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O presente documento é a versão final do Volume II – Opções Estratégicas, no âmbito da
assistência técnica ao Ministério de Obras Públicas e Recursos Naturaispara a elaboração do
Plano de Acção para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (PA-GIRSU). O referido
Volume, juntamente com o Volume I - Caracterização e Diagnóstico, Volume III - Plano de
Acção e um Sumário Executivo em Castelhano, perfazem a totalidade dos resultados da
presente assistência técnica.

Plano de Acção para a Gestão Integrada de Residuos Sólidos Urbanos - São Tomé e Principe, 2011-2016
Volume II – Opções Estratégicas
| 3

Índice
Sumário Executivo .................................................................................................... 8
1.

Enquadramento ............................................................................................................... 19

1.1.

Resultado Participação de Stakeholders ..................................................................... 19

1.2.

Análise Prospectiva: Evolução da Produção ................................................................ 21

2.

Síntese do Diagnóstico .................................................................................................... 23

3.

Opções Estratégicas ......................................................................................................... 24

3.1.

Opções Estratégicas Institucionais .............................................................................. 24

A.

Modelos Predominantemente Públicos .......................................................................... 24

B.

Estratégias de Parcerias Público-Privadas ....................................................................... 26

C.

Opção Estratégica Institucional mais viável em São Tomé e Principe............................. 28

D.

Implicações Jurídico-legais .............................................................................................. 30

3.2.

Opções Estratégicas de Sistema de Gestão de RSU .................................................... 32

A.

Recolha ............................................................................................................................ 32

B.

Transferência e Deposição Temporária de Resíduos ...................................................... 33

C.

Processamento de Resíduos ............................................................................................ 33

D.

Tratamento de Resíduos.................................................................................................. 34

E.

Prevenção ........................................................................................................................ 36

F.

Opção Estratégica de Sistema de Gestão de RSU mais viável em São Tomé e Principe . 36

J.

Opção Estratégica para os Resíduos Especiais ................................................................ 40

K.

Implicações Jurídico-legais .............................................................................................. 43

3.3.

Opções Estratégicas de Financiamento do Sector ...................................................... 44

A.

Investimento inicial e alterações estruturais .................................................................. 44

B.

Financiamento dos custos de operacionalização e manutenção do sistema ................. 45

C.

Opções Estratégicas de Financiamento mais Viáveis em São Tomé e Principe ............. 46

Bibliografia ............................................................................................................. 54
Anexo 1. Glossário .................................................................................................. 55
Anexo 2. Estimativa de Produção de Resíduos ......................................................... 57
Anexo 3. Benchmark Modelos Institucionais e Boas Práticas Internacionais ............ 59
Anexo 4. Opções Estratégicas de Tecnologias no Sistema de Gestão de Resíduos..... 74
Anexo 5. Conclusões do Seminário Participativo ..................................................... 94

Plano de Acção para a Gestão Integrada de Residuos Sólidos Urbanos - São Tomé e Principe, 2011-2016
Volume II – Opções Estratégicas
| 4

Índice de Tabelas e Ilustrações
Tabela 1 Evolução da Produção (2010-2025) .............................................................................. 21
Tabela 2 Produção de Resíduos por CATEGORIAS....................................................................... 22
Tabela 3 Produção de Resíduos Biodegradáveis (Incluindo cartão)............................................ 22
Tabela 4 Análise FOFA ................................................................................................................ 23
Tabela 5 Produção de Resíduos Especiais ................................................................................... 40
Tabela 6 Taxa Impacto Ambiental (LEI 14/2003)......................................................................... 48
Tabela 7 Taxa de Gestão de Resíduos sobre o Valor das Importações ....................................... 49
Tabela 8 Custos Operacionalização e Manutenção .................................................................... 50
Tabela 9 Custos Retoma Embalagens .......................................................................................... 52
Tabela 10 Produção de Resíduos por Distrito ............................................................................. 57
Tabela 11 Comparação Tipo Recolha em Termos de: A) Viabilidade e b) Impacto..................... 74
Tabela 12 Opções Relativas à Distribuição, Recolha e Tipo de Transporte Associado................ 79
Tabela 13 Comparação dos Tipos de Recolha e Adequação para: A) Tipos de Fracções
Valorizáveis e sua B) Viabilidade e C) Impacto ............................................................................ 82
Tabela 14 Opção Estratégica Estação Transferência .................................................................. 84
Tabela 15 Análise Multicritério de Opções de Transferência...................................................... 85
Tabela 16 Opções Tecnológicas de Tratamentos e Processamento ........................................... 86
Tabela 17 Opções de Tratamento Fracção Orgânica................................................................... 89
Tabela 18 Opções Tratamento Fracção Não Valorizável ........................................................... 91
Ilustração 1 Opção Estratégica para o Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos ........ 16
Ilustração 2 ESquema Total de Financiamento do SISTEMA de Gestão Integrada de Resíduos . 18
Ilustração 3 Produção de Resíduos por Distrito, em 2010 .......................................................... 21
Ilustração 4 Opção Estratégica Relativa ao Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos ... 39
Ilustração 5 Esquema Opção Estratégica para Gestão de Resíduos Especiais ............................ 41
Ilustração 6 Esquema Total de Financiamento do SISTEMA de Gestão Integrada de Resíduos . 53

Plano de Acção para a Gestão Integrada de Residuos Sólidos Urbanos - São Tomé e Principe, 2011-2016
Volume II – Opções Estratégicas
| 5

Ilustração 7 Composição de Resíduos de Embalagem ............................................................... 76
Ilustração 8 Repartição dos Resísudos por tipo de fracção......................................................... 77

Plano de Acção para a Gestão Integrada de Residuos Sólidos Urbanos - São Tomé e Principe, 2011-2016
Volume II – Opções Estratégicas
| 6

Índice de Abreviaturas
AECID – Agência Espanhola de Cooperação para o Desenvolvimento
ALISEI – Organização Não Governamental Italiana em São Tomé e Principe
CDAG – Câmara Distrital de Água Grande
DGA – Direção Geral de Ambiente de São Tomé e Princípe
GIME – Grupos de Interesse de Manutenção de Estradas, programa apoiado pela UE
IPAD – Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento
OMS – Organização Mundial de Saúde
ONG – Organização Não Governamental
RUB – Resíduos Sólidos Urbanos Biodegradáveis
REEE – Resíduos de Equipamentos Electricos e Electrónicos
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos
PA-GIRSU - Plano de Acção de Resíduos Sólidos Urbanos para São Tomé e Príncipe
STP – São Tomé e Príncipe
UCLLA – União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa
UE – União Europeia
UNEP – Programa para o Ambiente das Nações Unidas (United Nations Environment Programme)

Plano de Acção para a Gestão Integrada de Residuos Sólidos Urbanos - São Tomé e Principe, 2011-2016
Volume II – Opções Estratégicas
| 7

Sumário Executivo
Participação dos detentores de interesse
Para além da participação da Direcção Geral do Ambiente, no âmbito da elaboração do Plano
Acção de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (PA-GIRSU), realizaram-se, em
Setembro 2010 na cidade de São Tomé, dois seminários com os detentores de interesses
onde foram debatidas as Metas e Objectivos, e Apresentadas as Opções Estratégicas do Plano.
De acordo com os cerca de 40 participantes o Plano de Acção deve ter entre os seus
objectivos: Reduzir a produção, Definir políticas de importação de embalagens, incluindo a
aplicação de taxas, Envolver a população no processo, Assegurar a racionalização da utilização
dos meios de recolham, Definir tipos de resíduos a transferir e outros a valorizar, Utilizar os
resíduos na compostagem, Proibir a queima descontrolada de resíduos (queima a céu aberto),
Transformar as lixeiras em vazadouros controlados, Definir e implementar um plano de gestão
da Lixeira, Incluir o tema no Plano Ordenamento do Território (coordenação com o Cadastro) e
Aplicar o princípio do Poluidor-Pagador.
Os participantes consideraram que o modelo institucional do sector deve ter da parte do
Estado uma forte intervenção, independentemente da entidade a promover poder deter maior
ou menor perfil empresarial, contemplando a participação das empresas e envolvendo as
Câmaras Distritais nomeadamente na recolha de RSU. Por seu lado a recolha deve contemplar
a Separação na fonte e utilizar Contentores porta-a-porta bem como recolha em pontos. O
Tratamento e processamento deve incluir Compostagem e Aterro e promover a valorização da
parte orgânica. Deve ainda ser contemplado um Aterro controlado, bem como Vazadouros
controlados, enquanto a queima de residuos deve ser proibida.

Evolução da produção de resíduos
A definição de opções estratégicas, depende da evolução temporal e espacial da produção de
resíduos. Actualmente, a produção anual de RSU está estimada em cerca de 27.101 toneladas,
valor que deve aumentar para 38.208 em 2025. Em termos geográficos a produção concentrase nos Distritos de Água Grande e Mé-Zóchi com cerca de 63% do total. Do total de resíduos
producidos, cerca de 50% são biodegradáveis (restos de comida e jardins), representando o
papel e o vidro cerca de 5% cada um. Estima-se que cerca de 30% são hoje resíduos
indiferenciados, parte dos quais é constituído por matérial biodegradável, que por não ter sido
separada na fonte, gerou um aglomerado destes indiferenciados.

Opções estratégicas quanto aos modelos institucionais
A organização do sistema de gestão de resíduos sólidos em São Tomé e Príncipe deverá
assentar no conceito de responsabilidade partilhada, segundo o qual todos os agentes são
parte do problema e da sua solução, devendo participar em todo o processo. Assim, foram
analisados 5 opções estratégicas de modelos institucionais: i) Estabelecimento de Entidade
Nacional de Capital Público; ii) Recolha e transporte da responsabilidade das Câmaras
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Distritais, Tratamento e deposição final da responsabilidade do Ministério do Ambiente
(Administração Central); iii) Estabelecimento de uma Entidade Intermunicipal de Capital
Público para a Recolha e Transporte, Tratamento e deposição final da responsabilidade do
Ministério do Ambiente (Administração Central); iv) Privatização com Abordagem
Convencional; v) Privatização com Abordagem nas Pequenas e Micro Empresas. Para a
componente do tratamento e deposição final foi ainda analisada a opção estratégica de
concessão a empresa privada.

Opções estratégias para o Sistema de Gestão de RSU
Foram consideradas várias opções para as componentes do Sistema de Gestão de RSU.
No que diz respeito à Recolha, uma estratégia de resíduos eficiente contempla a recolha
selectiva de materiais com valor, podendo ser feita através da separação na fonte (domicílios,
comércio, serviços, etc.) ou da recolha indiferenciada. A recolha selectiva com separação na
fonte, responsabiliza mais os cidadãos e as autoridades pelos custos e viabilidade económica
do sistema. O esforço da separação na fonte é largamente recompensado pelo aumento de
salubridade do sistema, e pelos menores custos económicos e ambientais, para além de
favorecer os processos posteriores de Tratamento e Valorização dos resíduos. Já a recolha
indiferenciada - mistura de resíduos num único contentor e posterior separação em centrais
de triagem, ainda que seja um sistema mais simples de implementar implica baixa qualidade
da valorização dos resíduos. A recolha indiferenciada implica sempre uma perda económica e
ambiental, implicando um maior consumo de recursos.
Assim, a decisão sobre o processo de recolha depende também das opções que sejam
tomadas em termos de tratamento e destino final dos resíduos. Deve ser tido em conta que a
reciclagem material dos materiais importados (plásticos, metais e outros materiais não
biodegradáveis) está ainda condicionada pela insularidade do território e quase ausência de
indústria transformadora local. Contudo, a maior fração de resíduos, os biodegradáveis tem
um incotentável potencial de transformação em produtos com valor (e.g adubo, etc.).
Relativamente à Transferência e Deposição Temporária de Resíduos, o tamanho reduzido do
país, a densidade populacional (170 habitantes por km2) e a concentração pessoas e comércio
em determinadas zonas e distritos, por um lado, e por outro a orografia, estado das vias de
comunicação e existência de povoamentos dispersos colocando desafios exigentes à logística
integrada do sistema de gestão de resíduos.
Também aqui as opções dependem do modelo de recolha. As estações de transferência de
resíduos indiferenciados constroem-se quando as distâncias entre o pontos de produção e
tratamento final são superiores a 30-40 km, e a capacidade diária de tratamento é superior a
30 toneladas diárias i.e. um veículo pesado carregado na sua máxima capacidade duas vezes
por dia. A transferência de indiferenciados obriga à compactação e transporte imediato, não
havendo a possibilidade de armazenamento dos resíduos devido aos fortes odores e à
putrefacção que atraem insectos e roedores. No entanto, a actual situação das estradas e a
orografia impossibilitam a utilização de veículos de 20-30 toneladas, pelo que as estações
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clássicas de transferências de resíduos indiferenciados, sem valor quando compactados,
devem ser excepções e devidamente ponderadas.
Relativamente ao Processamento de Resíduos foram analisadas duas opções não mutuamente
exclusivas que poderão ser implementadas em São Tomé e Principe. Uma primeira opção, é
Tratamento Mecânico-Biológico –TMB numa versão adaptada a países em vias de
desenvolvimento. Os resíduos sólidos misturados (indiferenciados) não separados na fonte
são sujeitos a uma série de operações físicas e biológicas com o intuito de separar os materiais
potencialmente recicláveis (materiais ferrosos, embalagens de plástico, vidro) e produzir uma
fração inerte pronta a ser depositada em aterro ou vazadouro. As unidades de TMB adaptadas
são estruturadas em módulos e podem receber desde 3.000 a 20.000 toneladas por ano,
sendo estes valores médios muito comuns.
Uma segunda opção, será Central de Processamento e Triagem de Resíduos. Estas unidades
tecnológicas simples podem ser implantadas em todo o território de São Tomé e Príncipe, são
como pequenas fábricas de processamento de resíduos com duas vertentes básicas, a
Mecânica e Biológica, tendo no aproveitamento da fração orgânica o seu objetivo principal,
sucedendo-se em importância a separação de resíduos valorizáveis (vidro, metais, etc.) e
triagem dos perigosos. A separação e triagem dos resíduos, caso sejam entregues à Central
misturados e de forma indiferenciada, poderão ser realizadas manual, mecânica ou
biologicamente (no caso da vermicompostagem e compostagem).
Relativamente às opções estratégicas para o Tratamento de Resíduos, estas foram abordadas
em duas compontentes: para resíduos com possibilidade de valorização orgânica e para
resíduos não valorizáveis.
No que se refere aos resíduos com possibilidade de valorização orgânica apresentam-se duas
opções estratégicas. Uma primeira, Tratamento Biológico por Biometanização/ Digestão
Anaeróbia (CTB), é um processo de decomposição da matéria orgânica contida nos resíduos
indiferenciados por digestão anaeróbia. A digestão dos resíduos misturados produz metano,
um biogás com valor energético, após filtrado, podendo ser utilizado para produção de
eletricidade. Esta energia, obtida por cogeração, é utilizada no próprio digestor sob a forma de
calor ou eletricidade, e caso haja excedentes poerá ser lançada na rede. O tipo e qualidade de
resíduos (teor de humidade, relação carbono/azoto, percentagem de inertes, pH) que entram
no digestor influenciam o sucesso da digestão e a estabilidade do processo é mais fácil caso
haja separação na fonte de resíduos biodegradáveis. Em zonas de elevada pluviosidade este
tratamento é considerado mais eficaz e fácil de gerir do que o tratamento biológico por
compostagem em pilha, dada a necesidade de no segundo impedir a formação de grandes
quantidades de lixiviados. Contudo, esta observação depende muito das quantidades de
material a gerir e da existência de protenção da chuva. Estas unidades exigem investimentos
elevados e incorporam uma capacidade técnica significativa para a sua correcta gestão.
Uma segunda opção é a criação de Centrais de Compostagem que transformam matéria
orgânica biodegradável existente nos resíduos urbanos (Restos de comida; Resíduos Verdes;
Madeira e serrim; Cartão e papel; Outros resíduos de origem vegetal) num composto de
qualidade. Este irá possuir um valor económico podendo ser preferencialmente comercializado
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sob a forma de Fertilizante agrícola, correctivo orgânico nos jardins e parques
municipais/públicos entre outros. A qualidade do composto obtido depende do tipo de
resíduos incorporados e da triagem realizada. Os resíduos provenientes dos Mercados,
Grandes Produtores (restaurantes, unidades hoteleiras, cantinas, supermercados, lojas
alimentares), Serviços Camarários (jardins, podas) se separados na fonte são recursos
pertinentes a serem transformados em produtos de valor acrescentado na Central de
Compostagem. Estas unidades representam um menor investimento e menor capacidade
técnica na sua gestão.
Em relação aos resíduos não valorizáveis, uma primeira opção é a sua deposição num aterro
sanitário, em que a massa de resíduos é compactada por máquinas especiais e estabilizada. No
fundo trata-se de um enorme reactor bioquimico em que os resíduos e a água das chuvas são
as principais entradas, e os lixiviados e o biogás são os principais efluentes, resultantes da
decomposição dos componentes biodegradáveis dos resíduos sólidos1. A deposição de
resíduos em aterro é considerada como o último recurso na política de gestão sustentada, já
que, uma vez confinados tecnicamente no aterro, os resíduos perdem qualquer valor que
ainda possam ter. A construção de aterros presupõe a utilização de técnicas de
impermeabilização dos solos e controlo dos gases libertados pelos resíduos ainda activos, para
evitar contaminação dos solos, da água e do ar. Existe a necessidade de realizar o cobrimento
diário com terras finas, algo que escasseia no país, dada a natureza e geologia dos terrenos.
Uma outra opção de tratamento da fracção não valorizavél é a incineração, i.e. a queima
controlada de resíduos numa instalação industrial dedicada a esse fim, resultando a produção
de energia eléctrica e a transformação dos resíduos em cinzas a depositar em aterro. A
eficiência do processo depende da quantidade e composição dos resíduos, sendo que a
combustão sem embalagens de plástico e cartão (seco) não se efectua de forma rentável. No
caso de São Tomé os resíduos apresentam elevado teor de humidade, muita matéria com
baixo poder calorífico, a parte orgânica e inertes, e reduzida quantidade de resíduos de
embalagem (cartão, plásticos). Assim torna-se difícil a combustão sem recurso ao uso de
combustível (fuel) auxiliar para a queima dos resíduos.
Face ao apresentado deve ser clarificado que haverá sempre a necessidade de construção de
um aterro sanitário – dado que até mesmo com a incineração há produção de cinzas que não
podem ter outro fim senão um aterro. No entanto, a decisão sobre o tipo de aterro e em
particular a sua dimensão devem ser devidamente ponderadas, tendo em conta os custos de
investimento, manutenção e operação, bem como a complexidade técnica requerida para a
sua construção e gestão. As experiências de outros países (vide Anexo 3) apontam para o
favorecimento de opções de recolha e processamento que dêem prioridade à valorização de
resíduos, reduzindo assim o volume remanescente a depositar em aterro já que tal
comportará menores impactos negativos em termos ambientais, económicos e sociais.
O modelo de gestão de resíduos não fica completo sem que seja abordada a prevenção, como
forma de reduzir ou conter a produção de resíduos. Assim, são apresentadas opções de
1

Resíduos Sólidos Urbanos, Princípios e Processos, João Levy, Artur Cabeças, 2006
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intervenção que incluem a taxação de embalagens não reutilisaveis, a introdução de
embalagem com retorno (tara), entre outras.

