

subgrupos chamados de "pequenos produtores“ – produzem até 120 litros de lixo/dia e "grandes 

produtores ", produzem mais de 120 litros de lixo/dia. 

- Resíduos públicos São os resíduos presentes nos lugares públicos, em geral, resultantes da 

natureza (folhas, poeira, terra e Areia), mais aqueles descartados irregular e indevidamente pela 

população (bens não mais úteis, papéis, restos de embalagens, alimentos, etc..). 

 

Nota: O lixo público está directamente associado ao aspecto estético da cidade. Portanto, deve merecer especial 

atenção ao planeamento das actividades de limpeza das cidades, como por exemplo, cidades turísticas. 

 

- Resíduo domiciliares especiais este grupo de resíduos compreende: os resíduos de construção; 

civil; pilhas e baterias; lâmpadas fluorescentes e pneus. Os LIXO de obra, também conhecidos como 

Resíduos da construção civil, só estão enquadrados nesta categoria por causa da grande 

quantidade de sua produção e pela importância que a sua recuperação e reciclagem vem 

assumindo nos últimos tempos em alguns países. 

 

 Resíduos da construção civil  
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A indústria da construção civil é a que mais explora recursos naturais. E, é também a indústria que 

mais produz resíduos sólidos. Nos países pouco desenvolvidos, a tecnologia de construção aplicada 

favorece o desperdício de materiais durante a construção.  

Ora tomemos uma pequena comparação, a título elucidativo: em países desenvolvidos, a média de 

resíduos proveniente das obras encontra-se abaixo de 100kg/m2 construídos. Um estudo feito no 

Brasil, este índice ascende a 300kg/m2 construídos.  

Em termos quantitativos, esse material corresponde a mais ou menos 50% do peso de resíduos 

sólidos urbanos, em cidades de diferentes países, com mais de 500 mil habitantes. 

Em termos de composição, os resíduos da construção civil são uma mistura de materiais inertes, tais 

como concreto, argamassa, madeira, plásticos, papelão, vidros, metais, cerâmica, arreia, etc.. 

 

 Pilhas e baterias 

As pilhas e baterias têm como princípio básico converter energia química em energia eléctrica 

utilizando um metal como combustível. Apresentam-se sob várias formas (cilíndricas, rectangulares, 

botões), podem conter um ou mais dos seguintes metais: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), 

níquel (Ni), prata (Ag), lítio (Li), zinco (Zn), manganês (Mn) e seus compostos.  

Os constituintes das pilhas que contêm esses metais são corrosivos, reactivos e tóxicos – por isso são 

classificadas na “Classe “ – resíduos perigosos. 

As substâncias contendo cádmio, chumbo, mercúrio, prata e níquel causam problemas graves sobre o 

meio ambiente e, em especial, sobre o homem. Outras substâncias presentes nas pilhas e baterias, 

como o zinco, o manganês e o lítio, embora o seu uso não se encontra interditado em muitos países, 

também causam problemas ao meio ambiente. 
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Adaptado de Monteiro, J. H. P. et al., (2001) 

 

Lâmpadas fluorescentes 

O pó que torna as lâmpadas fluorescentes luminosas contém mercúrio. Quando as lâmpadas são 

quebradas, queimadas ou enterradas em aterros sanitários, liberam esse mercúrio – substancia 

tóxica para o sistema nervoso humano e, quando inalado ou ingerido, pode causar uma enorme 

variedade de problemas fisiológicos – por isso, as lâmpadas fluorescentes se classificam na “Classe I  

– resíduos perigosos” .  

O mercúrio é extremamente perigoso para a saúde humana, porque  quando lançado ao meio 

ambiente, sofre "bioacumulação", isto é, aumenta de concentração nos tecidos dos peixes, tornando-

os perigosos para o consumo. As mulheres grávidas que se alimentarem de peixe contaminado 

transferem o mercúrio para os fetos, que são particularmente sensíveis aos seus efeitos tóxicos. 

A acumulação do mercúrio nos tecidos também pode contaminar outras espécies selvagens, como 

marrecos, aves aquáticas e outros animais. 

Pneus  

São muitos os problemas ambientais causados pela deposição inadequada dos pneus, ora vejamos: 

- Se abandonados a céu aberto (sujeito a chuvas), acumulam água, servindo como local para a 

proliferação de mosquitos, 

- Se depositados em aterros sanitários convencionais, criam espaços "ocos“ – causam a instabilidade 

do aterro; 
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- Se destinados em unidades de incineração, a queima da borracha produz enormes quantidades de 

material particulado e gases tóxicos, pelo que a operação da incineradora necessita de ter um 

sistema de tratamento de gases extremamente eficiente (caro).  

Por todas estas razões, os pneus velhos são hoje um problema ambiental grave e de saúde pública 

ainda sem uma solução eficaz à vista, principalmente para países de clima chuvoso. 

 

- Resíduos de fontes especiais São resíduos que, em função de suas características peculiares, 

passam a merecerem cuidados especiais no processo do seu manuseamento, acondicionamento, 

armazenamento, transporte ou disposição final. Dentro da classe, merecem destaque os seguintes 

subgrupos: 

Resíduos industriais 

São os resíduos produzidos pelas actividades industriais, sendo muito variados e apresentam 

características diversificadas, pois dependem do tipo de produto manufacturado. Podem se 

classificar em: Classe I (Perigosos), Classe II (Não-Inertes) e Classe III (Inertes). 

 

Resíduos radioactivos 

Assim considerados os resíduos que emitem radiações acima dos limites permitidos pelas normas 

ambientais. 

Resíduos de portos, aeroportos e terminais rodo-ferroviários 

Resíduos acumulados tanto nos terminais como dentro dos navios, aviões e autocarros. O Risco dos 

resíduos dos portos e aeroportos está no risco de transmissão de doenças já erradicadas no país. A 

transmissão também pode se dar através de cargas eventualmente contaminadas, tais como animais, 

carnes e plantas.  

 Resíduos agrícolas 

Formado basicamente pelos restos de embalagens impregnados com pesticidas e fertilizantes 

químicos, utilizados na agricultura. Portanto, o manuseamento destes resíduos deve seguir as mesmas 

regras, recipientes e processos usados para os resíduos industriais de Classe I. 

 

- Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde  

Classe A – Resíduos Infectantes 

A.1 – Biológicos: Cultura, inóculo, mistura de microorganismos e meio de culturas inoculados 

provenientes de laboratório clínico ou de pesquisa, vacina vencida ou inutilizada; filtro de gases 

aspirados de áreas contaminadas por agentes infectantes e qualquer resíduo contaminado por estes 

materiais. 

A.2 – Sangue e hemo-derivados: Sangue e hemoderivados com prazo de validade aspirado ou 

sorologia positiva, bolsa de sangue para análise, soro, plasma etc...  
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A.3 – Cirúrgicos: Tecido, órgão, feto, peça anatômica, sangue e outros líquidos orgânicos resultantes 

de cirurgia, necropsia e resíduos contaminados por estes materiais. 

A.4 – Perfurantes e cortantes: Agulhas, ampolas, pipetas, lâmina de bisturi e vidro. 

A.5 – Animais contaminados: Carcaça ou parte de animal inoculado, exposto a microorganismos 

patogênicos, ou portador de doença infecto-contagiosa, bem como resíduos que tenham estado em 

contato com estes. 

A.6 - Assistência a pacientes: Secreções e outros líquidos orgânicos procedentes de pacientes, bem 

como os resíduos contaminados por estes materiais, incluindo restos de refeições. 

 

Classe B – Resíduos Especiais 

B.1 - Rejeitos radioativos: Material radioativo ou contaminado com radionuclídeos, proveniente de 

laboratório de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia. 