Opções estratégias quanto ao modelo de financiamento do Sector
O modelo de financiamento do sector depende das opções estratégicas do sistema de gestão
de RSU, do modelo institucional e do modelo de negócios prosseguido, tal como das infraestruturas consideradas. Contudo, neste documento foram distinguidas as possíveis fontes de
financiamento para fazer face ao investimento inicial e aos custos de operação e manutenção.
O investimento inicial de um sistema de gestão de resíduos comporta valores muito elevados,
pois concentra os investimentos em infra-estruturas, equipamentos e peças. O financiamento
destes custos poder ser feito através do Orçamento de Estado ou da emissão de obrigações ou
títulos próprios. Num modelo institucional em que o sector privado assume o investimento
inicial, este custo pode ser suportado através de capitais próprios ou da emissão ou venda de
acções. Tanto o Estado como as empresas podem ainda recorrer a empréstimos, sendo que o
Governo tem acesso a empréstimos concessionados. Em situações em que estes recursos são
parcos, estes custos podem ser financiados por doadores e/ou organizações internacionais,
através dos fundos de ajuda ao desenvolvimento.
Os custos de operacionalização e manutenção do sistema, caracterizam-se por se repetirem
no tempo e incluem os custos fixos, os custos variáveis, os custos da depreciação e
amortização dos equipamentos. Estes custos podem ser suportados através da colecta de
impostos (em modelos assentes numa gestão pública) ou da cobrança de uma taxa de
prestação de serviços. Esta taxa pode estar associada à totalidade do serviço prestado ou
apenas a uma componente, e deve ser determinada com base nos custos incorridos, podendo
ainda incluir um valor adicional (margem) a reverter para um fundo de reserva para suportar
custos específicos, que devem ser determinados a priori com o objectivo de garantir a
previsibilidade dos recursos, de acordo com o modelo institucional definido e as necessidades
de reinvestimento futuro identificadas. A opção pela taxa de serviço permite ainda recorrer à
subsidiação cruzada para fazer face à realidade dos diferentes grupos de rendimento.
Deve ainda ser considerada a criação de uma taxa à importação de embalagens, à semelhança
do sistema de Ponto Verde em Portugal, em que os importadores pagam uma taxa a uma
instituição governamental por cada embalagem que colocam no mercado, já que elas
constituem um encargo para o sistema de gestão de resíduos do país.
No modelo assente numa gestão privada podem ser definidos modalidades de cooperação
entre o governo nacional, regional ou local e empresas prestadores de serviços como
contractos, concessões ou franchising, que devem ser negociados caso-a-caso defendendo o
interesse do Estado e dos cidadãos.
Por fim, considera-se a venda de resíduos, para reciclagem ou reutilização, no mercado interno
e externo como outra possível fonte de receitas para a operação e manutenção do sistema.
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Opções mais viáveis para São Tomé e Príncipe
Com base na análise das opções estratégicas à luz das melhores prácticas internacionais e da
realidade específica de São Tome é Principe, as principais linhas estratégicas para o país.
Em termos de Modelo Institucional, as opções mais viáveis passam por:
A. Criação de uma Entidade responsável pelo sector com atribuições de Coordenação das
diferentes instituições (públicas e privadas), de Implementação do PA GIRSU em articulação
com todos os intervenientes, de Monitorização dos objectivos, metas e indicadores
definidos no plano, de Promoção, junto dos parceiros, das melhores opções a adoptar em
matéria de gestão de resíduos e de Zelar pelo cumprimento da legislação e sua
actualização, bem como pelo estudo e formalização de propostas que visem colmatar
possíveis lacunas;
B. Definição e atribuição clara das responsabilidades de controlo e fiscalização da execução do
PA-GIRSU e outras iniciativas do sector, a uma entidade devidamente estabelecida e
independente da anterior;
C. A Recolha e Transporte deverá ficar a cargo das Câmaras Distritais, ainda que em alguns
Distritos poder-se-á recorrer à participação de entidades privadas;
D. O tratamento e processamento de nível descentralizado, deverá ficar a cargo das Câmaras
Distritais, ainda que em alguns Distritos poder-se-á à participação de entidades privadas. As
infraestruturas de âmbito nacional deverão ficar sob responsabilidade da Administração
Central;
E. A Deposição final de âmbito descentralizado deverá ficar a cargo das Câmaras Distritais. A
deposição centralizada de utilização multimunicipal deverá ficar a cargo da Administração
Central;
F. Promoção da participação de Pequenas e Médias empresas na área da Recolha e
Transporte, Processamento Descentralizado, bem como de Valorização e Transformação
das Fileiras com maior potencial comercial (Orgânico, Metais e Vidro).
Em termos do Sistema de gestão de resíduos, a selecção de opções estratégicas resultam das
melhores práticas internacionais, os modelos existentes em países semelhantes a São Tomé e
Príncipe, a análise prospectiva de produção de resíduos, os principios o princípio dos 3 Rs Reduzir, Reutilizar e Reciclar -, bem como do resultado da participação dos stakeholders.
Com base nestes elementos considera-se que as opções mais viáveis incluem:
A. Definição de um Plano de Prevenção / Controle com o objectivo de conter, inflectir
ou minimizar o aumento da produção de resíduos;
B. Promoção da recolha selectiva de fracção orgânica (~50%) e reciclável como vidro
(~5%) e embalagens (~3 %);
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C. Promoção da recolha organizada da fracção indeferenciada (~31%) e deposição em
Aterro /Vazadouro;
D. Encaminhamento da fracção orgânica para central de compostagem, com
envolvimento de micro-empresas para produção de composto de alta qualidade
passível de ser comercializável;
E. Encaminhamento da fracção reciclável para processamento em Unidade de Triagem e
Tratamento Mecânico-biológico (UT-TMB) e para Micro-empresas de reutilização e
reciclagem;
F. Da UT-TMB resulta: i) um composto de baixa qualidade e materiais valorizáveis (vidro,
metais, etc.) que podem ser comercializados; e ii) refugo e fracções não valorizáveis
que devem ser encaminhados para o Aterro /Vazadouro;
G. As Micro-empresas de reutilização e reciclagem podem ainda re-introduzir os resíduos
agora transformados em produtos para o mercado nacional ou internacional;
H. Criação de Centrais de Transferência e Deposição Temporária;
I.

Construção de Aterro(s) / Vazadouro(s) junto dos principais centros de produção (Água
Grande e/ou Mé-Zóchi) dimensionados para receber as fracção de resíduos não
valorizáveis (< 40%).

O esquema abaixo resume as opções mais viáveis relativas ao Sistema de gestão de resíduos.
Deverá ser assegurada a recolha de Resíduos Especiais (RE), cerca de 0.6%, através de
Ecocentros nos distritos e região autónoma e construida uma infraestrutura de
Armazenamento central – na cidade capital de São Tomé. Os resíduos especiais produzidos na
ilha do Príncipe devem ser armazenados em Santo António e enviados para São Tomé, dada a
incapacidade actual da Região Autónoma tratar este tipo de materiais e substâncias.
Mesmo em São Tomé não existe capacidade de processamento destre tipo de resíduos, sendo
a sua criação difícil de prever face ao reduzido volume de produção. Um estudo dedicado
poderá encontrar formas de aproveitamento compatíveis com as estruturas e recursos locais.
Mais especificamente, em relação aos diversos tipos de RE considera-se que: i) As pilhas
devem ser recolhidas através do incentivo à sua entrega em locais apropriados, como sejam as
Câmaras Distritais, os comerciantes e outros locais e instituições; ii) Os resíduos de
equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) – televisões, telemóveis, rádios, computadores,
lâmpadas florescentes, etc.- têm aumentado últimos anos. A sua recolha selectiva deverá ser
efectuada por uma entidade gestora criada para o efeito, com a intervenção a microempresas
locais; iii) Os consumíveis informáticos (toners, tinteiros) são também um grupo em
crescimento e com elevado potencial tóxico. A sua valorização pode passar pelo seu
enchimento e reutilização, ou em alternativa pode optar-se pelo armazenamento e
exportação; iv) Os resíduos associados aos transportes motorizados e máquinas de combustão
interna - óleos e lubrificantes usados, os pneus, as baterias e os próprios veículos em fim de
vida devem ter um sistema próprio de recolha, armazenamento e tratamento; v) Os resíduos
provenientes da construção civil e demolição (v.g. entulhos) devem ser colocados em locais
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próprios e sempre que possível valorizados e reutilizados na própria construção local; vi) Os
resíduos de medicamentos fora de prazo ou rejeitados por quaisquer outras razões devem ser
recolhidos selectivamente e armazenados até que seja possível a sua eliminação em
segurança, por meio de incineração ou destruição química, vii) Os resíduos hospitalares
perigosos (contaminados biologicamente, quimicamente) estão fora do âmbito deste trabalho,
considerando-se que devem ter um sistema próprio de recolha, transporte e tratamento. A
deposição descontrolada deste tipo de resíduos tem graves implicações na saúde pública.
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Produção

Produção de Resíduos

Recolha

Domícilios, Comércio,
Serviços, Instituições,
Indústria, Outros

Recolha

Recolha

Selectiva

Organizada

Tratmento

Fracção Orgânica

Indiferenciados

Central de Compostagem

Processamento

Reutilização/ Reciclagem

Micro Empresas/
Compactação

Unidades de
Processamento de
Resíduos (Triagem e
Tratamento Mecânico
Biológico )

Micro Empresas/
Compactação

Composto Alta
Qualidade

Destino Final

Recicláveis
(vidro, embalagens)

Composto Baixa
Qualidade

Refugos e frações de
materiais não
valorizáveis

Materiais
valorizáveis (vidro,
metais, etc)

Aterro/ Vazadouros

Comercialização

- Deposição final dos
resíduos com e sem
tratamento
- Deposição de refugos

Residuos que tenham
valor no mercado
nacional ou
internacional

ILUSTRAÇÃO 1 OPÇÃO ESTRATÉGICA PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Conclui-se agora sobre as opções mais aconselháveis para o modelo de financiamento mais
viável para São Tomé e Principe.
De acordo com uma estimativa preliminar, o investimento inicial necessário à implementação
das infraestruturas para assegura a correcta Gestão Integrada de RSU, conforme apresentado
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no Anexo 4. Opções Estratégicas de Tecnologias no Sistema de Gestão de Resíduos, poderá
variar entre 6 a 8 milhões de euros.
Em linha com o apresentado acima, este investimento deverá ser assumido pelo Estado
através da combinação de Orçamento de Estado, doações de doadores bilaterais e
multilaterais e empréstimos de organizações financeiras nacionais e internacionais. Estas
receitas poderão ainda ser complementadas com outro tipo de receitas nomeadamente a Taxa
de Impacto Ambiental, abaixo apresentada, ainda que estas devam primeiramente ser
considerdas como financiamento da operação e manutenção do sector.
Relativamente à operação e manutenção do Sisteme de Gestão de RSU, os seus custos anuais–
estimados com base em modelos da UN Habitat, podem variar entre 140.631 euros e 984.415
euros. Dada a realidade de São Tomé e Principe, prevê-se que o valor se situe próximo do valor
mínimo apresentado.
A estes valores acrescem ainda os custos da recolha selectiva de resíduos recicláveis
(biodegradáveis, vidro, embalagens de plástico e metal, REEEs, etc.) sem valor de mercado, ou
com um valor abaixo dos custos de recolha e tratamento, os quais necessitam de um apoio por
parte do Estado. Este apoio passa pelo pagamento da retoma dos resíduos recolhidos pelas
Câmaras Distritais e Empresas Privadas, ou outras instituições criadas para o efeito. Segundo
as previsões traçadas o custo anual desta retoma variam entre os 188 mil e 376 mil euros por
ano, dependendo se a retoma se limita a 50% dos resíduos ou se se extende a 100%
Assim, supõe-se que os custos anuais totais não devam ultrapassar os 400 mil euros.
A forma mais viável, contínua e eficaz de gerar receitas para financiar a operação e
manutenção do Sistema de Gestão de RSU resulta da aplicação de taxas aos bens importados –
Taxa de Impacto Ambiental. Esta ideia está consagrada no Decreto-Lei 14/2003, de 31 de
Dezembro de 2003. Contudo este instrumento jurídico nunca conheceu uma implementação
eficaz, apesar da justeza dos seus princípios. O procedimento burocrático e moroso do
processo de taxação contribue certamente para esta falha. Assim, propõem-se duas vias para
tornar mais eficiente a taxação das embalagens:
i)
Aplicação de uma Taxa sobre o peso de todos os bens Importados - A taxação é feita
com recursos às pautas aduaneiras, imputando-se valores distintos a cada tipo de produto com
base no impacto ambiental que representam. O processo de cálculo é simples e o seu
pagamento deve imediato, sem lugar a entraves legais e processuais. A aplicação desta taxa de
impacto ambiental com base no total de exportações de 2009 permitirá angariar uma receita
de cerca de 900.000 euros/ano.
ii)
Aplicação de uma Taxa de Impacto Ambiental sobre o Valor das Importações – próxima
da disciplina genérica preceituada pelo artº.6º. do Decreto-Lei nº.14/2003, que se mantem
inaplicada-, independentemente da sua natureza. Este método implica a aplicação
indiscriminada de uma da taxa a todos os bens, essenciais ou não e independentemente do
seu impacto ambiental. Considerando as importações em 2008, e o respectivo valor (114
milhões de dólares) aplicando uma taxa 0,5% obtém-se uma receita de 439 mil euros.
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Devem ainda ser consideradas opções complementares de financiamento da operação e
manutenção do sistema, destacando-se: i) Aplicação de taxas aos utilizadores - Princípio
Poluidor-Pagador; ii) Aplicação de uma taxa fixa a todos os utilizadores do sistema de gestão
de resíduos, com possível pagamento associado à factura de electricidade; iii) O princípio da
Responsabilidade Alargada do Produtor, obrigando a que as empresas produtoras de bens de
consumo sejam responsáveis pela minimização do impacto dos resíduos gerados; iv) Receitas
da Comercialização de Resíduos no mercado nacional e internacional (e.g Residuos Recicláveis,
Composto Orgânico, Veículos Desmantelados e Resíduos Especiais Valorizados).

conforme necessidades de
co-financiamento

6-9 Milhões euros

Doadores bilaterais e
multilaterais &
Empréstimos de
organizações financeiras
nacionais e internacionais

Investimentos Grandes
Infraestruturas

439 mil -900 mil
euros/ano

140.631 euros/ano

Taxa Impacto Ambiental

Operacionalização e
Manutenção Sistema

a estimar

188 mil - 376 mil
euros/ano

Outras fontes de receita:
Taxas Poluidor Pagador (AC)
Comercialização de
Resíduos

Retoma Residuos
Recicláveis

Receitas

Custos

ILUSTRAÇÃO 2 ESQUEMA TOTAL DE FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
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1. Enquadramento
1.1.

Resultado Participação de Stakeholders

No âmbito da preparação do Plano Acção de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos
(RSU) de São Somé e Príncipe para 2011 – 2016, realizaram-se, nos dias 14 e 15 de Setembro
2010 na cidade de São Tomé, dois seminários com os detentores Debate sobre Metas e
Objectivos, e Apresentação e Análise das Opções Estratégicas do PA-GIRSU. Cerca de 40
participantes representaram ministérios, câmaras distritais, agência reguladora, entidades
internacionais, doadores, empresas e ONG.
Os participantes focaram diversos pontos que devem ser tidos em consideração na definição
dos objectivos do plano de acção, donde se destaca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reduzir a produção
Definir políticas de importação de embalagens, incluindo a aplicação de taxas
Envolver a população no processo
Assegurar a racionalização da utilização dos meios de recolha
Definir tipos de resíduos a transferir e outros a valorizar
Utilizar os resíduos na compostagem
Proibir a queima descontrolada de resíduos (queima a céu aberto)
Transformar as lixeiras em vazadouros controlados
Definir e implementar um plano de gestão da Lixeira
Incluir o tema no Plano Ordenamento do Território (coordenação com o Cadastro)
Aplicar o princípio do Poluidor-Pagador

Dentro das opções estratégicas a nível dos possiveis modelos institucionais e dos restantes
elementos da gestão de RSU, os detentores de interesse seleccionaram as opções que
julgaram mais adequadas e identificados os riscos das opções seleccionadas.

Institucional

Elementos
da Gestão
de RSU

Opção mais Adequada

Benefícios da Opção

Desafios que devem ser
acautelados

Modelos mistos com
Financiamento da recolha;
intervenção das
empresas;
Empresas privadas devem poder intervir e Conflitos de identidade –
recolha/gestão final;
Estado deve controlar; poupar dinheiro ao Estado caso sejam
mais
eficientes.
Coordenação entre instituições;
A recolha deve
permanecer função das
Taxa; Capacidade técnica.
Câmaras Distritais.
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Recolha
Processamento
e Tratamento
Aterro

Maior controlo sobre a deposição de RSU;
Introdução de taxas a quem pode pagar;
Contentores porta-a-porta exigem menos
Separação na fonte;
Contentores porta-a- meios rolantes, e menos investimento;
porta e misto com rec. Controlo dos ratos e insectos;
por pontos (actual
Recolha diferenciada de verde, vidro e
sistema).
restos;
Separação do papelão nas lojas;
Ecopontos em comunidades sem acessos.

Sensibilização porta-a-porta,
requer maior esforço;
Como recolher os fluxos
especiais (REEE, res. perigosos,
mistura de res. hospitalares).

Produção de composto orgânico;
Menor quantidade de resíduos em aterro;
Compostagem e aterro;
Necessidade de criar mercados
Processamento “manual” é mais
Valorização da parte
para os produtos separados.
adequado;
orgânica.
Boa triagem necessária à produção de
composto.
Aterro controlado;
E Vazadouros
controlados;
Queima de residuos
deve ser proibida.

Deposição adequada dos resíduos no
curto e médio prazo;
Maior salubridade, mais saúde pública;
Solos menos contaminados.

Capacidade técnica;
Custo da infra-estrutura;
Vazadouros devem ter manta
geotextil;
Expropriação de terra;
Controle dos odores.
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1.2.

Análise Prospectiva: Evolução da Produção

A definição de opções estratégicas, depende da evolução temporal e espacial da produção de
resíduos. Assim, a tabela abaixo apresenta a estimativa de produção, que na ausência de
valores exactos em matéria de gestão de resíduos em São Tomé e Príncipe considerou a média
aritmética entre os valores máximos e os mínimos das diferentes estimativas disponíveis2. Esta
evolução, assume um cenário de evolução típica de economias em expansão associadas a um
crescimento demográfico significativo.
TABELA 1 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO (2010-2025)
Distrito / Região
Autónoma

População

2010

2015

2020

2025

(em 2010)

ton/ano

ton/ano

ton/ano

ton/ano

Agua Grande

62.218

10.219

11.365

12.911

14.408

Mé-Zochi

42.096

6.914

7.690

8.736

9.748

Cantagalo

15.898

2.611

2.904

3.299

3.681

Lobata

18.211

2.991

3.327

3.779

4.217

Lembá

12.826

2.107

2.343

2.662

2.970

Caué

6.596

1.083

1.205

1.369

1.528

Príncipe

7.154

1.175

1.307

1.485

1.657

165.000

27.101

30.140

34.240

38.208

TOTAL

Em termos espaciais, a produção concentra-se nos Distritos de Água Grande e Mé-Zóchi com
cerca 63% do total, conforme se apresenta na ilustração abaixo. A aplicação do princípio da
gestão da proximidade, sugere que se concentrem nestes distritos as unidades tecnológicas de
tratamento de resíduos.

ILUSTRAÇÃO 3 PRODUÇÃO DE RESÍDUOS POR DISTRITO, EM 2010

2

A) Estimativas do presente trabalho, B) Estimativas do Direcção Geral do Ambiente e C) Estudo Aterro TRAGSA
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A evolução da produção de resíduos de acordo com a sua composição apresenta-se abaixo.
TABELA 2 PRODUÇÃO DE RESÍDUOS POR CATEGORIAS
Categoria de Resíduos
Classe

Biodegradáveis
Papel

Plástico
Vidro
Metais

Produção (ton/ano)

Classificação Secundária

São Tomé

2010

2015

2020

2025

17.194 19.186

Restos de comida e
jardins

50,2%

13.609

15.135

Cartão de embalagem

5,2%

1.417

1.576

1.791

1.998

Papel impresso e
embalagem

0,7%

178

198

225

251

PET e PEAD

0,9%

244

272

308

344

2,3%

623

693

787

879

5,1%

1.381

1.535

1.744

1.946

2,0%

549

610

693

774

Filme e outros
plásticos
Vidro de embalagem e
outros
Metais ferrosos e
aluminio

Texteis

Texteis, borrachas

2,0%

533

593

673

751

Res. Perigosos

Pilhas, REEEs

0,6%

163

181

205

229

Outros,
desconhecidos e
finos

Incluindo resíduos da
limpeza pública, cerca
de 5-15%

31,1%

8.418

9.362

10.635 11.868

100%

27.101

30.140

34.240 38.208

Total

A evolução da produção dos resíduos biodegradáveis constitui uma referência importante na
definição dos tipos de recolha, transporte, tratamento e destino final dos resíduos. Na tabela
abaixo incluiu-se o cartão como resíduo biodegradável, dada a sua composição orgânica e a
falta de alternativas para o aproveitamento desta fracção. A estimativa realizada para a
produção de biodegradáveis é conservadora, devido à elevada fracção de resíduos cuja
composição exacta é desconhecida (cerca de 30%) e que incluem resíduos biodegradáveis.
TABELA 3 PRODUÇÃO DE RESÍDUOS BIODEGRADÁVEIS (INCLUINDO CARTÃO)
Distrito / Região
Autónoma

2010

2015

2020

2025

ton/ano

ton/ano

ton/ano

ton/ano

Agua Grande

5.666

6301,472034

7.159

7.988

Mé-Zochi

3.834

4263,44632

4.843

5.405

Cantagalo

1.448

1610,162977

1.829

2.041

Lobata

1.658

1844,436954

2.095

2.338

Lembá

1.168

1299,012159

1.476

1.647

Caué

601

668,0876857

759

847

Príncipe

652

724,5611949

823

919

15.026

16.711,18

18.984

21.184

TOTAL
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2. Síntese do Diagnóstico
A análise aos elementos já apresentados no capítulo de Diagnóstico e Caracterização
permitem-nos realizar uma breve análise FOFA – Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças
à gestão futura dos resíduos de São Tomé e Príncipe.