B.2 – Resíduos farmacêuticos: Medicamento fora de prazo, contaminado, de uso proibido no país 

ou não utilizado. 

B.3 – Resíduos químicos perigosos: Resíduo tóxico, corrosivo, inflamável, explosivo, reactivo, 

genotóxico ou mutagénico. 

 

Classe C – Resíduos Comuns 

C – Resíduos comuns: São aqueles que não se enquadram nos tipos A e B e que, por sua 

semelhança aos resíduos domésticos, não oferecem risco adicional à saúde pública. 
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(Adaptado de Monteiro, J. H. P. et al., (2001)) 

Classificação dos resíduos de serviço de Saúde. 
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Nos termos do Decreto n.º 13 /2006 De 15 de Junho - Regulamento sobre a Gestão de Resíduos, os 

resíduos são classificados em perigosos e não perigosos, sendo que: 

a) Consideram-se resíduos perigosos, aqueles que contenham quaisquer das características descritas 

no anexo III, do referido Regulamento. 

b) Consideram-se resíduos não perigosos, os resíduos que não contenham nenhuma das 

características descritas no anexo III, do referido Regulamento.  

Ver o Decreto n.º 13 /2006 De 15 de Junho e os respectivos anexos, para informação 

pormenorizada e regras e procedimentos do processo de gestão de resíduos sólidos em 

Moçambique. 

 

 

2.5. Características dos resíduos sólidos 

As características do lixo variam em função de aspectos sociais, económicos, culturais, geográficos e 

climáticos, ou seja, os mesmos factores que também diferenciam as comunidades entre si e as 

próprias cidades. 

A tabela abaixo ilustra a variação da composição do lixo em alguns países, deduzindo-se que a 

participação da matéria orgânica tende a se reduzir nos países mais desenvolvidos ou 

industrializados, provavelmente devido a grande incidência de alimentos semi-preparados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de Monteiro, J. H. P. et al., (2001)) 

Composição gravimétrica de resíduos, exemplos. 

 

 

 

 

 

A análise do lixo pode ser feita segundo suas características: 1- Físicas; 2- Químicas; e 3 – 

Biológicas. 
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1- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Os resíduos sólidos podem ser classificados, em termos físicos, em: (segundo Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT). 

1.1. Produção per capita - Relaciona a quantidade de resíduos urbanos produzidos/dia e o número 

de habitantes de determinada região.  

Na falta de dados mais precisos, a produção per capita pode ser estimada através da Tabela 

abaixo e ou do gráfico apresentado a seguir. 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de Monteiro, J. H. P. et al., (2001)) 

Correlação entre número de habitantes e a produção per capita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de Monteiro, J. H. P. et al., (2001)) 

 

 

 

Um erro muito comum cometido por alguns técnicos de gestão de resíduos sólidos é correlacionar a 

produção per capita somente ao lixo domiciliar (doméstico + comercial), em vez de correlacioná-la 
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aos resíduos urbanos (domiciliar + público + lixo de construção civil e, até incluir os resíduos de 

serviços de saúde). 

1.2. Composição gravimétrica - Traduz a percentagem de cada componente em relação ao peso total 

da amostra de lixo analisada. Os componentes mais utilizados na determinação da composição 

gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos. 

1.3. Peso específico aparente - É o peso do lixo solto em função do volume ocupado livremente, sem 

qualquer compactação, expressa-se em kg/m3. A sua determinação é fundamental para definir as 

dimensões dos equipamentos e de instalações necessárias. Na ausência de dados mais precisos, 

podem-se utilizar os valores de 230kg/m3 para o peso específico do lixo domiciliar; 280kg/m3 

para o peso específico dos resíduos de serviços de saúde e de 1.300kg/m3 para o peso específico 

de resíduos da construção civil. 