TABELA 4 ANÁLISE FOFA

OPORTUNIDADES
- Aumento da consciência da população para os
problemas ambientais
- Projectos de gestão de resíduos em curso e
potenciadores de alterações substanciais

AMEAÇAS
- Crescimento elevado da produção de resíduos
sem que haja o correspondente investimento na
recolha, transporte e tratamento
- Elevado número de lixeiras e espaços
contaminados dispersos pelas ilhas

- Criação de emprego no mercado dos resíduos
- Resíduos biodegradáveis com grande potencial
de transformação e utilização na agricultura

- Entrada de resíduos perigosos sem o devido
controlo. Aumento dos resíduos eléctricos e
electrónicos.

- Disponibilidade das instituições internacionais
para apoiar novos projectos de gestão de resíduos

- Falta de terrenos e meios para a instalação das
unidades tecnológicas

- Introdução do “state-of-the-art” em matéria de
gestão de resíduos e das inovações tecnológicas
aplicadas à realidade do país, não cometendo os
mesmos erros do passado ou outros

- O sistema de financiamento da gestão de
resíduos depende muito da vontade política

FORÇAS
- Forte envolvimento das instituições do país,
sociedade civil e ONG’s na resolução do problema
dos resíduos e limpeza das ilhas

FRAQUEZAS
- Inexistências de infra-estruturas capazes de a
curto-prazo acomodarem os resíduos
- Falta de RH qualificados no sector

- População mais consciente coopera na recolha
selectiva e nas incitativas de limpeza

- Financiamento das actividades de gestão de
resíduos é insuficiente

- Vontade política de resolver o problema
- Os resíduos começam a entrar na economia da
ilha como fontes de matéria-prima (caso do vidro)

- Falta de conhecimento sistematizado sobre as
quantidades e propriedades dos resíduos
- Queima descontrolada de resíduos, deposição de
resíduos no mar e cursos de água realizada pelas
instituições
- Quadro Legal e Institucional carece de ser
actualizado e adequado ao novo sistema
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Opções Estratégicas Institucionais

Mantendo-se a recolha e transporte dos resíduos
ao nível local, coloca-se o ónus do investimento
em centrais de tratamento e deposição final no
Governo (Admin. Central)
A gestão dos processos de tratamento e
deposição final de resíduos é assumida pelo
Governo através de uma entidade constituída
especificamente para o efeito.

Opção Estratégica 2_Recolha e transporte da
responsabilidade das Câmaras Distritais
Tratamento e deposição final da
responsabilidade do Ministério do Ambiente
(Administração Central)
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Descrição

Estabelecimento de uma entidade nacional de capital
público participada pelos municípios e Administração
Central(Governo) com o fim realizar a gestão de
resíduos em todo o território nacional.

Opção Estratégica 1_Estabelecimento de Entidade
Nacional de Capital Público

A. Modelos Predominantemente Públicos

Recolha e transporte dos resíduos planeada a nível central
com recurso a veículos e contentores comprados e
mantidos centralmente.
Responsabilidade central nas grandes decisões relativas às
infra-estruturas

Opção Estratégica 3_Estabelecimento de uma Entidade
Intermunicipal de Capital Público para a Recolha e
Transporte
Tratamento e deposição final da responsabilidade do
Ministério do Ambiente (Admin. Central)

A organização do sistema de gestão de resíduos sólidos em São Tomé e Príncipe deverá assentar no conceito de responsabilidade partilhada, segundo o qual
todos os agentes são parte do problema e da sua solução, devendo participar activamente em todo o processo. Neste sentido, apresentam-se abaixo as
principais opções de modelos e abordagens institucionais que poderão ser promovidas no âmbito do PA GIRSU e a respectiva análise de viabilidade face ás
dinâmicas de São Tomé e Principe.

3.1.

3. Opções Estratégicas

Poupanças significativas na recolha e transporte dos
resíduos, principalmente com o consumo de combustíveis
Contributos para a Etidade Intermunicipal de acordo com a
produção de resíduos.

Ajustamentos/aditamentos à Lei Quadro para as
Autarquias Locais e cometimento de novas
atribuições e competências na Lei Orgânica do
Governo designadamente à DGA
Elaboração de regulamentação específica
enquadradora do estabelecimento de Protocolos

Intervenções coerentes no âmbito do tratamento
e valorização de resíduos
Optimização dos circuitos de recolha e
consequente poupança de combustível
dependente do entendimento dos responsáveis
locais

Afectação de novas competências e atribuições ao Min. do
Ambiente, v.g. através de ajustamentos na Lei Orgânica do
Governo

Negociação e acordo intermunicipalcom formalização do
estatuto da nova Entidade, caucionada pelo poder central

Redução das emissões de CO2eq

Continuação do modelo vigente de distribuição de Obriga a consensos entre parceiros sociais e agentes
responsabilidades, não havendo risco de rejeição políticos de vários quadrantes e partidos

Optimização dos meios de recolha e transporte
depende da cooperação e entendimento entre
Câmaras distritais
Perda de economias de escala e interligação entre
recolha e tratamento final face à opção anterior.
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Viabilidade
Jurídico-legal

Elaboração e aprovação de um novo diploma legal
fixando o quadro para o estabelecimento da nova
entidade,atribuições e competências dos
intervenientes no sistema

Recolha e transporte de resíduos são normalmente
competências das Câmaras Distritais.
Existe uma perda de poder político por parte destes
Viabilidade Social e
agentes o que poderá criar incompreensões
Cultural
Decisões muito centralizadas com risco acrescido de
surgirem conflitos entre o poder central e as opções
locais l
Planeamento e estudos à escala nacional contemplam
o factor ambiente de um ponto de vista transversal ao
território, dando à partida maior coerência às
Viabilidade
intervenções
Ambiental

Viabilidade
Económica

Investimento inicial nas infra-estruturas determinado
a nível nacional com um único interlocutor
Economias de escala na aquisição de meios são mais
fáceis
Estrutura profissional centralizada com custos fixos
Financiamento dos custos operacionais e de
investimento através de uma taxa nacional a impor à
entrada de todos os produtos que inevitavelmente se
transformam em resíduos no território de São Tomé.

B. Estratégias de Parcerias Público-Privadas
Recolha
Apresentam-se as principais estratégias no que se refere ao sector privado no processo de
recolha no âmbito do sistema de gestão de RSU.

Descrição

Viabilidade
política e
legal

Viabilidade
institucional
Viabilidade
Técnica, inc.
capacidades
dos RH e
desempenho
do sistema
Viabilidade
Económica

Opção Estratégia 1_Privatização com
Abordagem Convencional
Empresa privada a actuar no sector dos resíduos
de média ou grande dimensão, disponibilidade
de recursos técnicos, financeiros e humanos,
com modelo de gestão orientado para o lucro.

Opção Estratégia 2_Privatização com
Abordagem nas Pequenas e Micro empresas
Empresas de pequena dimensão que surgem
como resultado do empreendedorismo e
estratégias de sobrevivência familiares, com o
objectivo de suprir necessidades identificadas
localmente.
Enquadramento legal único sem necessidade de Multiplicidade de modelos de enquadramento
novas iniciativas legislativas.
legal,carecendo de pequenos ajustamentos
Agilidade nos processos de sub-contratação
legislativos na actual moldura legal para
pública junto das autoridades locais/nacionais.
abranger as especificidades das pequenas e
Facilidade nas relações entre empresa e
micro empresas.
autoridades locais/nacionais, dado o número
Exige maior flexibilidade nos processos de
limitado de agentes a operar no sector.
subcontratação pública junto das autoridades
locais/nacionais.
Possibilidade de partidarização das pequenas e
micro empresas.
Facilidade de monitorização e supervisão pelas
Facilidade de monitorização e supervisão pelas
autoridades locais.
comunidades e autoridades locais.
Utiliza maior número de unidades do factor de
Complexidade associada à gestão dado o
trabalho em detrimento do factor capital
elevado número de entidades a operar no
Possibilidade de atingir economias de escala.
sector.
Depende (frequentemente) de inputs de acesso Utiliza maior número de unidades do factor de
limitado no mercado local/internacional e da
trabalho em detrimento do factor capital.
flutuação de preços no mercado internacional,
Facilidade de incorporação de feedback local e
nomeadamente dos combustíveis.
rapidez de resposta ao nível da manutenção.
Disponibilidade financeira e capacidade de
Estimula a concorrência dada a profusão de
acesso a mercados de capital para realização do pequenas empresas.
investimento inicial.
Reduzida pressão para realização de
Facilidade de identificação de problemas de
investimentos de elevado montante.
gestão e mitigação do risco operacional.
Dificuldade de captação de recursos externos
Limitado número de empregos criados no sector. para financiamento inicial.
Menor aversão ao risco.
Risco operacional elevado dado a fraca
disponibilidade de recursos e a menor
capacidade de investimento.
Menor relevância dos resultados operacionais.
Elevada aversão ao risco dificulta a introdução
de mudanças e a inovação.
Capacidade de dinamização do mercado local
através da prestação de serviços, do
investimento realizado e do pagamento de
taxas.
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Viabilidade
Social e
Cultural

Menor capacidade ide fomentar a adopção das
melhores práticas e participação da população.
Abrangência geográfica (pode ser) inferior por
incapacidade ou desconhecimento de acesso a
áreas afastadas.
3

Existem vários casos de estudo que
demonstram que este tipo de privatização têm
um impacto significativo negativo nos
operadores informais de resíduos (recolha,
reciclagem,... etc.). Na medida em que não se
sabe a real dimensão deste mercado informal, é
importante antes de enveredar por esta opção,
dimensionar objectivamente este mercado de
forma a compreender os potenciais impactos de
uma opção desta natureza

Viabilidade
Ambiental

Maior consumo e dependência de recursos não
renováveis.
Capacidade de transporte superior promovendo
a deposição final dos resíduos.

Facilidade de estabelecimento de relações de
confiança entre prestador de serviços e
beneficiários, agilizando a supervisão dos
serviços prestados e a resolução de conflitos.
Conhecimento das características e problemas
específicos locais contribui para a definição de
uma resposta eficaz e capaz de responder
directamente às necessidades da população.
Constitui uma estratégia de sobrevivência
económica para muitos agregados e de absorção
de desempregado sem qualificação..
Disponibilidade para pagar superior quando a
comunidade aceita a abordagem definida pela
pequena e micro empresas.
Práticas de higiene podem ser desadequadas
face aos critérios de boas práticas aceites
internacionalmente.
Estigma social associado ao emprego no sector
pode constranger actividades.
Familiaridade com aspectos culturais e sociais da
comunidade.
Limitados recursos financeiros impedem a
abrangência de agregados sem capacidade para
pagar pelo serviço prestado.
Rivalidades locais podem limitar o nível de
serviço prestado.
Critérios ambientais adoptados (podem ser)
desadequados face aos critérios de boas práticas
aceites internacionalmente.
Efeitos contrários aos pretendidos (podem
surgir) contribuindo para a formação de pontos
de acumulação secundários e lixeiras ilegais.
Exigência de um sobreesforço de monitorização
e de fiscalização.

3

Jomit C P, “The Impact of Privatization of Solid Waste Collection and Transportation in Delhi: The Impact on the
informal Recycling Sector”, http://www.articlesbase.com/education-articles/the-impact-of-privatization-of-solidwaste-collection-and-transportation-in-delhi-the-impact-on-the-informal-recycling-sector-990546.html;
Fahmi,
Wael Sala. “ The Impact of privatization of solid waste management on the Zabaleen garbage collectors of Cairo.”
Environment and Urbanization. Vol 17. No. 2. October 2005
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Tratamento
Esta estratégia abaixo opõe-se a uma estratégia onde o tratamento e deposição final são da
responsabilidade do Ministério do Ambiente (Administração Central).
Opção Estratégia 1

Definição do tratamento e deposição final concessionada a empresa privada

Descrição

Unidades tecnológicas de tratamento e deposição final concessionadas a empresa(s)
privada(s) mediante concurso público
Administração Central ( Governo ) e Câmaras asseguram o pagamento do tratamento dos
resíduos tratados

Viabilidade
Económica

Custos operacionais da(s) empresa(as) privadas financiados pela Administração Central
Investimentos nas infra-estruturas de tratamento e deposição muito elevado
Risco de excessiva centralização e dependência do sector privado numa actividade em
que“quanto menos resíduos, melhor para a comunidade” contrária, a médio-prazo, à
lógica de crescimento das empresas privadas

Viabilidade Social e
Cultural

Poucas empresas privadas têm apetência para investimentos de grande envergadura no
actual contexto financeiro

Viabilidade
Ambiental

Empresas privadas procuram maximizar a recolha, transporte e tratamento de resíduos,
tornando-se a recolha de resíduos mais abrangente do que actualmente
Risco de zonas remotas, sem interesse económico, ficarem “esquecidas” não sendo
contempladas da mesma forma que outras mais visíveis e centrais

Viabilidade Jurídicolegal

Existe moldura legal para promover o concurso público e subsequente contrato de
concessão com cláusulas de salvaguarda do cumprimento das especificações técnicas e
encargos.

C. Opção Estratégica Institucional mais viável em São Tomé e Principe
A opção Estratégica a nível Institucional que se considera mais ajustável à realidade de São
Tomé e Principe, foi selecionada tendo em conta:
•

As melhores práticas internacionais a nível dos modelos institucionais na GIRSU,
resultantes do Benchmark e Case Studies analisados (Ver Anexo 3. Benchmark
Modelos Institucionais e Boas Práticas Internacionais);

•

As lacunas e problemas do foro jurídico-institucional apresentados no capítulo do
diagnóstico;

•

As opções estratégicas a nível dos modelos institucionais, acima apresentadas e a sua
viabilidade em São Tomé e Principe;

•

As preocupações e objectivos resultantes do workshop participação dos stakeholders
(Ver 11

•

Resultado Participação de Stakeholders).
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Face a estes quatro pontos, as principais linhas estratégicas institucionais em São Tomé e
Príncipe relativas ao Sistema de Gestão de RSU, passam por:
A. Criação de uma Entidade responsável pelo sector, com as seguintes atribuições:
1. Coordenação da actividade das diferentes instituições (públicas e privadas) que
intervêm na execução das diferentes fases e funções constantes dos planos de
resíduos.
Neste domínio, esta Entidade deve fazer a articulação da política dos resíduos entre os
diversos sectores da Administração Central e Local, assim como entre os diversos
actores que sobre a mesma política intervêm;
2. Implementação do PA GIRSU em articulação com todos os intervenientes;
3. Monitorização dos objectivos, metas e indicadores definidos nas diferentes figuras
de planos. Anualmente, esta instituição deverá produzir e divulgar, para além dos
relatórios de execução, um relatório de monitorização;
4. Promoção, junto dos parceiros, das melhores opções a adoptar em matéria de
gestão de resíduos.
5. Zelar pelo cumprimento dos diversos diplomas legais vigentes que dizem respeito à
matéria de resíduos, promovendo a sua actualização e a formalização de propostas
que visem colmatar possíveis lacunas e novas práticas.
Esta entidade poderá ter um carácter mais ou menos autónomo, desde a criação de
um Departamento sob tutela da Direcção Geral do Ambiente à criação de uma
Autoridade Nacional para os Resíduos4. Seja que modalidade for, esta entidade deverá
angariar apoio (técnico e financeiro) junto de parceiros internacionais e através do
orçamento geral de estado (OGE) para a promoção do processo de gestão de resíduos
em São Tomé e Príncipe. Ainda no contexto da promoção da promoção, esta deverá
prestar assistência técnica às Câmaras Distritais no que concerne as suas necessidades
em matéria de gestão de resíduos e na operacionalização local do sistema.
B. Definição e atribuição clara das responsabilidades de controlo e fiscalização da
execução do PA-GIRSU e de outras iniciativas do sector, a uma entidade devidamente
estabelecida, que poderá ser a DGA, caso haja lugar à institucionalização de uma
entidade nova (v.g. Autoridade Nacional para os Resíduos).
C. A Recolha e Transporte de forma genérica deverá ficar a cargo das Câmaras Distritais,
não obstante em alguns Distritos poder-se recorrer à privatização deste serviço
através de parcerias público-privadas.

4

O perfil institucional Autoridade Nacional para os Resíduos já mereceu por diversas vezes alusão expressa e algum
desenvolvimento por parte de personalidades relevantes na área ambiental santomense, asumindo vantagens no
cotejo dos vários tipos de instituições em apreço.
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D. O Tratamento e Processamento de nível descentralizado, deverá ficar a cargo das
Câmaras Distritais, não obstante em alguns Distritos poder-se recorrer à privatização
deste serviço através de parcerias público-privadas. Sendo que as infraestruturas de
âmbito nacional deverem ficar sob responsabilidade do estado ao nível central,
nomeadamente sob tutela da entidade responsável pelo sector.
E. A Deposição final de âmbito descentralizado deverá ficar a cargo dos Municipios.
Sendo que a deposição centralizada de utilização multimunicipal deverá ficar sob
responsabilidade do Estado (Administração Central), nomeadamente sob tutela da
entidade responsável pelo sector.
F. Promoção de uma estratégia de desenvolvimento de Pequenas e Médias Empresas
prestadoras de serviços na área da Recolha e Transporte, Processamento
Descentralizado, bem como de Valorização e Transformação das Fileiras com maior
potencial comercial em São Tomé e Principe (Orgânico, Metais e Vidro).

D. Implicações Jurídico-legais
Conforme ficou oportunamente expresso no Diagnóstico e Caracterização, há « necessidade
de racionalizar e melhor articular o ordenamento jurídico com vista a uma maior eficiência do
normativo da gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos, associada a uma reestruturação e
melhor capacitação das atribuições e competências institucionais que permita uma mais eficaz
resposta organizacional para os problemas com que o País se defronta» .
Este desiderato passa inclusivamente pela consagração do conceito de resíduo sólido urbano,
que há-de enformar todo o pretendido Sistema de Gestão de RSU.
Ponderadas as diversas opções estratégicas atrás apresentadas, e sem prejuízo de se poder
restringir/reduzir o leque de hipóteses a adoptar, considera-se como o caminho mais viável
para estabelecer a moldura jurídico-legal do Sistema de Gestão a implantar, a elaboração de
um diploma legal que, definindo o conceito de RSU, e bem assim das várias vertentes que
integram o Sistema – v.g.tratamento, deposição final, vazadouro, aterro sanitário, valorização,
compostagem, etc. –, traçaria os princípios orientadores da Gestão Integrada dos RSUs,
cometendo desde logo as competências e as atribuições às diversas entidades intervenientes
no Sistema.
Este único diploma estabeleceria qual a entidade que ficaria incumbida das funções
enunciadas atrás em I.1.C., enumerando os poderes e os meios postos à sua disposição, bem
como a que outra entidade competiria a função de “controlo e fiscalização”. O mesmo diploma
poderia derrogar e/ou alterar disposições contraditórias ou insuficientes de diplomas vigentes
de idêntica hierarquia, racionalizando deste modo a disciplina jurídica a aplicar.
Restariam, em princípio, alguns pequenos possíveis ajustamentos em diplomas legais,
desigadamente na Lei Orgânica do Governo ( relativamente à DGA), ou prováveis alterações à
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Lei Quadro Para as Autarquias Locais ( Lei nº.10/92, de 9 de Setembro), muito embora neste
último caso o recurso a Protocolos caucionados pelo poder central poderiam obviar um
moroso e complexo processo legislativo. O estabelecimento de parcerias e as potenciais
concessões encontram moldura legal bastante para a sua concretização, sendo aconselhável
agilizar muita da disciplina jurídica nestas áreas com recurso às ferramenta que o Direto
Administrativo e o Direito Comercial vigentes facultam.
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3.2.