1.4. Teor de humidade - Representa a quantidade de água presente no lixo, medida em 

percentagem, em função do seu peso. Este parâmetro se altera significativamente em função das 

estações do ano e da incidência de chuvas, podendo ser estimado um teor de humidade que varia 

entre 40 a 60%. 

1.5. Compressividade – Compressividade é o grau de compactação ou de redução do volume que 

uma massa de lixo pode sofrer quando comprimida. Submetido a uma pressão de 4kg/cm², um 

volume do lixo pode se reduzir de (1/3) para (1/4) do volume original. 

A massa de lixo tende a se expandir quando é aliviada da pressão, sem, no entanto, voltar ao 

volume inicial. A esse fenómeno dá-se o nome de empolação e deve ser considerado na gestão de 

aterro. 

 

2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Segundo Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Quimicamente os resíduos sólidos podem 

ser classificados em: 

1.1. Poder calorífico – Indica a capacidade potencial de um material desprender determinada 

quantidade de calor quando submetido à queima.  

** O poder calorífico médio de o lixo domiciliar se situa na faixa de 5.000 Kcal/kg. 

1.2. Potencial hidrogeniónico (pH) – indica o teor de acidez ou alcalinidade dos resíduos. Em geral, 

situa-se ente 5 a 7. 

1.3.Composição químico – Consiste na determinação dos teores de cinzas, matéria orgânica, carbono, 

nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, resíduo mineral total, resíduo mineral solúvel e gorduras. 

 

1.4. Relação carbono/nitrogênio (C:N) - Esta razão indica o grau de decomposição da matéria 

orgânica do lixo nos processos de tratamento/disposição final. Em geral, essa razão encontra-se na 

ordem de 35:1 a 20:1. 
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3. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

As características biológicas dos Resíduos Sólidos são determinadas pela população microbiana e dos 

agentes patogénicos presentes no lixo. São estes agentes de putrificação que determinam a escolha 

do método adequado para o tratamento e disposição final dos Resíduos Sólidos. 

Com base nas características biológicas dos resíduos, estão actualmente em investigação, processos 

de desposição final e de recuperação de áreas degradadas. 

O conhecimento das características biológicas dos resíduos é muito utilizado no desenvolvimento de 

inibidores de cheiro e de retardadores/aceleradores da decomposição da matéria orgânica. Os 

inibidores de cheiro podem ser aplicados no interior de veículos de recolha, para evitar ou minimizar 

o mau cheiro ao longo do percurso dos veículos. 

  

2.6. Factores que influenciam as características dos resíduos sólidos 

As características dos resíduos, principalmente as características físicas, são muito influenciados por 

factores sazonais, como por exemplo: 

- Na época chuvosa, o teor de humidade no lixo aumenta, e; 

- Nas quadras festivas (Natal e Ano Novo, carnaval) há um aumento da percentagem de alumínio 

(latas de cerveja e de refrigerantes); e no verão também. 

De seguida apresentam-se alguns factores e as alterações que provocam nas características físicas 

dos resíduos sólidos. 

1. Factores Climáticos 

- Chuvas 

- Outono 

- Verão 

Influenciam as características físicas dos resíduos sólidos, em: 

• Aumento do teor de humidade 

• Aumento do teor de folhas 

• Aumento do teor de embalagens de bebidas 

(latas, vidros e plásticos rígidos) 

 

 

 

2. Épocas do ano especiais 

- Natal/Ano Novo/Páscoa 

- Dia do Pai/Mães 
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- Férias escolares 

• Aumento de embalagens (papel/papelão, plásticos maleáveis e metais) 

• Aumento de matéria orgânica 

• Esvaziamento de áreas das "cidades académicas" 

• Aumento populacional em locais turísticos 

 

3. Demográficos 

- População urbana  

• Quanto maior a população urbana, maior é a produção per capita 

 

4. Socioeconómicos 

Nível cultural 
Quanto maior o nível cultural, maior a incidência de materiais 
recicláveis e menor a incidência de matéria orgânica 

Nível educacional 
Quanto maior o nível educacional, menor a incidência de matéria 
orgânica. 