Opções Estratégicas de Sistema de Gestão de RSU

A. Recolha
Uma estratégia de resíduos eficiente contempla a recolha selectiva de materiais com valor,
privilegiando-se a separação na fonte, seja ela nos domicílios, comércio, serviços e em todos
os locais onde se originem resíduos sólidos urbanos.
A alternativa à separação na fonte é a recolha indiferenciada, com mistura de resíduos num
único contentor e posterior separação em centrais de triagem. A mistura de resíduos e
respectiva compactação no transporte implica baixa qualidade dos materiais e maior
dificuldade em valorizá-los materialmente. A recolha não selectiva implica sempre uma perda
económica e ambiental, implicando um maior consumo de recursos.
A primeira opção, recolha selectiva com separação na fonte, responsabiliza mais os cidadãos e
as autoridades pelos custos e viabilidade económica do sistema. O esforço da separação na
fonte é largamente recompensado pelo aumento de salubridade do sistema, e pelos menores
custos económicos e ambientais. Sendo universalmente aceite que a recolha seletiva funciona
melhor sempre que os materiais recolhidos tenham mercado e valor monetário intrínseco.
No âmbito do desenvolvimento económico e ambiental São Tomé e Princípe a reciclagem
material dos materiais importados (plásticos, metais e outros materiais não biodegradáveis)
está ainda condicionada pela insularidade do território e quase ausência de indústria
transformadora local. Contudo, a maior fração de resíduos, os biodegradáveis devem ser
recolhidos seletivamente e transformados em produtos com valor em instalações próprias
para o efeito.
O processo de recolha selectiva depende de muitos factores, alguns técnicos, outros
socioeconómicos. O tipo de recipiente ou contentor distribuído às famílias, a frequência de
recolha, as campanhas de sensibilização e informação, os tarifários aplicados, todos eles
desempenham um papel preponderante no sucesso da valorização e reciclagem dos materiais.
Acima de tudo o sistema tem que ser confortável para o utilizador (tipo de recipiente,
frequência de recolha, eventual distância ao ponto de despejo), simples e transparente. A
credibilidade do sistema de recolha seletiva é fundamental para o sucesso das iniciativas de
separação de resíduos na fonte, os cidadãos só separam em suas casas e nos locais de
produção se acreditarem que o seu esforço contribui para o bem individual e coletivo.
Numa breve análise viabilidade da recolha seletiva, e tendo presente as actuais condições
socioeconómicas de São Tomé e Príncipe, considera-se que as seguintes fileiras materiais têm
potencial de recolha selectiva na fonte: Resíduos biodegradáveis (fermentáveis), incluindo o
cartão e papel; Vidro de embalagem (e mediante estudo também o vidro plano); Outras
embalagens (plásticos, metais); Resíduos perigosos (REEEs, pilhas, químicos agressivos)
O modelo de recolha selectiva de biodegradáveis (ver capítulo dos Métodos de Tratamento,
em especial a Compostagem) será sempre uma oportunidade técnica e economicamente
viável em São Tomé e Príncipe, e aquela que mais facilmente valoriza uma maior quantidade
de resíduos.
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B. Transferência e Deposição Temporária de Resíduos
O território de São Tomé e Príncipe é reduzido, cerca de 1000 km2, densamente povoado (170
habitantes por km2) com uma elevada densidade demográfica em determinadas zonas e
distritos. Existem muitos aglomerados e povoamentos dispersos em ambas as ilhas, colocando
desafios exigentes à logística integrada do sistema de gestão de resíduos.
O investimento em estações de transferência de resíduos faz-se por razões logísticas,
armazenando-se temporariamente os materiais até que a massa crítica alcançada permita um
transporte eficaz do ponto de vista económico e ambiental. Insere-se nesta lógica a redução
de custos através da poupança de combustíveis e de mão-de-obra. As estações de
transferência de resíduos indiferenciados constroem-se quando as distâncias entre o pontos
de produção e tratamento final são superiores a 30-40 km, e a capacidade diária de
tratamento é superior a 30 toneladas diárias i.e. um veículo pesado carregado na sua máxima
capacidade duas vezes por dia. A transferência de indiferenciados obriga à compactação e
transporte imediato, não havendo a possibilidade de armazenamento dos resíduos devido aos
fortes odores à putrefacção, um factor de atracção de insectos e roedores.
Dada a actual situação das estradas, as ligações entre muitas localidades são intransitáveis
para veículos de 20-30 toneladas e a difícil orografia das ilhas de São Tomé e do Príncipe,
pressupõem-se que as estações clássicas de transferências de resíduos indiferenciados, sem
valor quando compactados, devem ser excepções e devidamente ponderadas. Conclui-se,
assim, que as Estações de Transferências de Resíduos devem ser componentes integrados das
Centrais de Processamento de Resíduos (CPR), desempenhando um papel de armazenamento
temporário de resíduos valorizáveis até que haja massa suficiente para um transporte com
destino.
A viabilidade destas opções é analisada em pormenor no Anexo 4. Opções Estratégicas de
Tecnologias no Sistema de Gestão de Resíduos
C. Processamento de Resíduos
Neste aspecto da gestão do GIRSU, apresentam-se duas opções não mutuamente exclusivas
que poderão ser implementadas em São Tomé e Principe.
Uma primeira opção, é Tratamento Mecânico-Biológico –TMB numa versão adaptada a países
em vias de desenvolvimento. Os resíduos sólidos misturados (indiferenciados) não separados
na fonte são sujeitos a uma série de operações físicas e biológicas com o intuito de produzir
uma fração inerte pronta a ser depositada em aterro ou vazadouro. O TMB separa os materiais
potencialmente recicláveis (materiais ferrosos, embalagens de plástico, vidro) e assegura o seu
posterior transporte directo para uma unidade de transformação ou exportação. Os refugos
inertizados serão depositados em aterro ou vazadouro. Espera-se que estes resíduos tenham
uma elevada densidade (1100 a 1400 kg/m3) de forma a minimizar o espaço ocupado pelo
Aterro. Estes inertes servem ainda de camadas de cobertura aos vazadouros ou aterros. Os
resíduos perigosos (químicos agressivos, pesticidas, restos de tintas, etc), resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) e monos (colchões, sofás, sucatas) deverão ser

Plano de Acção para a Gestão Integrada de Residuos Sólidos Urbanos - São Tomé e Principe, 2011-2016
Volume II – Opções Estratégicas
| 33

separados e armazenados devidamente. As unidades de TMB adaptadas são estruturadas em
módulos e podem receber desde 3.000 a 20.000 toneladas por ano, sendo estes valores
médios muito comuns.
Uma segunda opção, será Central de Processamento e Triagem de Resíduos. Estas unidades
tecnológicas simples podem ser implantadas em todo o território de São Tomé e Príncipe. As
unidades apresentam-se como pequenas fábricas de processamento de resíduos com duas
vertentes básicas: a Mecânica e a Biológica. O aproveitamento da fração orgânica deverá ser o
objetivo principal das unidades, sucedendo-se em importância a separação de resíduos
valorizáveis (vidro, metais, etc.) e a triagem dos perigosos. A separação e triagem dos resíduos,
caso sejam entregues à Central misturados e de forma indiferenciada, poderão ser realizadas
manual, mecânica ou biologicamente (no caso da vermicompostagem e compostagem). As
centrais de processamento de resíduos podem assumir uma enorme gama técnica de
equipamentos e servir vários propósitos, desde a produção de composto, separação de
materiais valorizáveis (vidro), geração de nergia (biometanização) até à inertização de resíduos
para uma deposição final em aterro/vazadouro controlado, minimizando o impacte ambiental.
A viabilidade destas opções é analisada em pormenor no Anexo 4. Opções Estratégicas de
Tecnologias no Sistema de Gestão de Resíduos
D. Tratamento de Resíduos
Valorização Orgânica
No que se refere à valorização da fracção orgância apresentam-se duas opções estratégicas.
Uma primeira, Tratamento Biológico por Biometanização/ Digestão Anaeróbia (CTB), onde
valorização orgânica por biometanização, também designada por digestão anaeróbia, é um
processo de decomposição da matéria orgânica contida nos resíduos indiferenciados. A
digestão dos resíduos misturados produz de metano, sendo todo o processo optimizado nesse
sentido. O biogás (metano) tem valor energético, após filtrado, podendo ser utilizado para
produção de eletricidade. O rendimento energético típico é de 125 kWh por tonelada de
resíduos, com base numa taxa de valorização de 40%5. Esta energia, obtida por cogeração, é
utilizada no próprio digestor sob a forma de calor ou eletricidade, e caso haja excedentes
poerá ser lançada na rede. O processo inclui ainda a compostagem da matéria fermentada (810% dos resíduos indiferenciados entrados no digestor) e posterior utilização deste material
como recobrimento de aterro. O tipo e qualidade de resíduos (teor de humidade, relação
carbono/azoto, percentagem de inertes, pH) que entram no digestor influenciam o sucesso da
digestão. A estabilidade do processo é mais fácil caso haja separação na fonte de resíduos
biodegradáveis. Aconselha-se a utilização do cartão/papel como material estruturante na
digestão. Em zonas de elevada pluviosidade o tratamento por biometanização é considerado
mais eficaz e fácil de gerir do que o tratamento biológico por compostagem em pilha, dada a
necesidade de no segundo impedir a formação de grandes quantidades de lixiviados. Contudo,

5

Valores do Plano Estratégico de Resíduos dos Açores, 2007
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esta observação depende muito das quantidades de material a gerir e da existência ou não de
compostagem em nave, protegida do efeito da chuva.
Uma segunda opção é Centrais de Compostagem. Estas centrais transformam matéria orgânica
biodegradável existente nos resíduos urbanos (Restos de comida; Resíduos Verdes (dos jardins
e parques); Madeira e serrim; Cartão e papel; Outros resíduos de origem vegetal) num
composto de qualidade. Este irá possuir um valor económico podendo ser preferencialmente
comercializado nas seguintes formas: fertilizante agrícola; correctivo orgânico nos jardins e
parques municipais/públicos; recuperação paisagística; distribuição em jardins privados e
viveiros de plantas. A qualidade do composto obtido depende do tipo de resíduos
incorporados e da triagem realizada. Os resíduos provenientes dos Mercados, Grandes
Produtores (restaurantes, unidades hoteleiras, cantinas, supermercados, lojas alimentares),
Serviços Camarários (jardins, podas) se separados na fonte são recursos pertinentes a serem
transformados em produtos de valor acrescentado na Central de Compostagem.
A viabilidade destas opções é analisada em pormenor no Anexo 4. Opções Estratégicas de
Tecnologias no Sistema de Gestão de Resíduos
Fracção Não valorizavel
Uma primeira opção é um aterro sanitário. Este define-se como uma instalação de eliminação
e deposição de resíduos acima ou abaixo da superfície natural. A massa de resíduos é
compactada por máquinas especiais e estabilizada. No fundo trata-se de um enorme reactor
bioquimico em que os resíduos e a água das chuvas são as principais entradas, e os lixiviados e
o biogás são os principais efluentes, resultantes da decomposição dos componentes
biodegradáveis dos resíduos sólidos6.
A deposição de resíduos em aterro é considerada como o último recurso na política de gestão
sustentada. Os resíduos depois de confinados tecnicamente no aterro perdem qualquer valor
que ainda pudessem ter. Os aterros sanitários são obras de engenharia civil com preocupação
ambientais, o meio envolvente não deve ser contaminado pelos resíduos. Para tal usam-se
técnicas de impermeabilização dos solos e controlo dos gases libertados pelos resíduos ainda
activos. Existe a necessidade de realizar o cobrimento diário com terras finas, algo que
escasseia em São Tomé dada a natureza e geologia dos terrenos (basalticos). A execução de
um aterro sanitário clássico em São Tomé, centrado junto aos locais de maior produção, Água
Grande e Mezochi, oferece a possibilidade de deposição de resíduos em segurança e de forma
ambientalmente correcta.
Uma outra opção de tratamento da fracção não valorizavél é a incineração. Esta define-se
como a queima controlada de resíduos numa instalação industrial dedicada a esse fim,
resultando a produção de energia eletrica e a transformação dos resíduos em cinzas a
depositar em aterro. A eficiência do processo depende da quantidade e composição dos
resíduos, sendo que a combustão sem embalagens de plástico e cartão (seco) não se efectua

6

Resíduos Sólidos Urbanos, Princípios e Processos, João Levy, Artur Cabeças, 2006
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de forma rentável. No caso de São Tomé os resíduos apresentam elevado teor de humidade,
muita matéria com baixo poder calorífico, a parte orgânica e inertes, e reduzida quantidade de
resíduos de embalagem (cartão, plásticos). Assim torna-se difícil a combustão sem recurso ao
uso de combustível (fuel) auxiliar para a queima dos resíduos.
A viabilidade destas opções é analisada em pormenor no Anexo 4. Opções Estratégicas de
Tecnologias no Sistema de Gestão de Resíduos
E. Prevenção
As estratégias de prevenção devem ser implementadas independentemente do tipo de
tratamento final.
Além das necessárias campanhas de informação dirigidas aos cidadãos, dever-se-á promover
um Plano de Prevenção. Um dos pontos fundamentais serão as embalagens com retorno, com
tara, que após devolução podem ser reutilizadas. Um valor monetário deverá ser atribuído à
embalagem passível de ser devolvida. Esse valor incentiva fortemente a reutilização e
reciclagem de resíduos além de prevenir a sua deposição descontrolada na paisagem.
Distinguem-se vários sistemas de intervenção do Estado na prevenção de resíduos:
- Embalagens descartáveis pagam uma taxa à entrada do país segundo o impacto ambiental e
económico que provocam, atendendo ao seu ciclo de vida7;
-Taxas especiais sobre a importação de determinados produtos (sacos de plástico);
-Obrigação de pagamento de depósito para embalagens que possam ver facilmente
reutilizadas ou recicladas (vidro de bebidas alcoólicas);
- Criação de empresas estatais, financiadas com as taxas sobre as embalagens, para a recolha e
tratamento (reutilização/reciclagem) das embalagens.

F. Opção Estratégica de Sistema de Gestão de RSU mais viável em São Tomé e
Principe
A selecção de opções estratégicas de Sistema de Gestão de RSU, são resultantes de:
• As melhores práticas internacionais para o tratamento e deposição final de resíduos.
Nomeadamente, respeitam-se integralmente os princípios de gestão de resíduos
propostos pela UNEP e outros departamentos das Nações Unidas.

7

Existe um Decreto de Lei- D.-Lei nº.14/2003- que prescreve exatamente esta medida. Contudo nunca foi aplicado
e os pressupostos deverão ser reavaliados, também à luz do que se deixou dito em I.1.D.
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• Os diversos modelos existentes em países semelhantes a São Tomé e Príncipe, em
termos de desenvolvimento económico, quantidade e composição de resíduos,
ocupação e ordenamento do território, organização administrativa e dimensão.
• A análise prospectiva de produção de resíduos atrás apresentada;
• Os principios dos 3 Rs: Reduzir, Reutilizar e Reciclar em todo o ciclo de vida das fileiras
de resíduos e objectivar uma escalada na hierarquia de resíduos (Ver Capitulo 2Diagnóstico).

4. As preocupações e objectivos resultantes do workshop participação
dos stakeholders (Ver 11
• Resultado Participação de Stakeholders)
Seguiu, mais ainda, os seguintes objectivos:
• As infra-estruturas de processamento e tratamento deverão complementar-se para
que a fracção não valorizável, indiferenciada seja preferencialmente inertizada antes
da deposição final em aterro/vazadouro controlado de forma a diminuir as emissões
de metano e o CO2eq.
• Os projectos de investimento e os custos operacionais das unidades tecnológicas a
instalar deverão estar de acordo com as possibilidades financeiras actuais e de médio
prazo de São Tomé e Príncipe.
• As unidades tecnológicas a instalar serão pensadas de acordo com a valorização dos
resíduos produzidos e com a necessidade de extrair dos resíduos o seu valor
material, transformando-se em subprodutos ou produtos com valor para a
sociedade, e energético, além de neutralizar os resíduos que pelas suas propriedades
intrínsecas possam constituir uma ameaça para o ambiente e a saúde pública.
• A valorização orgânica dos resíduos biodegradáveis deverá incluir uma de prevenção
de produção na fonte através da implementação da compostagem doméstica e as
demais dentro da filosofia de centros de processamento de resíduos.
• Os resíduos especiais e perigosos devem ser alvo de um tipo de recolha e tratamento
especial, neutralizando o seu potencial de perigosidade para o ambiente e sempre
que possível valorizando-os.
A par com estes principios, o processo analítico que deu origem à estratégia escolhida teve
como suporte a viabilidade das tecnologias a nível: técnico, organizativo, económico,
ambiental e social. Este processo de análise seguiu a metodologia Sustainability Assessment of
Technology8 a qual prevê a selecção de opções tecnológicas que compreenda todos estes
vectores da viabilidade, apresentada nos capitulos acima de forma resumida e de forma mais
8

Metodologia desenvolvida pela United Nations Environment Programme - International Environmental
Technology Centre (IETC)
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detalhada no Anexo 3. Aditaram-se, por fim, as questões conexas de compatibilização com o
universo jurídico-legal.
No seguimento dos anteriores capítulos e da análise de viabilidade de todas as opções a nível
tecnológico para São Tomé e Principe (ver Anexo 4. Opções Estratégicas de Tecnologias no
Sistema de Gestão de Resíduos), pode inferir-se uma grande opção estratégica, conforme
apresentado na ilustração abaixo e que inclui:
A. Definição de um Plano de Prevenção / Controle com o objectivo de conter ou
minimizar o aumento da produção de resíduos;
B. Promoção da recolha selectiva de fracção orgânica (~50%) e reciclável como vidro
(~5%) e embalagens (~3 %);
C. Promoção da recolha organizada da fracção indeferenciada (~31%) e deposição em
aterro /vazadouro;
D. Encaminhamento da fracção orgânica para central de compostagem, com
envolvimento de micro-empresas para produção de composto de alta qualidade
passível de ser comercializável;
E. Encaminhamento da fracção reciclável para processamento em Unidade de Triagem e
Tratamento Mecânico-biológico (UT-TMB) e para Micro-empresas de reutilização e
reciclagem;
F. Da UT-TMB resulta: i) um composto de baixa qualidade e materiais valorizáveis (vidro,
metais, etc.) que podem ser comercializados; e ii) refugo e fracções não valorizáveis
que devem ser encaminhados para o Aterro /Vazadouro;
G. As Micro-empresas de reutilização e reciclagem podem ainda re-introduzir os resíduos
agora transformados em produtos para o mercado nacional ou internacional;
H. Criação de Centrais de Transferência e Deposição Temporária;
I.

Construção de Aterro(s) / Vazadouro(s) junto dos principais centros de produção (Água
Grande e/ou Mezochi) dimensionados para receber as fracção de resíduos não
valorizáveis (< 40%).

Plano de Acção para a Gestão Integrada de Residuos Sólidos Urbanos - São Tomé e Principe, 2011-2016
Volume II – Opções Estratégicas
| 38

Produção

Produção de Resíduos

Recolha

Domícilios, Comércio,
Serviços, Instituições,
Indústria, Outros

Recolha

Recolha

Selectiva

Organizada

Tratmento

Fracção Orgânica

Indiferenciados

Central de Compostagem

Processamento

Reutilização/ Reciclagem

Micro Empresas/
Compactação

Unidades de
Processamento de
Resíduos (Triagem e
Tratamento Mecânico
Biológico )

Micro Empresas/
Compactação

Composto Alta
Qualidade

Destino Final

Recicláveis
(vidro, embalagens)

Composto Baixa
Qualidade

Refugos e frações de
materiais não
valorizáveis

Materiais
valorizáveis (vidro,
metais, etc)

Aterro/ Vazadouros

Comercialização

- Deposição final dos
resíduos com e sem
tratamento
- Deposição de refugos

Residuos que tenham
valor no mercado
nacional ou
internacional

ILUSTRAÇÃO 4 OPÇÃO ESTRATÉGICA RELATIVA AO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
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J.

Opção Estratégica para os Resíduos Especiais

Dada a natureza específica dos residuos especiais apresenta-se aqui uma opção estratégica
dedicada a estes resíduos, tendo em conta a realidade de São Tomé e Príncipe. Os resíduos
especiais são resíduos ou objectos rejeitados que podem ou não ser perigosos e/ou tóxicos –
por exemplo pilhas, resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), químicos
agressivos, óleos de motores usados, lubrificantes, tintas, solventes, pesticidas, etc. –
provocando impactos consideráveis para a saúde público e o ambiente, com efeitos a longoprazo pela sua persistência e/ou bioacumulação, devendo ser eliminados por vias diferentes às
utilizadas pelos resíduos sólidos urbanos.
TABELA 5 PRODUÇÃO DE RESÍDUOS ESPECIAIS
2010

2015

2020

2025

Produção de Resíduos Especiais
mín

máx

Média

Solventes e tintas

41,7

62,6

58,0

65,9

73,6

Pneus

3,06

4,60

4,26

4,84

5,4

Óleos usados (motores, máquinas)

33,0

49,5

45,9

52,1

58,2

Pilhas e baterias

3,11

4,67

4,33

4,92

5,5

REEE (valor médio União Europeia)

171,6

257,4

238,6

271,0

302,4

Veículos em Fim de Vida

158,8

238,3

220,8

250,8

279,9

A recolha de resíduos especiais deverá ser promovida através de programas dedicados. Alguns
“projectos” e organizações têm incluído esta preocupação nas ações desenvolvidas, sendo as
pilhas recolhidas nalguns pontos do distrito de Água Grande. Urge lançar programas nacionais
abrangentes para a recolha deste tipo de resíduos, criando-se estruturas de armazenamento
temporário em instalações apropriadas, através do investimento em infra estruturas de:
• Armazenamento central – na cidade capital de São Tomé;
• Recolha através dos Ecocentros de forma descentralizada nos restantes distritos e
região autónoma.
A recolha de resíduos especiais e perigosos é fundamental para a diminuição da carga
poluente nas ilhas de São Tomé.
O fluxograma abaixo inserido descreve desde a recolha, armazenamento e destino final seguro
a dar aos resíduos especiais anteriormente descritos. A criação de uma, ou várias entidades
gestoras, das várias fileiras de resíduos deverá potenciar a respectiva recolha e eventualmente
a sua reutilização, reparação ou um outro aproveitamento benigno para o ambiente e para a
saúde pública.
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Produção

Domícilios

Comércio, Serviços

Produção de Resíduos
Perigosos
Res. Eletricos e Eletrónicos
(REEE); Pilhas; Solventes e
tintas

Produção de Resíduos
Perigosos
REEE, Óleos; Baterias;
Pilhas e Acumuladores;
Pneus; Veículos; Pesticidas
e outros fitosanitários; Res.

Entidade Gestora destes Fluxos

Transferência

Recolha Seletiva / Programa de "take back": retorno mediante
pagamento.
Entrega voluntária em pontos de recolha

ECOCentros

Armazenamento

Armazenamento

Instalações especializadas

Destino Final

Valorização

temporário
dependente da assinatura de vários
Tratados)Fluxograma dos Resíduos Especiais e Perigosos

Transformação

Reutilização

Micro Empresas/
Compactação

REEE, Res. Construção
Civil)

Exportação

Aterro

Perigosos e Especiais que
não tenham Tratamento/
Destino Final adequado em
São Tomé e PrincipeConvenção de Basileia

Em condições bem
definidas podem admitir-se
resíduos perigosos
estabilizados em
Aterro/Vazadouro

Refugos e
frações de
materiais
não
valorizávei

ILUSTRAÇÃO 5 ESQUEMA OPÇÃO ESTRATÉGICA PARA GESTÃO DE RESÍDUOS ESPECIAIS

A proposta do PA GIRSU estabelece um fluxograma genérico para a gestão de resíduos
especiais produzidos em pequenas quantidades. Os resíduos em questão apresentam-se sob
muitas formas e em diversas quantidades, apresentando-se com uma produção dispersa, do
ponto de vista geográfico e tipo de produtores (domicílios, comércio e serviços, oficinas). Estas
características tornam a respectiva gestão um problema nacional a resolver com medidas
extraordinárias e diferentes das usuais para outros tipos de resíduos. Acresce que o tipo de
transporte e acondicionamento dos resíduos especiais, em muitos casos, obedece a
procedimentos mais rigorosos (solventes, óleos e lubrificantes, pesticidas, químicos agressivos,
etc.) e especialmente onerosos.
O regime jurídico a que este tipo de resíduos estão sujeitos deverá apontar no sentido da
criação de uma única Entidade Gestora deste tipo de resíduos. A razão para a centralização da
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gestão reside no facto de São Tomé e Príncipe ser um país pequeno e ter uma baixa massa
crítica de resíduos gerada, em termos de exportação, tratamento e destino final seguro. Ainda
neste âmbito projecta-se a recolha selectiva dos diversos tipos de resíduos. O financiamento
da recolha selectiva será da responsabilidade duma instituição específica, e deverá ser
directamente financiado por taxas especiais sobre importações de produtos (pneus, óleos,
pilhas, REEEs), cujo ciclo de vida termina inexoravelmente em resíduo especial com elevado
impacto ambiental. Neste âmbito surgem oportunidades de obter valor dos resíduos especiais
através da respectiva transformação directa em São Tomé e Príncipe. Os resíduos de
construção civil constituem um fluxo com grande potencial de reutilização e transformação
local.
Os resíduos especiais produzidos na ilha do Príncipe devem ser armazenados em Santo
António e enviados para São Tomé, dada a incapacidade actual da Região Autónoma tratar
este tipo de materiais e substâncias. Contudo, um estudo mais detalhado poderá encontrar
actividades de aproveitamento dos resíduos, compatíveis com as estruturas e recursos locais.
Eventuais operações de transformação de resíduos geram refugos e outros resíduos aos quais
é necessário dar destino. Sugere-se a deposição controlada em aterro, após controlo por parte
das autoridades, assegurando-se a não perigosidade ambiental.
As pilhas devem ser recolhidas através do incentivo à sua entrega em locais apropriados, como
sejam as Câmaras Distritais, os comerciantes que vendem pilhas e outros locais e instituições
(escolas, serviços do estado, cruz vermelha, centros de saúde, etc.) com capacidade de
intervenção junto da sociedade civil. Deverá equacionar-se a existência de um sistema que
incentive a entrega (e recolha) de pilhas usadas mediante a atribuição de prémios.
Os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) – televisões, telemóveis,
rádios, computadores, lâmpadas florescentes, etc.- têm conhecido um notável incremento
nos últimos anos, e dada a sua composição (metais pesados, compostos químicos agressivos e
complexos quando queimados) merecem uma especial atenção. A sua recolha selectiva deverá
ser efectuada por uma entidade gestora criada para o efeito. Esta iniciativa poderá ser
realizada com recurso a uma microempresa criada para o efeito, tomando a recolha a nível
nacional. O desmantelamento dos REEE servirá para a criação de postos de trabalho (é uma
actividade com mão-de-obra intensiva) e transformando um resíduo em recurso. Surge a
necessidade de São Tomé ter um quadro legal que permita a exportação de resíduo.
Os consumíveis informáticos (toners, tinteiros) apresentam-se igualmente como um grupo em
crescimento e com elevado potencial tóxico. A sua valorização depende da iniciativa privada
ou governamental, transformando-os numa mais-valia, apoiando o seu enchimento e
reutilização. Ou, caso não seja possível o respectivo armazenamento e exportação.
Os resíduos associados aos transportes motorizados e máquinas de combustão interna são
especialmente poluentes e tóxicos, sejam os óleos e lubrificantes usados, os pneus, as baterias
e os próprios veículos em fim de vida. Todos estes resíduos necessitam de um sistema de
recolha próprio, conduzindo ao seu armazenamento e adequado tratamento.
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Os veículos automóveis e máquinas em fim-de-vida (VFV) e fora de uso, as sucatas integrais
ou parciais de veículos e máquinas devem ser recolhidas e depositadas num local central. O
distrito de Água Grande reúne as necessárias condições para o estabelecimento de um núcleo
deste tipo, criando-se eventualmente uma empresa capaz de desmantelar veículos e máquinas
com valorização de parte dos elementos retirados.
Os resíduos provenientes da construção civil e demolição devem ser colocados em locais
próprios e sempre que possível valorizados e reutilizados na própria construção local.
Os resíduos de medicamentos fora de prazo ou rejeitados por quaisquer outras razões devem
ser recolhidos selectivamente e armazenados até que seja possível a sua eliminação em
segurança, por meio de incineração ou destruição química.
Os resíduos hospitalares perigosos (contaminados biologicamente, quimicamente) estão fora
do âmbito deste trabalho, considerando-se que devem ter um sistema próprio de recolha,
transporte e tratamento. A deposição descontrolada deste tipo de resíduos poderá ter graves
implicações na saúde pública.
As soluções de recolha de resíduos especiais devem ser próximas dos produtores, dispersas
pelo país, com distribuição de recipientes adequados pelos produtores (contentores para
óleos, receptáculos para as pilhas, etc.). A gestão, o armazenamento, tratamento e exportação
deste tipo de resíduos deverá ser centralizado, apostando-se em soluções de escala para
redução de custos.
K. Implicações Jurídico-legais
Como atrás se teve oportunidade de enunciar, a aprovação de um único diploma legal
contemplando o sistema de gestão de RSUs, deveria comtemplar a disciplina dos resíduos
especiais, sobretudo à luz dos compromissos que emanam das Convenções Internacionais, que
importa, também, ver ratificadas pela República de S.Tomé e Príncipe, adiantando-se dessa
foma a transposição para a esfera interna dos preceitos nelas contidos.
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4.1.

Opções Estratégicas de Financiamento do Sector

O modelo de financiamento a adoptar encontra-se dependente das grandes opções
estratégicas do sistema de gestão de resíduos urbanos, como a definição do modelo jurídicoinstitucional e do modelo de negócios prosseguido, tal como das infra-estruturas consideradas.
Contudo, podemos distinguir as fontes de financiamento de acordo com as necessidades de
investimento inicial e custos de operação e manutenção, procedendo-se posteriormente à
combinação de diferentes fontes de financiamento de acordos com as opções estratégicas.
A. Investimento inicial e alterações estruturais
O investimento inicial constitui a componente mais pesada da implementação de um sistema
de gestão de resíduos pois concentra os investimentos em imobilizado, incluindo os
investimentos em infra-estruturas, equipamentos e peças. Este caracteriza-se pelo elevado
volume associado que exige um desembolso rápido e em que se incorre apenas numa primeira
fase. Estas características condicionam as fontes de financiamento consideradas, apresentadas
de seguida que podem ser adoptadas isoladamente ou combinadas.
Uma opção prende-se com a transferência do Orçamento de Estado (OE), através da alocação
de uma parcela deste ao sector dos resíduos. Contudo, esta encontra-se dependente dos
recursos disponíveis tal como da capacidade do Governo para proceder à recolha de impostos
e taxas. Em sistemas baseados em modelos privados de gestão podemos fazer o paralelo entre
o OE e o recurso a capitais próprios para incorrer no investimento.
O Estado pode optar pela emissão de obrigações ou títulos próprios como forma de reunir o
volume de investimento necessário, que pode no modelo privado ser comparado à emissão ou
venda de acções.
Em situações em que estes recursos são parcos, estes custos podem ser financiados por
doadores e/ou organizações internacionais, através de adjudicação directa. Por vezes, os
doadores não concedem a totalidade de recursos, optando por apoiar apenas em custos com
equipamentos ou cedendo equipamentos produzidos nos países de origem. Nestes casos é
necessário fazer duas considerações. Por um lado, a adaptabilidade dos equipamentos cedidos
à realidade e às opções definidas nacionalmente. Por outro lado, os custos de operação e
manutenção associados aos materiais considerados e futura fonte de financiamento destes,
que podem ascender a montantes muito elevados e que podem constituir um
constrangimento à sustentabilidade do sistema implementado.
O recurso a empréstimos constitui, também, uma fonte de financiamento que permite
superar a inexistência de capitais próprios/transferências do OE. Contudo, neste caso o
modelo institucional tem implicações muito importantes nos custos do financiamento, ou seja,
na taxa de juro praticada e no spread. Num sistema assente no modelo institucional público, o
Governo poderá obter empréstimos em condições mais favoráveis, através do recurso a
empréstimos concessionados, contratos com bancos em que tem capital maioritário ou
negociando hipotecas. Por outro lado, as empresas podem negociar as condições do
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empréstimo com diferentes bancos ou diminuir o spread praticado se o Estado se tornar fiador
do empréstimo.
Por fim, é importante notar que uma alteração estrutural ao sistema de gestão de resíduos
pode, também, acarretar um grande reinvestimento e deve considerar as fontes de
financiamento aplicáveis ao investimento inicial.
B. Financiamento dos custos de operacionalização e manutenção do sistema
Os custos associados à operacionalização e manutenção do sistema decorrem do próprio
sistema de gestão implementado. Estes caracterizam-se por se repetirem no tempo e incluem
os custos fixos, os custos variáveis, os custos da depreciação e amortização dos equipamentos.
Estes custos podem ser suportados através da colecta de impostos. A utilização da política
fiscal limita-se a modelos assentes numa gestão pública centralizada, através do Governo, ou
descentralizada, através dos municípios. Nos dois casos podemos considerar transferências
directas do orçamento de Estado ou através da recolha a nível regional ou municipal.
A cobrança de uma taxa de prestação de serviços (que pode estar associada à totalidade do
serviço prestado ou apenas a uma componente) constitui uma forma de suportar os custos
decorrentes da operacionalização do sistema. Esta deve ser determinada com base nos custos
incorridos e pode ou não incluir uma margem de lucro.
Quando o valor da taxa inclui uma margem, estas podem ser utilizadas para constituir um
fundo de reserva capaz de suportar custos específicos, que devem ser determinados a priori
com o objectivo de garantir a previsibilidade dos recursos, de acordo com o modelo
institucional definido e as necessidades de reinvestimento futuro identificadas. Este fundo
poderá também advir de uma poupança forçada constituído através de uma cooperativa ou
organização comunitária.
Ao nível da opção por imposição de uma taxa de serviço é, ainda, necessário considerar a
diminuição do preço definido para alguns serviços (com base em critérios de distribuição de
riqueza e diminuição de pobreza) através do recurso à subsidiação cruzada por parte do
Estado.
No modelo assente numa gestão privada podem ser definidos modalidades de cooperação
entre Estado e empresas prestadores de serviços como contractos, concessões ou franchising
com o governo nacional, regional ou local, em que se determinam os custos associados à
operacionalização e manutenção e as competências das entidades responsáveis por estes.
Estes são negociados caso-a-caso.
Por fim, é necessário considerar a venda de resíduos, para reciclagem ou reutilização, no
mercado interno e externo que constitui uma fonte de receitas capaz de suportar os custos
operacionais e de manutenção ou pelo menos reduzir os mesmos.
Outra opção a considerar será a criação de uma taxa à importação de embalagens. À
semelhança do sistema de Ponto Verde em Portugal, os operadores económicos
(importadores) que colocam embalagens no mercado pagam uma taxa a uma instituição
governamental por cada embalagem. Com as receitas obtidas essa instituição será responsável
por promover a recolha selectiva pagando às Câmaras Municipais e Empresas que fazem a
recolha selectiva e reencaminhando os resíduos para os destinos adequados.
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C. Opções Estratégicas de Financiamento mais Viáveis em São Tomé e Principe
As opções abaixo apresentadas prendem-se essencialmente com dois tipos de financiamento:
Infraestruturas e Operacionalização e Manutenção. Na medida em que o modelo de
financiamento assenta não só nos custos bem como nas receitas estes dois aspectos são de
seguida analisados. O capítulo termina com um esquema que se considera como o modelo
estratégico de financiamento do sector.
Investimento em Infraestruturas
Receitas
Em linha como apresentado acima o investimento de grandes infraestruturas por parte dos
estado de São Tomé e Principe deverá ser resultante da combinação de: orçamento de estado,
doações de doadores bilaterais e multilaterais e empréstimos de organizações financeiras
nacionais e internacionais. Estas receitas poderão ser complementadas com outro tipo de
receitas nomeadamente a Taxa de Impacto Ambiental, abaixo apresentada, pese embora
tenha como objectivo central o financiamento da operação e manutenção do sector poderá
também gerar excedentes que sejam aplicados nos investimentos preconizados para as
grandes infraestruturas.
Custos
De acordo com uma estimativa perliminar do que será o investimento necessário á
implementação das infraestruturas apresentadas em 3.23.2 Opções Estratégicas de Sistema de
Gestão de RSU, poderá variar entre 6 a 8 milhões de euros.

Operacionalização e manutenção do sistema RSU (incl. Retoma)
Receitas
A recolha de resíduos é um bem público indissociável da qualidade de vida desejada pelos
cidadãos, empresas e instituições. Actualmente em São Tomé e Príncipe, dadas as carências de
uma grande parte da população, a única forma viável de financiar de forma imediata, contínua
e eficaz a gestão de resíduos é aplicar taxas aos bens importados pelo país.
Esta ideia de financiamento do sistema foi consagrada no Decreto-Lei 14/2003 de 31 de
Dezembro de 2003. Contudo este instrumento jurídico de São Tomé e Príncipe nunca
conheceu uma implementação eficaz apesar da justeza dos seus princípios (Ver caixa de texto
abaixo). Esta taxa está associada a um procedimento burocrático de taxação de acordo com a
tipologia de embalagens, este processo é extremamente moroso e ineficiente resultando
assim na sua sua inexistente implementação.
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Decreto-Lei 14/2003 de 31 de Dezembro de 2003
“...” aplicação duma taxa de impacto ambiental, acautelando os princípios de UtilizadorPagador e Poluidro-Pagador em conformidade com os artigos 12.º e 13.º da Lei Base do Ambiente,
Lei n.º 10/99, publicada no Diário da República n° 15, 5.º Suplemento, de 31 de Dezembro;
Considerando necessário e oportuno, debruçar-se sobre a complexa problemática relativa à gestão
de resíduos gerados pela sociedade, fundamentalmente embalagens, produtos e artigos não
biodegradáveis, e a consequente ameaça ao ambiente;
Considerando necessário e oportuno, debruçar-se sobre a complexa problemática relativa à
gestão de resíduos gerados pela sociedade, fundamentalmente embalagens, produtos e artigos não
biodegradáveis, e a consequente ameaça ao ambiente;
Reconhecendo a necessidade de promoção e implementação de medidas susceptíveis de diminuir
a produção de resíduos de embalagens, estimulando, procedimentos vocacionados à reutilização
das mesmas ou ainda da sua reciclagem, desencorajando a sua eliminação por via do simples
depósito e aterro;
Considerando ainda, que na concepção da responsabilização do Poluidor Pagador, a colocação de
contentores para a deposição do lixo e a recolha do mesmo, pressupõe a prestação de um serviço ao
cidadão que, por sua vez, deverá contribuir; com uma taxa simbólica, designada por Taxa de
Saneamento (TS), pelo serviço que lhe é prestado;
Reconhecendo, na reutilização de embalagens e a reciclagem de resíduos de embalagens,
produtos e artigos, como método preferencial e com vantagens em termos de impacto ambiental na
própria conservação do ambiente, urgindo a criação de sistemas que garantam o retorno de
embalagens usadas e/ou de resíduos dei embalagens de forma clara e transparente; “...”