Poder de compra 
Quanto maior o poder de compra, maior a incidência de 
materiais recicláveis e menor a incidência de matéria orgânica 

Poder de compra /mês 
Maior consumo de supérfluos perto do logo após o salário (fim e 
início do mês) 

Desenvolvimento tecnológico 
Introdução de materiais cada vez mais leves, reduzindo o valor 
do peso específico aparente dos resíduos 

Etc…. Etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Determinação das principais características físicas dos resíduos sólidos. 
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Dos grupos de características apresentados, o mais importante é o das características físicas, pois, 

sem o conhecimento preciso das características físicas dos resíduos sólidos, é praticamente impossível 

fazer gestão integrada dos serviços de limpeza urbana. 

As características físicas dos resíduos sólidos apresentam Vantagens operacionais no processo de 

gestão integrada dos resíduos urbanos. Pois, características físicas podem ser facilmente 

determinadas através de processos expeditos de campo, com o auxílio de equipamento simples: 

latas de 200 Litros, uma balança com capacidade de pesar até 150 kg; uma estufa e da ferramenta 

básica usada na limpeza urbana. 

 

2.7.1. Procedimento para Determinação das Características Físicas 

PREPARÇÃO DA AMOSTRA 

1º- Colher as amostras (lixo solto), com cerca de 3m³ de volume (2ª a 5ª feira, em diferentes 

sectores, para que os resultados que se aproximem o máximo possível da realidade); 

2º - Colocar as amostras colhidas sobre uma lona, em área plana, e misturá-las com o auxílio de pás 

e enxadas, até se obter um único lixo e "homogéneo“ (rasgar os sacos plásticos, caixas de papelão, 

caixotes, etc..); 

3º- Dividir a fracção de resíduos misturados em 4 partes; seleccionar 2 dos 4 resultantes (sempre 

quartos opostos) que serão novamente misturados e homogeneizados; 

4º- Repetir o procedimento anterior até que o volume de cada um dos quartos seja de pouco mais 

de 1 m³; 

5º- Separar, aleatoriamente, um dos quartos e encher até a borda, 5 latas de 200 Litros, 

previamente pesados; 

6º- Picar a porção dos quartos seleccionado que sobrar e encher um recipiente de 2 litros e fechar o 

mais hermeticamente possível (evitar sol, chuva, vento e temperaturas elevadas).  

7º- Limpar o lugar e levar para o aterro todo o lixo que sobrar desta experiência. 

 

- Procedimento para determinação do Peso Específico Aparente  

- Pesar cada uma das latas cheias e determinar o peso do lixo, subtraindo o peso da lata; 

P1= Peso – Peso lata 
P2= Peso – Peso lata 
P3= Peso – Peso lata 
P4= Peso – Peso lata 
P5= Peso – Peso lata 
- Somar os pesos, obtém-se: S= P1+P2+P3+P4+P5 

 

 

- Determinar o peso específico aparente através do valor da soma obtida, expresso em kg/m³. 
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Exemplo: 

 

 

- Procedimento para determinação da Composição Gravimétrica 

- Escolher a lista dos componentes que se quer determinar, de acordo com o objectivo que se 

pretende alcançar; 

- Separar o lixo por componentes desejados; 

- Classificar como "outros" qualquer material encontrado que não se enquadre na lista de objectivos  

- Pesar cada componente separadamente; 

- Dividir o peso de cada componente pelo peso total da amostra  

- E calcular a composição gravimétrica em termos percentuais. 