A Taxa de Impacto Ambiental cumpre com o desiderato do estabelecimento rápido de um
Fundo capaz de suprir as muitas necessidades em matéria de gestão de resíduos. A sua
aplicação à entrada do país é um simples e mero processo administrativo, não implicando
grandes alterações às estruturas existentes. Resumindo trata-se da aplicação de uma política
fiscal com contornos reais de protecção ambiental. Assim, conclui-se que o Estado central
deverá financiar-se por vias das taxas de impacto ambiental no cumprimento da sua missão
de manutenção da higiene e salubridade públicas.
Dado o acima exposto, de ineficiência do actual modo de taxação, propõe-se aqui duas vias
que permitiram uma forma mais célere e eficiente de taxação das embalagens.
1ª Opção – Taxa sobre o peso de todos os bens Importados
Aplicação da Taxa de Impacto Ambiental a todas as importações que contribuam para a
produção de resíduos, independentemente da sua natureza. Procede-se à taxação com
recursos às pautas aduaneiras, imputando-se um determinado valor por tonelada importada
de um certo bem físico. De forma a tornar exequível o processo terá que ser simples e
imediato, sem lugar a entraves legais e processuais.
Assim, e simulando a aplicação como actualmente formulada obtém-se a tabela abaixo.
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TABELA 6 TAXA IMPACTO AMBIENTAL (LEI 14/2003)

Associado à
Pauta

Designação
Embalagem/Mercadoria/Produto

Unidade de
Medida

Contra
Valor
(USD)

Importações
de bens em
2009 (ton)

Receita
Prevista para
2009
com Lei
14/2003

7016 & 7013

Vidros

kg

0,029

160

4.640

3923 & 6305

Plásticos

kg

0,004

194

776

72

Ferro fundido, Ferro e Aço

kg

0,009

2.416

21.744

73

Obras de Ferro Fundido, Ferro e
Aço

kg

0,009

1.890

17.010

74

Cobre e Suas Obras

kg

0,018

17

306

79.05.00

Chapas de Zinco

kg

0,018

680

12.240

4016

Borrachas

kg

0,092

5

458,1

3917

Tubos PVC

kg

0,037

316

11.692

4011

Pneus, câmaras e similares
(usados)

Unidade*

0,074

9.185

680

27.10

Óleos Lubrificantes

kg/L

0,037

25.313

936.581

27.11

Gás de Petróleo e
Hidrocarbonetos

kg/L

0,018

96

1.728

27.13

Betume de Petróleo e derivados

kg/L

0,018

424

7.632

27.14

Betume e Asfalto

kg/L

0,018

118

2.124

27.15

Misturas Betuminosas

kg/L

0,018

283

5.094

86.**.**

Meios de Transporte (Novos)

kg

0,009

25

225

87.**.**

Veículos (novos)

kg

0,009

1.520

13.680

88.**.**

Embarcações flutuantes c/motor

kg

0,018

3

54

25.22.**

Cal viva, apagada, hidráulica etc.

kg

0,002

51

102

25.23.**

Cimento tipo Portland e outros

kg

0,001

12.960

12.960

25.15.**

Mármores

kg

0,007

6

42

32.09.10.**

Tintas para a Construção Civil

kg/L

0,004

119

476

94.**.**

Moveis, mobiliário, colchões, etc.

kg

0,037

373

13.801

95.**.**

Brinquedos e Artigos p/desporto

kg

0,018

41

738

64.**.**

Calçado

par

0,106

186

19.716

65.**.**

Chapéus

Unidade*

0,018

13.333

240

66.**.**

Guarda- Chuvas, Sombrinhas, etc.

Unidade*

0,037

3.704

137

85.15.**

Maq. Aparelhos de Ar Condicin.

kg

0,037

2.371

87.727

8509

Electrodomésticos de Cozinha

kg

0,037

25

925

TOTAL

Valor(US$)

TOTAL

Valor em Euros

1.173.528
902.714
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2ª Opção – Aplicação de uma Taxa de Impacto Ambiental sobre o Valor das
Importações
Considerando as importações em 2008, e o respectivo valor (114 milhões de dólares)
aplicando uma taxa 0,5% obtém-se uma receita de 439 mil euros.
TABELA 7 TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SOBRE O VALOR DAS IMPORTAÇÕES
Valor da Taxa a Aplicar (%)

0,1

0,15

0,2

0,25

0,5

1

Receita (em milhares de euros)

88

132

175

219

439

877

Este método implica a aplicação indiscriminada de uma da taxa a todos os bens , essenciais ou
não e idependentemente do seu impacto ambiental, o que é uma desvantagem. Os termos
exactos do impacto económico deverão ser estudados no âmbito de um trabalho mais
aprofundado que não cabe nos termos do presente documento.
Opções complementares de financiamento
A – Aplicação de taxas aos utilizadores do sistema de recolha de resíduos, com base no
Princípio Poluidor-Pagador. Este sistema terá que ser gerido pelas Câmaras Distritais
estabelecendo-se um nexo entre aqueles que mais pagam porque mais resíduos produzem. A
personalização do sistema de recolha é condição sine qua non para que este tipo de sistema
funcione.
B - Aplicação de uma taxa fixa a todos os utilizadores do sistema independentemente das
quantidades de resíduos produzidas. Poderá estar associada ao pagamento da electricidade.
C - O princípio do da Responsabilidade Alargada do Produtor (em inglês, Extended Producer
Responsibility – EPR9) é aplicado em muitos países e regiões, nalguns em vias de
desenvolvimento (Tunísia) obrigando a que as empresas produtoras de bens de consumo
sejam responsáveis pela minimização do impacto dos resíduos gerados. A obrigatoriedade das
empresas produtoras de garrafas de refrigerantes em aceitar de volta (embalagens com
retorno e preço por vasilhame) as ditas garrafas; ou o pagamento de taxas “refund deposits”
sobre o vasilhame para que este seja devolvido ao produtor e reutilizado. Estas medidas de
financiamento inserem-se no espírito das directrizes mundiais que envolvem a aplicação do
Princípio Poluidor. Destinam-se ainda a permitir a livre concorrência entre aqueles que têm
preocupações ambientais quando colocam os seus produtos no Mercado, premiando-os, e
simultaneamente penalizando as empresas que não assumem o ciclo de vida dos seus

9

EPR – ver definição e enquadramento no site da OCDE, em
http://www.oecd.org/document/19/0,3343,en_2649_34281_35158227_1_1_1_1,00.html
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produtos e causam custos sociais, ambientais e económicos muito superiores aos desejáveis e
suportáveis a médio prazo.
D – Comercialização de Resíduos. Outra fonte de receita poderá resultar da comercialização de
resíduos no mercado nacional e internacional. Os produtos a ser comercializados poderão ser:
Residuos Recicláveis, Composto Orgânico, Veículos Desmantelados e Resíduos Especiais
Valorizados.
Custos
Os custos que esta taxa irá cobrir essencialmente, poderão ser dividos em duas categorias: A)
Operacionalização e Manutenção do sistema RSU e B) Retoma dos Residuos recolhidos no
âmbito da Recolha Selectiva. Relativamente aos primeiros, estes prendem-se com as
actividades operacionais e de manutenção de equipamentos referentes a todos os aspectos
do sistema de gestão RSU: Recolha, Processamento, Tratamento etc.
TABELA 8 CUSTOS OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
Custos Operação e Manutenção
em % do PIB per capita10

0,1%

0,2%

0,3%

0,7%

em €

140.631 €

281.262 €

421.892 €

984.415 €

em € por tonelada recolhida (est.)

14 €

29 €

43 €

100 €

Com se verifica pela tabela acima estes podem variar entre 140.631 euros e 984.415 euros.
Dada a realidade de São Tomé e Principe, prevê-se que o valor mais próximo da realidade seja
o primeiro resultando num custo por tonelada recolhida de aproximadamente 14 euros.
Quanto aos segundos, nascem da necessidades de recolher selectivamente resíduos recicláveis
(biodegradáveis, vidro, embalagens de plástico e metal, REEEs, etc.) sem valor de mercado, ou
com um valor abaixo dos custos de recolha e tratamento, os quais necessitam de um apoio por
parte do Estado. Este apoio passa pelo pagamento da retoma dos resíduos recolhidos pelas
Câmaras Distritais e Empresas Privadas, ou outras instituições criadas para o efeito.
A Taxa de Impacto Ambiental sobre os produtos importados deverá cobrir esta acção de
retoma de resíduos. Os critérios para o pagamento da retoma deverão ter em conta a
composição dos resíduos sólidos descartados em São Tomé e Príncipe, a sua perigosidade, o
valor de mercado que possam ter entre outros índices a usar.
Os cenários previsionais traçados abaixo partem dos seguintes pressupostos:
•

Admite-se um preço único por material de embalagem, idêntico ao aplicado em
Portugal 11 e na Europa;

10

Estimativas UN Habitat (2010
Os preços da Sociedade Ponto Verde são meramente indicativos sendo necessário um estudo
detalhado sobre as taxas a aplicar.
11

Plano de Acção para a Gestão Integrada de Residuos Sólidos Urbanos - São Tomé e Principe, 2011-2016
Volume II – Opções Estratégicas
| 50

•

Nos cenários previsionais abaixo traçados assumiu-se que os resíduos gerados e
descartados são embalagens em várias percentagens, de 100 a 50% analisadas na
tabela abaixo;
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Pilhas, REEEs

Metais

Res.
Perigosos

178

71

14

4.960

274

610

1.535

693

4.960

274

610

1.535

693

271

1.576

100%

376.594

48.829

43.371

20.723

117.102

45.873

100.697

Euros

3.968

219

488

1.228

554

217

1.261

80%

301.276

39.063

34.697

16.578

93.682

36.698

80.558

Euros

2.976

165

366

921

416

163

946

60%

225.957

29.297

26.023

12.434

70.261

27.524

60.418

Euros

2.480

137

305

768

346

136

788

50%

188.297

24.414

21.686

10.361

58.551

22.936

50.349

Euros

Custo por % em material de embalagem introduzido na economia de STP retomado
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Segundo as previsões traçadas o pagamento por parte do Estado a fazer às entidades que recolhem os resíduos (Câmaras, Empresas Privadas) variam entre
os 188 mil e 376 mil euros por ano, dentro da estimativa mais conservadora (50% dos resíduos em papel, plástico, vidro, metais, REEEs) até à previsão mais
optimista, 100% dos resíduos mencionados na tabela foram embalagens que entraram no país e são recolhidos pelas Câmaras e Empresas Privadas. Supõese, assim, que a necessidade de financiamento nunca ultrapassará os 400 mil euros.

Total

0,07

Metais (ferrosos
e aluminio)

Vidro

0,18

0,01

Vidro de
embalagem e
outros

169

271

169

0,17

PET e PEAD

0,17

1.576

64

(€/ ton) (ton/ano)

0,06

(€/ kg)

Cartão de
embalagem

Classificação
secundária

Taxas SPV Sociedade Ponto Produção
Verde (2009)

Filme e outros
plásticos

Plástico

Papel

Classe

Ano 2010
Categoria de Resíduos

TABELA 9 CUSTOS RETOMA EMBALAGENS

Adicionalmente estima-se que as quantidades de embalagens importadas apontam para
existam entre 15 a 30 kg de embalagens por habitante por ano, num máximo de cerca de
5.000 toneladas de embalagens que entram no país anualmente. Existe uma forte tendência
de crescimento deste tipo de resíduos. O impacto económico destas medidas é sentido pelos
importadores em primeira linha, mas que naturalmente reflectem esses custos nos
consumidores. Contudo, o impacto económico destas medidas é reduzido, num cenário de
eficiência de aplicação da taxa a 100%, este irá variar entre 2,28 e 1,14 euros por ano por
habitante.
O balanço entre as receitas do sistema e os custos deverá ser positivo. Somente neste
cenário será possível ao Estado implementar de forma eficaz o PA GIRSU. A título de conclusão
apresenta-se abaixo um esquema que exemplifica o modelo estratégico de financiamento para
todos so sistema de gestão de residuos, incluindo os grandes investimentos em infraestruturas
bem como o financiamento da operacionalização e retoma de resíduos valorizáveis.

conforme necessidades de
co-financiamento

6-9 Milhões euros

Doadores bilaterais e
multilaterais &
Empréstimos de
organizações financeiras
nacionais e internacionais

Investimentos Grandes
Infraestruturas

439 mil -900 mil
euros/ano

140.631 euros/ano

Taxa Impacto Ambiental

Operacionalização e
Manutenção Sistema

a estimar

188 mil - 376 mil
euros/ano

Outras fontes de receita:
Taxas Poluidor Pagador (AC)
Comercialização de
Resíduos

Retoma Residuos
Recicláveis

Receitas

Custos

ILUSTRAÇÃO 6 ESQUEMA TOTAL DE FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
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As definições constantes deste glossário poderão, na sua maioria ,integrar o diploma a aprovar sobre a gestão integrada de RSU.
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12

Gestão integrada de resíduos sólidos: Conjunto de atividades de ordem técnica, operacional e gerencial implementadas com vistas ao planeamento,
implantação, operação e monitorização de ações de recolha, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, comercialização e deposição final de resíduos
sólidos, que atendam a critérios economico-financeiros, sociais, legais, ambientais e de saúde e segurança.

Intertização de resíduos: Tratamento de resíduos com a neutralização ou eliminação total de todos os microorganismos na forma vegetativa ou esporulada.

Equipamento de proteção individual: Dispositivo de uso individual (EPI), destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, atendidas as
peculiaridades de cada atividade profissional ou funcional.

Compostagem: Processo de decomposição biológica de fração orgânica biodegradável de resíduos sólidos, efetuado por uma população diversificada de
organismos em condições controladas de aerobiose e demais parâmetros, desenvolvido em duas etapas distintas: uma de degradação ativa e outra de
maturação.

Aterro sanitário: Técnica de disposição final de resíduos sólidos urbanos não perigosos, por meio de confinamento em camadas cobertas com material
inerte, com tratamento de efluentes e gases, segundo normas técnicas específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde e à segurança, minimizando os
impactos ambientais negativos.

Aterro industrial: Local de disposição final, de resíduos sólidos provenientes de indústrias e de processos industriais, sem causar danos ou riscos à saúde
pública e à sua segurança, evitando o comprometimento dos recursos naturais e utilizando princípios específicos de en-genharia e normas técnicas para
confinar esses resíduos.

Agente biológico - Bactérias, fungos, vírus, clamídias, riquétsias, micoplasmas, prions, parasitas, linhagens celulares, outros organismos e toxinas.

Ação mitigadora: Acção implementada para controlar ou reduzir impacto de uma anomalia.

Anexo 1. Glossário12
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Resíduos perigosos: Aqueles que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectantes, possam apresentar riscos para a saúde pública ou para
qualidade do ambiente.

Resíduos farmacêuticos: São os medicamentos fora do prazo, contaminados, interditados ou não utilizados cujo detentor deseja descartar.

Resíduos de serviços de saúde – São todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços que, por suas características, necessitam de processos
diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final.

Reciclagem: (1) Conjunto de ações que permite a transformação dos resíduos em novos produtos com valor comercial ou utilidade. (2) Processo pelo qual,
os materiais recicláveis são recolhidos, transportados, separados, e reprocessados ou manufaturados transformando-se em novos produtos. (3) Processo de
transformação de resíduos sólidos que envolve a alteração das propriedades físicas e físico-químicas dos mesmos, incorporando-os nos processos
produtivos.

Patogenicidade: Capacidade de um agente causar doença em indivíduos normais suscetíveis.

Metal pesado: Qualquer composto de Antimônio, Cádmio, Crômio (IV), Chumbo, Estanho, Mercúrio, Níquel, Selênio, Telúrio e Tálio, incluindo a forma
metálica.

Lixiviado: Líquido infiltrado e drenado através de resíduos sólidos, e que contém materiais em solução ou suspensão.

Incineração: Processo de combustão controlada para degradar termicamente materiais residuais. Aplica-se ao tratamento de resíduos através da queima de
resíduos sólidos ou líquidos químicos, até a redução à cinzas, utilizando equipamentos que produzem altas temperaturas, com padrões de emissões
atmosféricas controlados.

Impacto ambiental: Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das actividades humanas que, direta e indiretamente, afetam: (a) a saúde, a segurança e o bem-estar da população; (b) as atividades sociais e
economicas; (c) a biota; (d) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e (e) a qualidade dos recursos ambientais.

9093

Resíduos Prod. (ton/ano)

6238

0,014

136,97

45.538

Mé-Zochi

1628

30%

5378

128

42.096

Mé-Zochi

2370

0,014

136,97

17.306

Cantagalo

847

42%

2031

128

15.898

Cantagalo

1028

0,014

136,97

7.508

Caué

357

42%

843

128

6.596

Caué

1896

0,014

136,97

13.840

Lembá

638

39%

1639

128

12.826

Lembá

2799

0,014

136,97

20.436

Lobata

961

41%

2326

128

18.211

Lobata

Plano de Acção para a Gestão Integrada de Residuos Sólidos Urbanos - São Tomé e Principe, 2011-2016
Volume II – Opções Estratégicas
| 57

0,014

Variação Anual Prod. Res. (20102015)

66.383

136,97

-1

Res. Prod. (kg per capita.ano )

População

Água Grande

5002

Resíduos recolhidos por ano

Parâmetro

63%

Abrangência Recolha (em % da
pop.)

Ano 2015

7948

Resíduos Produzidos (ton/ano)

62.218

Agua Grande

128

Parâmetro

Res. Prod. (kg per capita.ano-1 )

População

Ano: 2010

TABELA 10 PRODUÇÃO DE RESÍDUOS POR DISTRITO

1092

0,014

136,97

7.972

Príncipe

366

40%

914

128

7.154

Príncipe

24516

0,014

136,97

178.983

Total (sem
visitantes)

9798

46%

21079

127,75

165.000

Total (sem
visitantes)

358

0,014

22,54

15.894

Visitantes
(estimativa de
+30%)

193

75%

257

21

12.226

Visitantes (INE
ST, 2006)

24874

0,014

127,64

194.877

Total (com
visitantes)

9991

47%

21336

120,39

177.226

Total (com
visitantes)

As seguintes tabelas apresentam a projecção da produção de resíduos 2010-2025, estimada pelos autores para cada distrito do país, assumindo o cenário de
consumo mais conservador, i.e. 0,35kg per capita por ano. Estes dados foram calculados de acordo com os pressupostos apresentados no sub capítulo III.5-B

Anexo 2. Estimativa de Produção de Resíduos

10306

85%

8760

Resíduos Produzidos (ton/ano)

Abrangência da Recolha

Resíduos recolhidos por ano

5656

80%

7070

0,007

141,85

49.839

Mé-Zochi

3774

61%

1791

67%

2687

0,007

141,85

18.940

Cantagalo

1030

43%

777

67%

1166

0,007

141,85

8.217

Caué

598

58%

1432

67%

2149

0,007

141,85

15.147

Lembá

1248

66%

2115

67%

3173

0,007

141,85

22.366

Lobata

1339

48%

825

67%

1238

0,007

141,85

8.725

Príncipe

382

35%

21357

77%

27787

141,85

195.887

Total (sem
visitantes)

15214

62%

458

95%

482

0,007

23,35

20.662

Visitantes
(estimativa de
+30%)

340

95%

0,004

144

11500

90%

10350

Res. Prod. (kg per capita.ano-1 )

Resíduos Produzidos (ton/ano)

Abrangência da Recolha

Resíduos recolhidos por ano

6705

85%

7889

144

0,004

54.646

Mé-Zochi

1999

67%

2998

144

0,004

20.767

Cantagalo

867

67%

1301

144

0,004

9.010

Caué

1598

67%

2398

144

0,004

16.608

Lembá

2360

67%

3540

144

0,004

24.523

Lobata
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79.660

Agua Grande

Variação Anual Prod. Res. (20102015)

Parâmetro

População

Ano 2025

921

67%

1381

144

0,004

9.566

Príncipe

24800

80%

31005

144,36

214.780

Total (sem
visitantes)

513

95%

540

24

0,004

22.728

Visitantes
(estimativa de
+10%)

Nota: Assume-se que 2020 em todas as províncias 2/3 (67%) da população será servida por sistema de recolha de Resíduos, com necessidade de transporte dos mesmos para
fora dos núcleos habitacionais.

0,007

Variação Anual Prod. Res. (20102015)

72.653

141,85

-1

Agua Grande

Res. Prod. (kg per capita.ano )

População

Parâmetro

6843

Resíduos recolhidos por ano

Ano 2020

75%

Abrangência da Recolha

25313

80%

31545

23,758

132,82

237.508

Total (com
visitantes)

21815

77%

28269

0,007

130,54

216.549

Total (com
visitantes)

15555

63%

Anexo 3. Benchmark Modelos Institucionais e Boas Práticas
Internacionais
O modelo institucional de gestão definido tem implicações na operacionalização do sistema de
gestão de resíduos sólidos urbanos e deve, com base nas condições iniciais no país tal como na
identificação das melhores práticas do sector, permitir a gestão mais eficiente dos resíduos. A
identificação dos vários modelos (público, privado ou comunitário), tal como da definição das
especificidades de cada um destes, deve permitir sustentar a escolha do modelo de gestão a
adoptar.

1.

Modelo Público

O modelo de gestão público caracteriza-se (tendencialmente) pela definição de um
enquadramento legislativo capaz de estruturar a organização do sistema ao nível municipal. O
enquadramento legal deve reflectir as linhas estratégicas definidas pelo que o grau de detalhe
e especificidade deste irá variar, espelhando o grau de autonomia das autoridades locais.
O direito de propriedade neste modelo é público, sendo a autoridade local responsável pelas
várias actividades da operacionalização do sistema, como a recolha e armazenagem de
resíduos, o transporte e a deposição correcta e em local apropriado dos mesmos. Ou seja,
neste modelo uma entidade reúne as várias competências de operacionalização do modelo.
Não obstante o papel preponderante das Autoridades Locais dada as suas funções como
entidades executivas e que explora o sistema, reconhece-se a intervenção de outras
entidades no modelo como o governo central que assume como responsabilidades: i.
Regulação, supervisão e definição de políticas para o sector; ii. Protecção do ambiente; e, iii.
Constituição e legitimação da entidade executiva. Por outro lado, o governo regional poderá
ou não intervir de forma similar ao Governo central mas a uma escala geográfica distinta.
O financiamento do investimento13 inicial neste modelo assenta na existência de um
orçamento local, da emissão de obrigações pelo Governo Central, na realização de
empréstimos (sendo que estes podem ou não ser segurados pelo Governo Central o que irá ter
impacte directo no custo da dívida), da constituição de um fundo de reservas (sustentado pela
imputação de uma taxa percentual sobre as receitas de exploração) e captação de
financiamentos de doadores internacionais (incluindo a transferência entre autoridades locais
- Ajuda geminada). A constituição do orçamento local pode resultar de diversos modelos ou de
uma integração de vários destes, como receitas provenientes de taxas e impostos municipais
ou transferências do Orçamento de Estado (OE) para o orçamento local.
Contudo, a componente mais relevante do financiamento prende-se com a capacidade do
modelo de suportar os custos de operação e manutenção, ou seja a capacidade de cobrir
13

Considera-se conjuntamente com o investimento inicial os reinvestimentos de capital.
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parcial ou totalmente as necessidades de exploração. Neste modelo, estas podem advir da
transferência de verbas específicas para o orçamento municipal ou da imposição de uma taxa
de utilização, de uma taxa de deposição de resíduos, de uma taxa de depósito (tara), ou da
imposição de uma taxa proveniente de outros sectores geridos pelo município. Outras
possibilidades prendem-se com a venda de resíduos transformados (exemplo das opções de
waste-to-energy) ou a venda de sub-resíduos (como vidro triturado para a produção de
cimento).
As receitas de exploração são necessárias para cobrir os custos com a deposição
(tendencialmente baixos em opções à escala local/municipal), custos de recolha (que
normalmente são a componente mais significativa dos custos), custos com recursos humanos,
custos com reposição de peças e equipamentos e custos com consumíveis, incluindo aqui o
combustível caso se tenha uma frota de recolha.
Os custos encontram-se dependentes da escolha da tecnologia. A tecnologia por outro lado
encontra-se dependente dos recursos físicos, técnicos e financeiros da autoridade local.
Contudo, assume-se que pode existir sobreposição de recursos entre vários serviços/sectores
de actividade que contribuem para a redução de custos.
Ao nível da definição de políticas que favorecem os agregados familiares mais pobres, a
relação entre as autoridades locais e o governo central faz com que este modelo institucional
tenha um potencial superior para impor uma grelha de tarifas, por exemplo com recurso a
subsídios cruzados14 e em simultâneo definir incentivos de forma a moldar comportamentos
de redução de produção de resíduos e racionalização de consumos. Por outro lado, existe uma
forte tendência para as taxas impostas reflictam de forma mais assertiva, a disponibilidade e
capacidade para pagar dos AF.
O mercado informal poderia ser facilmente integrado neste modelo através da inclusão dos
vendedores e indivíduos que recolhem os serviços no modelo prestado a nível formal,
evitando a sobreposição de actividades e promovendo a melhoria das condições de segurança
no trabalho e vínculos laborais. Esta integração compreende também uma redução dos custos
de operação, principalmente ao nível da recolha e separação de resíduos, dado que a rede
recolha já existe. Dado que a principal motivação dos membros do mercado informal é a venda
de produtos para outros fins, ou seja no benefício económico inerente, a alteração da
estrutura de incentivos que poderia ser realizada através da imposição de uma taxa de
cobrança seria uma forma de promover a alteração da estrutura de incentivos.

14

subsidiação cruzada é a prática de cobrar preços mais elevados para um grupo de consumidores, a fim de
subsidiar os preços mais baixos para outro grupo
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Caso de Estudo – Estado Yap, Micronésia
O Estado de Yap, estado insular, ao promover a reestruturação do sistema de gestão de resíduos
optou por um modelo institucional de natureza público, mas de forma a adaptar-se ás condições do
país e superar os constrangimentos identificados inovou na adaptação do modelo.
Assim, uma das principais alterações no sistema prendeu-se com a divisão de responsabilidades de
operacionalização do modelo entre duas entidades municipais, de forma a promover o cumprimento
dos objectivos do sistema integrado de gestão de resíduos. O Departamento de Obras Públicas tendo
já à sua disposição equipamentos pesados necessários à recolha e transporte, ficaria com
competências sobre estas actividades. Por outro lado, o Departamento de Serviços Públicos tendo já
a estrutura de gestão necessária e desenvolvido no passado procedimentos comerciais, ficaria com
responsabilidades sobre as actividades comerciais e gestão dos clientes. As sinergias criadas entre os
dois departamentos contribuiu directamente para a racionalização dos recursos no sistema
desenvolvido, mantendo um nível superior de eficiência resultado da clara definição de competências
de cada um dos Departamentos.
(Fonte: UNEP, 1999)

Com o objectivo de garantir a eficiência do modelo e também que este responde às
necessidades das localidades que beneficia deve ser considerada a implementação de um
sistema de monitorização com a participação da comunidade Entende-se como sistema de
monitorização participativa, a monitorização através de metodologias participativas onde
elementos/grupos chave da comunidade são capacitados para recolher indicadores
qualitativos e quantitaivos.
A monitorização deve permitir garantir: i. Analisar as quantidades de resíduos produzidos e a
forma como estes são transferidos ao longo do processo até à deposição final; e, ii. Avaliar o
processo e formas de melhorar o mesmo. A sociedade civil e as comunidades beneficiárias
podem ter um papel crucial na monitorização do processo, mas tendencialmente esta terá de
ter capacidades participativas já desenvolvidas de forma a ter as competências para vincular as
autoridades locais com melhorias processuais, aumento da transparência, etc.
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2.

Modelo Privado

2.1 Abordagem á Privatização Convencional
O enquadramento legal no modelo institucional que inclui a integração de entidades privadas
na gestão de resíduos varia significativamente, encontrando-se dependente do sub-modelo de
exploração definido (concessão, licenciamento, monopólio, etc.).
O direito de propriedade varia de acordo com o modelo considerado, pelo que entre os vários
modelos possíveis podemos considerar: i. Direito de propriedade pública,
utilização/exploração da propriedade privado; ii. Direito de propriedade privado parcial,
concessão durante número de anos a definir; iii. Direito de exploração parcial (p. ex. das
infraestruturas de recolha, mas não de armazenamento); e, iv. Direito de propriedade total
privado.
Simultaneamente, a definição do modo de exploração afecta as principais competências da
entidade privada. De acordo com o modelo definido podem ser alocadas diferentes
responsabilidades. Contudo, a integração no modelo de entidades privadas não marginaliza o
papel do Governo central, que tem neste caso como competências: i. Regulação, supervisão e
definição de políticas; e, ii. Protecção do ambiente. As autoridades locais são aqui responsáveis
pelo licenciamento das empresas no sector.
O financiamento do investimento inicial neste modelo assenta no recurso a empréstimos ou
utilização de capitais próprios. Ao nível dos empréstimos, a maturidade da empresa e os
resultados de anos anteriores irão ter implicações no custo da dívida.
Ao nível da exploração existem várias hipóteses de financiamento/ investimento, ou seja,
vários modelos possíveis para gerar receitas. Se o governo local ceder totalmente a gestão de
resíduos a empresas privadas, estas podem cobrar uma taxa directamente aos agregados
familiares e a outros utilizadores do sistema, ou por outro lado cobrar receitas para
constituição de provisões. A venda de resíduos ou de sub-resíduos assume aqui um papel
importante e que pode ascender a um volume significativo. Por fim, se a empresa privada tiver
o monopólio da exploração do sistema de resíduos pode negociar com a autoridade local a
recolha de quantidade predefinida de resíduos a um custo específico que depois vende no
mercado dos resíduos, transformando os resíduos recolhidos em receita. A autoridade local
pode, também, beneficiar de um aumento de receitas através do licenciamento de entidades
privadas.
As receitas podem ser influenciadas pela aplicação de abordagens de diferenciação de tarifas.
Estas, a aplicar de forma a beneficiar os agregados mais pobres, podem neste caso ser
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limitadas dados os objectivos da empresa. A tarifação do Estado neste caso pode viabilizar a
aplicação de tarifas para vários grupos de rendimento.
Colocam-se um conjunto de riscos operacionais à exploração por entidades privadas que
influenciam as receitas de financiamento. Ao nível das receitas é necessário considerar o não
pagamento da tarifa/taxa implementada ou a persistência de dívidas de maus pagadores que
inviabiliza a gestão sustentável do sistema. Mais ainda, a atribuição de licenças de curto prazo
pode ter implicações negativas nas operações de manutenção que podem não ser realizadas
face à percepção dos agentes quanto ao futuro da exploração.
Num modelo de exploração privada os custos com recolha e transporte podem ser mais
elevados, caso a entidade detenha o monopólio da exploração e gestão. A dimensão
geográfica da recolha irá também influência directamente sobre os custos com recursos
humanos e os custos com os meios físicos utilizados (por exemplo, para a frota).
Caso de Estudo – Maseru, Lesoto
No Lesoto, um landlocked country localizado na África Austral, a falta de recursos humanos,
financeiros, tal como a debilidade das infra-estruturas e o avançado estado de deterioração dos
equipamentos utilizados transformou a acumulação de resíduos na via pública num grave problema,
em que cerca de 80% dos resíduos gerados não chegava a nenhum ponto de deposição final. O
diagnóstico realizado evidenciou a necessidade de: i) criar novas soluções para recolha de resíduos; ii)
diversificar recolha de forma a abranger os resíduos produzidos pelos agregados familiares,
instituições públicas e comerciais, escolas, hospitais e outros grandes prestadores de serviços.
Na definição do Plano Integrado de Gestão de Resíduos de Maseru, capital do país, as autoridades
locais optaram pela inclusão de várias entidades privadas no modelo através da alteração de 3
componentes. Primeiro, o enquadramento legal foi alterado de forma a sustentar a intervenção
destas entidades. Segundo, e a nível especificamente operacional, o processo de recolha foi
optimizado de forma a garantir que este serviço abrangia 100% dos produtores de resíduos. Para tal,
a recolha ficou sob a competência (ainda que não exclusiva) de empresas privadas, dado que estas
possuíam equipamentos tecnologicamente mais avançados e em melhor estado, e conseguiam
prestar um serviço mais eficiente – actuando directamente sobre as necessidades identificadas na
fase de diagnóstico. As suas competências passaram a incluir actividades de colecção primária
(limpeza pública) e estações de transferências (doméstica, comercial e industrial), transporte e
deposição para diferentes fins. Esta inclusão dos privados no modelo foi fundamental para a
preservação do número de postos de trabalho, dado que algumas destas empresas já intervinham no
sector dos resíduos de forma informal. A terceira alteração consistiu na dinamização da economia de
reciclagem local, através da alteração do enquadramento legal e desenvolvimento da capacidade
local para aplicar taxas de recolha selectiva.
(Fonte: UNEP, 2009)

A formalização de agentes e micro/pequenas empresas informais a actuar no sector constitui
um instrumento directo para a inclusão destas no novo sistema. Da sua experiência e
implantação no sector podem decorrer a redução dos custos. Se se assisitir apenas à
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formalização do sector informal, o emprego mantém-se nos dois casos embora no segundo
respeitando a legislação laboral, direitos e deveres decorrentes. Por outro lado, se a
intervenção de entidades privadas no sector resultar na constituição de empresa(s) novas, tal
irá aumentar o emprego a nível local/nacional.
No modelo de exploração privado existe uma tendência para utilizar tecnologia mais
inovadora e eficiente, cujo custo de investimento inicial é normalmente superior. Neste
contexto é importante garantir que existe uma adaptabilidade entre a tecnologia considerada
e as condições locais. A utilização de tecnologia que não está de acordo com as condições
locais faz com que muitas vezes o serviço prestado não tenha os níveis de eficiência que se
poderia esperar. Por exemplo, a utilização nas actividades de recolha de frota automóvel na
recolha quando as condições das infra-estruturas são precárias pode levar a que em locais
mais isolados não se realize a recolha.
Esta situação, incapacidade de recolha em certas zonas, pode ser superada recorrendo a
procedimentos predefinidos de monitorização. A monitorização pode, neste caso, ser
realizada pelo governo local, dado que ao contrário do que se verificava no modelo anterior
este não exerce funções de implementação. A definição de incentivos para garantir a
realização dos objectivos de acordo com critérios predefinidos. A definição destes critérios e
procedimentos de monitorização deve ser desenvolvida aquando do(s) concurso(s) público(s).
O modelo institucional de natureza privada aqui considerado constitui o modelo típico de
privatização ou titularização da propriedade privada. Este modelo é comum nos países
desenvolvidos em diversos sectores, incluindo no sector dos resíduos. Contudo, este não deve
ser considerado o único modelo de privatização, nem como a solução única para os problemas
do sector (ver caixa “A privatização não é uma panaceia”). Em países em desenvolvimento, a
titularização de pequenas e micro empresas, no sector dos resíduos, constitui uma solução que
permite frequentemente atingir níveis mais elevados de eficiência e responder directamente
às necessidades identificadas.
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2.2. Abordagem Micro e pequenas empresas
A implementação de soluções comuns dos países industrializados em países em
desenvolvimento, é frequentemente incapaz de gerar os resultados pretendidos por falta de
adaptação destes às condições iniciais, quer geográficas quer institucionais, nestes países. Esta
inadaptação de soluções coloca-se, também, no sector dos resíduos.
A privatização do sector dos resíduos (em grande escala) em países em desenvolvimento
coloca várias limitações, de entre as quais destacamos 3. Primeiro, frequentemente são
“exportados” modelos de gestão e tecnologia que não funcionam no próprio país
“exportador”, face aos elevados custos e níveis de poluição que lhes estão associados. Neste
contexto, não pode ser expectável que um modelo que não atinge os objectivos no contexto
A privatização não é uma panaceia
O relatório “Micro and Small Enterprises in Integrated Sustainable Waste Management” evidencia
que embora se considere frequentemente a privatização como a solução para a resolução dos
problemas da gestão do sector de resíduos, dado o seu acesso a financiamento externo, equipamento
e outros recursos. Contudo, este é um fenómeno complexo que tem de ser considerado como tal,
dado que por vezes a privatização não aumenta a capacidade dos governos locais de providenciar
serviços apropriados e de confiança.
Segundo este relatório, os problemas tendem a surgir quando as autoridades locais não sabem ou
não compreendem que:
• Os investidores privados pretendem obter um rendimento superior ao montante investido – razão
inicial do investimento.
• O objectivo de um empreiteiro no investimento é ter acesso aos pagamentos dos contribuintes
e/ou dos clientes ou clientes, e receber o seu dinheiro de forma directa ou indirecta.
• As empresas de outras áreas geográficas ou dos países desenvolvidos não entendem a dinâmica e
as condições locais.
• Uma empresa privada tem mais conhecimentos sobre negociação de contratos que o governo local,
e utiliza este conhecimento em seu proveito.
• A responsabilidade varia de acordo com a boa vontade do contratante e do tipo de contrato.
• Se surgirem problemas, o contratante pode vincular o contrato em tribunal.
(Fonte: Waste - UWEP, 2001)

em que foi definido, o consiga fazer num contexto distinto, com menos recursos e capacidade
técnica inferior. Assim, os parcos resultados que se atingem nestas situações decorrem do
modelo aplicado.
Segundo, modelos que funcionam em países desenvolvidos podem ser desajustados perante
as características dos países em desenvolvimento, independentemente dos resultados que
atingem nos primeiros. As características dos resíduos (componente superior de resíduos
orgânicos e quantidades reduzidas de produtos para reciclar, dado que estes foram já
recolhidos por membros do sector informal) inviabilizam a utilização de métodos como a
compactação de resíduos ou a construção de centros modernos de reciclagem. As
características do terreno e a dispersão das habitações (relacionado com a questão
demográfica) não permitem a utilização de equipamentos de recolha como camiões. Por outro
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lado, as características tecnológicas limitam o recurso a estes face aos custos do capital inicial
e aos custos de operação, tal como a dificuldade de apropriação de benefícios de economias
de escala.
Por fim, o terceiro ponto prende-se com a tendência para considerar que a privatização é uma
solução para todos os problemas do sector e contribui para a eficiência na gestão (ver caixa “A
privatização não é uma panaceia”, em 2.2.1. Benchmark de Modelos Institucionais). A
privatização pode ser uma solução mas é necessário reforçar que: i. Não é a única solução
possível; ii. Depende das características do sector, em cada país; iii. Implica a forte
coordenação com as autoridades locais e a definição de expectativas entre as partes; e, iv.
Soluções inovadoras e adaptadas ao local podem gerar resultados mais eficientes, em
diferentes circunstâncias.
Neste contexto, as micro e pequenas empresas (MPEs) surgem como “importantes
mecanismos na consideração de alternativas para os graves problemas ambientais gerados
pela gestão inadequada de resíduos sólidos”15, ou seja como uma solução para superar os
constrangimentos no sector.

a. Tipologia das micro e pequenas empresas
As MPEs são empresas que surgem muitas vezes como negócios familiares ou estratégias de
sobrevivência, em que empregador e empregado trabalham muito perto. Dada a sua
dimensão, as razões porque emergem e o tipo de negócio em que se envolvem, estas
empresas recorrem muitas vezes a trabalho familiar, comunitário e/ou voluntário. Estes
constituem custos ocultos e são uma das características destas empresas. Mas se por um lado
se registam custos ocultos podemos, também, identificar benefícios ocultos, de entre os quais
o mais perceptível é a criação de um bem público (via pública limpa com menores riscos para a
saúde), sem que todos os beneficiários tenham de pagar por esse bem. Não obstante esta
relação que se estabelece, é necessário compreender que a possibilidade de recorrer à
comunidade e a voluntários é causa e consequência da relação de proximidade que se verifica
entre prestador de serviços e beneficiário, também sustentada pelo facto das empresas
estarem a responder directamente a uma necessidade da comunidade16.
O facto de os membros da comunidade se conhecerem e/ou manterem relações de confiança
entre si, contribui para que quando à prestação do serviço está associado um pagamento, a
taxa de cumprimento isto é o número de indivíduos que cumpre com a obrigação do
pagamento, seja elevada. Estas empresas surgem como uma solução na gestão de resíduos
dado que não têm de se adaptar às circunstâncias, pois emergem das próprias circunstâncias
através da identificação de oportunidades de negócios e necessidades que não estão a ser
satisfeitas, tal como de prioridades específicas dos beneficiários pelas quais estes estão
dispostos a pagar (willingness to pay). Consequentemente, os recursos financeiros,
15

Solid Waste - Micro and Small Enterprises and Cooperatives in Latin-America, UWEP, 2003

16

Community Partnerships in Integrated Sustainable Waste Management, Waste – UWEP, 2001.
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tecnológicos e humanos utilizados encontram-se em linha com as especificidades do local. A
identificação de necessidades por suprir implica que as actividades em que as MPEs intervêm
são muito diversificadas, encontrando-se dependentes do contexto.
Estas formas de empreendedorismo são tendencialmente caracterizadas por serem intensivas
em trabalho (principalmente, se considerado proporcionalmente face ao capital investido).
Este ponto é de grande importância dado que esta é uma das características que distingue as
MPEs das grandes empresas privadas a actuar no sector17, mas também uma das principais
distinções entres os modelos de negócio implementados nos países desenvolvidos e nos países
em desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento face às restrições orçamentais que
existem, num contexto de investimento constrangido e poupança reduzida e abundância de
mão-de-obra, o trabalho é valorizado face a outros factores produtivos. De forma inversa, o
capital físico apresenta-se como factor preponderante nos países desenvolvidos, em que este
é mais abundante.
Podemos considerar, de acordo com a forma como se relacionam com as autoridades locais, a
seguinte tipologia18 de MPEs:
-

Baseadas em serviços: MPEs que geram rendimento através da prestação de serviços,
tendencialmente às autoridades locais.
Caso de Estudo baseado em serviços – La Ceiba, Honduras
Em La Ceiba, a institucionalização de MPEs através da sua privatização permitiu re-estruturar o
modelo de gestão do sector dos resíduos.
A titularização de 18 micro empresas permitiu que estas trabalhassem em forte coordenação com a
autoridade local, transformando-se num prestador de serviços desta (MPE baseada em serviços). O
pagamento de uma taxa de serviço pela autoridade local permitiu aumentar a recolha de resíduos e
limpeza da via pública na localidade de 19% para 45%.
(Fonte: Community Partnerships in Integrated Sustainable Waste Management, Waste – UWEP, 2001)

-

Baseadas em mercadorias: MPEs que geram rendimento através da venda de materiais
ou produtos, podem trabalhar com as autoridades locais ou de forma complementar a
estas sem que exista um vínculo de supervisão das segundas sobre as primeiras. Estas
empresas encontram-se muito associadas ao sector da reciclagem.