 

 

 

- Procedimento para determinação do Teor de humidade 

- Pesar a amostra de 2 litros; 

- Colocar seu conteúdo em um forno (preferencialmente uma estufa) a 105ºC por um dia ou a 75ºC 

por dois dias consecutivos; 

- Pesar o material seco até que os resíduos apresentem peso constante; 

- Subtrair o peso da amostra húmida do peso do material seco e determinar o teor de humidade em 

termos percentuais. 

 

 

- Procedimento pata determinação da Produção Per Capita 

- Medir o volume de lixo depositado no aterro, num dia inteiro de trabalho; 

- Calcular o peso total do lixo no aterro, aplicando o valor do peso específico determinado 

anteriormente; 

- Calcular a percentagem da população atendida pelo serviço de recolha; 

- Calcular a taxa de produção per capita dividindo-se o peso do lixo pela população atendida. 

 

 

 

3. PROJECÇÃO DAS QUANTIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Se: 1000L-------1m3 
       200L -------- X 
        X=  0,2 m3 

se: P1 ----- 0,2 m3 
      S ---------- y 
y = n kg/m³ 

Então: PEA = n kg/m³ 

Se: PTA ------------- 100% 
 

Então: C.G Vidro  =(PVidro / PTA) x100% 

TH = (humido  – Pseco ) /100% 

TP per capita = Xkg / nº hab / dia 
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Para se avaliar correctamente a projecção da produção per capita de RS é necessário conhecer o 

tamanho da população residente, bem como o da população flutuante (nas cidades turísticas, a 

população flutuante produz cerca de 70% de lixo a mais do que a população local. 

Exemplo da necessidade de projecção da produção per capita de RS: 

Um gestor de resíduos sólidos de uma certa urbe fez um exercício de projecção da necessidade de 

recolha de resíduos actualmente e no futuro. Nessa tarefa, o gestor obteve os seguintes dados:  

A zona residencial possui 1000 habitações; a dimensão média do agregado familiar é de 3.4; a 

taxa de crescimento da população é de 1 %; a produção por capita de RS é de 1 kg/hab.dia; 

Taxa de crescimento da produção por capita é de 3 % /ano; o Peso específico dos Resíduos é de 

150 kg/m3 e a Taxa de crescimento do peso específico = - 0,25 %. 

Pretende-se determinar as quantidades (em Toneladas) e os volumes (m3) de Resíduos produzidos 

anualmente: no momento actual e após 15 anos, para melhor prever as necessidades da recolha, 

pode se recorrer ao modelo aritmético de projecção de crescimento populacional, peso específico e 

da produção per capita do RS:  

 

Efectuando os cálculos, temos o seguinte: 

1. Momento actual: 

Produção de RU anual = capitação x nº habitações x agregado familiar x 365 dias = 

= 1 x 1000 x 3.4 x 365 = 124100 kg = 1241 ton 

Volume anual = Produção de RU anual (kg) / peso específico (kg/m3) =  

= 1241000/150 = 8273,3 m3 

 

2. Daqui a 15 anos: 

Efectua-se o cálculo da projecção com base no modelo de crescimento aritmético: 

Projecção da população 15 anos = População ano 0 x (1 + 15 x Taxa de crescimento da 

população) =  

= 3400 x (1 + 15 x 0,01) = 3910 hab 

 

Projecção da capitação 15 anos = Capitação ano 0 x (1 + 15 x Taxa de crescimento da capitação) 

=  

= 1 x (1 + 15 x 0,03) = 1,45 kg/hab.dia 

 

Projecção da população 15 anos = População ano 0 x (1 + 15 x Taxa de crescimento da 

população). 
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Projecção do peso específico 15 anos = Peso específico ano 0 x (1 + 15 x Taxa de crescimento Peso 

específico) = 

=  150 x (1 + 15 x (-0,0025)) = 144,4 kg/m3 

Logo: 

Produção de RU anual 15 anos = 1,45 x 3910 x 365 = 2069,4 ton/ano 

Volume de RU anual 15 anos = 20693600/144,4 = 143307,5 m3/ano 

 