17

Solid Waste – Micro and Small Enterprises and Cooperatives in Latin-America, Waste – UWEP, 2003.
De acordo com Community Partnerships in Integrated Sustainable Waste Management, Waste –
UWEP, 2001.
18

Plano de Acção para a Gestão Integrada de Residuos Sólidos Urbanos - São Tomé e Principe, 2011-2016
Volume II – Opções Estratégicas
| 67

Caso de Estudo MPE baseado em mercadorias – Quito, Equador
Um projecto de reciclagem foi desenvolvido em Quito assente numa parceria entre comunidade e
autoridade local. O objectivo do projecto prendia-se com a expansão do programa de recolha a
bairros onde os agregados familiares tinham rendimentos médios e baixos em que não eram
prestados estes serviços.
Este foi concretizado através da inclusão no sistema de micro-empresas que realizavam serviços de
recolha diferenciada consoante o dia da semana. Todos os stakeholders participavam no processo e
beneficiavam deste. Os agregados separavam os resíduos, as micro empresas recolhiam e vendiam os
resíduos. As receitas eram investidas em projectos que promovessem a melhoria das condições de
vida no bairro, sendo que estes eram definidos por um grupo constituído por representantes do
bairro e da autoridade local.
(Fonte: Community Partnerships in Integrated Sustainable Waste Management, Waste - UWEP, 2001)

-

Baseadas em valores: MPEs19 que cujos objectivos se encontram fora do âmbito do
sector dos resíduos, por exemplo com o objectivo de promover a conservação ambiental
ou a mudança social, mas que se envolvem em actividades no sector como forma de
gerar rendimentos ou promover a sensibilização.

Assiste-se, frequentemente, ao estabelecimento de parcerias público-privadas entre MPE e
autoridades locais, em que as MPE desempenham actividades e a autoridade local apoia as
empresas no investimento inicial, ainda que o investimento inicial seja baixo dado que as
actividades em que se envolve não são do tipo capital intensivo.

b. Institucionalização das micro e pequenas empresas
Embora algumas MPE integrem o mercado formal, muitas destas encontram-se no mercado
informal20, pelo que não cumprem com as suas obrigações a nível de pagamento de impostos,
os seus negócios e contabilidade não se encontram registados e os trabalhadores destas não
têm vínculos laborais. A institucionalização destas empresas, com base na formalização das
actividades desenvolvidas e privatização21 das mesmas, constitui uma forma de apropriação
dos benefícios inerentes ao modelo privado sem que seja necessário solucionar os problemas
inerentes à privatização em grande escala, como tratado na secção referente aos modelos
institucionais. Ou seja, a privatização “em pequena escala” permite optimizar o sistema de
gestão de resíduos, promover a integração de agentes do mercado informal no mercado
formal e contribuir para a sustentabilidade do sistema.

19

Estas acabam por assumir o modelo das MPEs já apresentadas quando operacionalizam a sua
intervenção no sector.
20

Ao nível do sector dos resíduos, o mercado informal abrange ainda os indivíduos que apanham e
seleccionam os resíduos e vendedores/compradores ambulantes.
21
Muitas vezes, a privatização encontra-se apenas associada à legalização das actividades.
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Esta privatização/formalização depende das condições nos países mas inclui como elementos
gerais:
-

Apoiar e promover o envolvimento da comunidade através da criação de plataformas de
discussão de opções/soluções.

-

Analisar a documentação e a legitimação de iniciativas do sector informal de resíduos,
promovendo o reconhecimento pelas autoridades locais, por exemplo através da sua
integração nos planos de longo prazo, tal como pela comunidade.

-

Promover a criação de organizações e apoiar organizações já existentes que fortaleçam
as MPEs, como por exemplo cooperativas.

-

Apoiar técnica e estrategicamente iniciativas das MPEs.

c. Inovação em modelos negócio de micro e pequenas empresas
Os exemplos apresentados para cada uma das sub-áreas de negócio não constituem uma
listagem extensiva de todos os modelos de negócio que podem surgir ou ser desenvolvidos no
país, mas uma aproximação a modelos possíveis que provaram ter capacidade para obter
resultados positivos em situações similares.
i. Recolha e Transporte
A análise de casos de estudo e experiências em vários países evidencia que muitas PMEs
envolvem-se na recolha comunitária de resíduos, dado que esta é uma actividade facilmente
dinamizada e de fácil gestão, em que o rendimento provém da cobrança de uma taxa. De entre
os estudos analisados, a recolha ao nível da comunidade pode ser feita em duas modalidades.
No primeiro caso, a MPE realiza a cobrança porta-a-porta (pode ser ao nível do agregado
familliar ou por secções do bairro), cobrando uma taxa aos indivíduos/agregados. No segundo
caso, a MPE impõe à comunidade uma taxa para proceder à recolha de resíduos e proceder à
limpeza da via pública, sendo que os resíduos são colocados num depósito comunitário pela
população. A diferença entre modelos de recolha pode também ser considerada face ao
modelo de organização da MPE. No processo de recolha verifica-se muitas vezes a constituição
de cooperativas, com o objectivo de partilhar custos e assim promover o aumento do
rendimento.
A especialização de MPE em transferência de contentores de colecção primária para
contentores de colecção secundária, através do investimento em equipamentos de transporte.
Uma limitação deste nicho de mercado face à recolha prende-se com o menor impacto que
tem na criação de emprego.
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ii. Reciclagem
A separação de resíduos e consequente encaminhamento destes ou de uma transformação
dos mesmos, para sistemas de reciclagem. A recolha porta-a-porta permite a promoção de
recolha diferenciada desde a fase inicial. Nestas situações, as MPEs frequentemente
distribuem, junto de cada agregado familiar, um conjunto de contentores para que estes
separem os resíduos na origem. Esta separação está na base do posterior encaminhamento
dos resíduos para diferentes estações de tratamento ou pontos de recolha. Estes pontos de
recolha podem ser, entre outros, cooperativas ou estações de transferência. O rendimento
aqui gera-se na venda destes resíduos e/ou imposição de taxas na recolha. O mesmo sistema
pode ser considerado com recurso a contentores comunitários ou a contentores na rua.
Outra situação comum prende-se com a compra porta-a-porta de resíduos específicos, em que
os compradores ambulantes fazem a triagem dos resíduos que querem adquirir, sem suportar
os custos de distribuição de contentores específicos.
Por fim, dada a importância da componente orgânica nos resíduos dos países em
desenvolvimento, variando entre 50-90% do total de resíduos, actividades e práticas de
compostagem são comuns. A compostagem pode ser desenvolvida a nível do agregado
familiar, do bairro ou da comunidade em geral. O âmbito de intervenção vai condicionar o tipo
de MPE desenvolvida, a sua dimensão e impacte na criação de emprego e geração de
rendimento. Por outro lado, as actividades de compostagem podem surgir no decorrer da
recolha selectiva e contribuir para uma exploração sustentada dos resíduos. O impacto das
actividades de compostagem na qualidade de vida da população é duplo. Por um lado, a venda
de composto gera rendimentos, contribuindo para o aumento do rendimento disponível dos
agregados. Por outro lado, a produção de composto para auto-consumo permite aumentar a
produção agrícola que pode ou não ser acompanhado por uma diversificação da produção,
gerando rendimento da venda da produção e com impactes ao nível da nutrição.
iii. re-utilização
A re-utilização de resíduos contribui para a diminuição da quantidade de resíduos produzidos
mas pode também constituir uma estratégia para aumentar o rendimento. Podemos
considerar dois modelos de re-utilização que influenciam directamente o investimento a
realizar na sua operacionalização.
Por um lado, a recolha selectiva de resíduos e consequente transporte para um local de
armazenagem, revendedor ou empresa que incorpora estes resíduos no seu processo de
produção. A recolha de grandes quantidades de resíduos permite atingir economias de escala
sendo necessário para tal um processo de identificação de grandes consumidores ou
produtores de resíduos. A fileira do vidro e a fileira do plástico são, tendencialmente, as que
maior facilidade tem em ser re-utilizadas.
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Por outro lado, os resíduos podem ser processados e apenas depois canalizados para um local
de armazenagem, revendedor ou empresa que incorpora estes resíduos no seu processo de
produção, como matéria-prima. Neste caso assiste-se à incorporação de valor acrescentado
que se reflecte no preço pelo qual o resíduo (agora sub-produto) é vendido. Não obstante,
esta transformação acarreta mais custos que devem ser considerados face ao incremento do
preço, de forma a avaliar a margem. Uma nova possibilidade de canalização de resíduos
prende-se com a transformação de resíduos em energia, por exemplo através da fabricação de
briquetes que podem ser comercializados.
A hipótese da transformação de resíduos constitui uma forma de dinamizar dois mercados em
simultâneo, dado que se actua a montante junto da produção, mas também a jusante na
comercialização subsequente dos produtos. A comercialização destes a nível local constitui
ainda uma forma de dinamização do mercado local e como resposta a necessidades que se
encontram para lá do mercado dos resíduos (nomeadamente, ao nível da produção de
substitutos de fontes tradicionais de energia).

3.

Modelo Comunitário

A definição de um modelo sustentado na comunidade implica a adaptação do enquadramento
legal que clarifique a interligação que se estabelece entre instituições públicas – governo local,
regional e nacional – e as comunidades, tal com as competências e as responsabilidades das
partes envolvidas.
Esta clarificação torna-se necessária dada a multiplicidade de opções de modelos de gestão
comunitária, e consequente ligação com autoridades do sector, que persistem, e que
permitem diferentes opções de direitos de propriedade. De entre estes podemos considerar:
i. direito de propriedade pública, no qual a utilização/exploração da propriedade é
comunitária; ii. direito de propriedade comunitária parcial, em que se faz uma concessão
durante número de anos a definir; iii. direito de exploração parcial (p. ex. das infra-estruturas
de transporte, mas não de tratamento); e, iv. Direito de propriedade total comunitário.
Normalmente, em qualquer um destes modelos será necessário definir e constituir uma
associação comunitária.
A associação comunitária terá competências na implementação das principais actividades do
sistema, mas dependendo do modelo considerado, esta actuará com maior ou menor
autonomia face às autoridades locais. Ao governo local cabe, no mínimo, a dinamização da
participação e capacitação da comunidade e o licenciamento das organizações comunitárias.
Por outro lado, este pode actuar directamente em coordenação com a comunidade sendo
responsável pela dinamização de sub-sectores específicos de exploração. O governo central
mantém as suas competências de i. Regulação, supervisão e definição de políticas; e, ii.
Protecção do ambiente. Os líderes comunitários podem, também, desempenhar um papel
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importante neste modelo na criação da organização comunitária, dinamização da participação,
campanhas de sensibilização e outras actividades específicas.
Dada a própria natureza do modelo, base comunitária, o financiamento inicial do sistema
pode constituir uma restrição à sua operacionalização/exploração. O financiamento pode advir
do recurso a empréstimos, sendo que os custos da dívida podem ascender a valores muito
elevados se a associação comunitária tiver dificuldades em oferecer garantias ou não
conseguir o aval da entidade local. Por outro lado, a comunidade pode financiar através de
transferências directas em montante a definir. A cobrança de uma taxa específica, ao nível da
exploração institucional, para constituição de um fundo de reserva pode constituir um
mecanismo para futuros reinvestimentos.
Ao nível da exploração, as receitas podem resultar da cobrança de taxas de transporte, recolha
ou tratamento aos agregados familiares e a instituições. A aplicação de medidas de poupança
22
forçada em pequenas comunidades evidenciou potencial para financiamento de actividades
comunitárias também no sector dos resíduos.
Contudo, é necessário evidenciar uma das principais características deste modelo, a tendência
para a redução de custos, que advém da participação comunitária no modelo. Vários custos,
por exemplo de recolha e deposição, podem ser suportados pelas comunidades, através de
contribuições com trabalho voluntário, deixando de ser necessárias receitas para cobrir os
mesmos. A redução de custos encontra-se tendencialmente associada à realização de grupos
organizados, com competências claras e que participam activamente na exploração. Os custos
verificados com recursos humanos, técnicos, equipamentos e materiais não são totalmente
eliminados. Não obstante, a opção por tecnologias menos avançadas e a menor utilização de
meios tecnológicos decorrente da escala e do tipo de intervenção em causa normalmente
encontra-se associada a custos mais reduzidos (por comparação com os restantes modelos
considerados).
A dinamização do mercado local de resíduos e subprodutos transformados pode
indirectamente criar emprego como consequência da opção pela instituição deste modelo,
principalmente ao nível dos pequenos/médios negócios e dos pequenos empreendedores.
Esta prende-se essencialmente com a dinamização de novas actividades e promoção de novos
empreendedores através da exploração de actividades de reciclagem e utilização de resíduos
Um contributo relevante do modelo para a criação de emprego prende-se com a integração
dos vendedores informais de resíduos. Estes beneficiam simultaneamente da melhoria das
condições de emprego e segurança, tal como de um melhor acesso ao mercado de crédito,
especificamente a microcrédito. Por outro lado, o próprio sistema beneficia do conhecimento
já existente dos vendedores informais, por exemplo ao nível da capacidade de actuar a um

22 Poupança forçada refere-se a uma diminuição do rendimento disponível imposta pelo próprio indivíduo ou por uma entidade
externa, e sendo esta componente utilizada para o consumo no futuro.
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nível mais micro, o acesso a zonas mais isoladas ou cujas condições de acesso são limitadas
pode ser facilitado neste modelo.
Caso de Estudo – Matale, Sri Lanka
Perante um conjunto de limitações de gestão de resíduos urbanos como a falta de recursos técnicos,
ou os constrangimentos financeiros, o município de Matale desenvolveu uma estratégia de
descentralização em forte parceria com a comunidade que permitiu aumentar a taxa de recolha,
aumentar a separação entre lixo orgânico e não orgânico e gerar rendimentos para financiar o
sistema, sem incorrer em custos adicionais.
O município desenvolveu com a comunidade um sistema de recolha porta-a-porta pondo à disposição
dos agregados dois recipientes para possibilitar a separação entre lixo orgânico e não orgânico, e
ainda um conjunto de pontos de recolha distribuídos na via pública. Um serviço de transporte
desenvolvido pelo município transfere os resíduos orgânicos, para um local onde é desenvolvido o
processo de compostagem e onde o composto é embalado. Membros da comunidade vendem o
composto.
O processo é sustentado financeiramente pelas receitas provenientes da venda do composto. A
separação na origem dos resíduos parece ser um dos principais factores que condiciona o sucesso da
acção desenvolvida. As várias actividades desenvolvidas nas infra-estruturas de compostagem
promoveram o aumento do emprego local e o aumento das competências dos agentes envolvidos.
Mais, a comercialização dos resíduos (agora transformado em novo produto) dinamizou o mercado
local, tendo impactes indirectos na economia local e na dinamização do sector.
(Fonte: UNESCAP, 2009)

Dado que a comunidade participa activamente no modelo, a capacidade de influência de
forma a introduzir medidas que beneficiem os agregados mais pobres é superior. Assim,
podemos considerar que neste modelo existe elevado potencial para definição das
tarifas/taxas a pagar com base na disponibilidade e capacidade para pagar dos agregados
familiares.
A efectiva capacidade de responder às necessidades pelo modelo comunitário deve ser
monitorizada para garantir a sua eficácia. O processo de monitorização pode ser realizado
pelas autoridade locais, mas é necessário considerar o distanciamento que existe entre esta e
a comunidade, de forma a garantir que não há um enviesamento do processo. Por outro lado,
a criação de um grupo no âmbito da comunidade com competências de monitorização pode
também servir para o cumprimento dos objectivos do mesmo.
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Anexo 4. Opções Estratégicas de Tecnologias no Sistema de Gestão
de Resíduos
1. Recolha
O sistema de recolha de resíduos deverá ter como primeiro objectivo a cobertura integral do
território de São Tomé e Príncipe, atingindo nos próximos 10 a 15 anos uma cobertura de
100%, alargando-se progressivamente à população não servida e que deposita os resíduos na
terra, muitas vezes queimando-so.
O alargamento da recolha carece de um conjunto de medidas específicas capazes de superar o
actual défice. Estas medidas devem ser apresentadas no âmbito de um estudo detalhado e
aprofundado, realizando-se o levantamento exaustivo dos actuais circuitos e meios de recolha
e condicionalismos existentes (acessibilidades).
A concretização da estratégia de recolha a nível nacional deverá ser feita de uma forma
integrada e coordenada, de forma a optimizar os meios a adquirir. A cooperação entre distritos
é essencial à eficiência do sistema.

2.1. Selectiva Versus Não Selectiva
Uma estratégia de resíduos eficiente contempla a recolha selectiva de materiais com valor,
privilegiando-se a separação na fonte nos domicílios, comércio, serviços e em todos os locais
onde se originem resíduos sólidos urbanos.
A alternativa à separação na fonte é a recolha indiferenciada, com mistura de resíduos num
único contentor e posterior separação em centrais de triagem. A mistura de resíduos e
respectiva compactação no transporte implica baixa qualidade dos materiais e maior
dificuldade em valorizá-los materialmente. A recolha não selectiva implica sempre uma perda
económica e ambiental, implicando um maior consumo de recursos.
TABELA 11 COMPARAÇÃO TIPO RECOLHA EM TERMOS DE: A) VIABILIDADE E B) IMPACTO
VIABILIDADE
Tipo de Recolha

Descrição
Técnica

Separação no local de
produção dos resíduos e
deposição em contentores
Recolha
(recipientes) distintos.
Seletiva
Recolha seletiva dos
resíduos de acordo com os
tipos de materiais
escolhidos para valorização.
Recolha Não
Mistura de todos os tipos de
Seletiva
resíduos no mesmo
(indiferenciada) contentor (recipiente).

IMPACTO

Sist.
Recursos
Poluidor - Social e
Saúde
Económica
Ambiental
Humanos
Pagador Cultural
Pública
(Tarifário)

4

3

4

4

4

5

4

5

4

4

2

5

2

3
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A primeira opção, recolha selectiva com separação na fonte, responsabiliza mais os cidadãos e
as autoridades pelos custos e viabilidade económica do sistema. O esforço da separação na
fonte é largamente recompensado pelo aumento de salubridade do sistema, e pelos menores
custos económicos e ambientais. Sendo universalmente aceite que a recolha seletiva funciona
melhor sempre que os materiais recolhidos tenham mercado e valor monetário intrínseco.
No âmbito do desenvolvimento económico e ambiental São Tomé e Princípe a reciclagem
material dos materiais importados (plásticos, metais e outros materiais não biodegradáveis)
está ainda condicionada pela insularidade do território e quase ausência de indústria
transformadora local. Contudo, a maior fração de resíduos, os biodegradáveis devem ser
recolhidos seletivamente e transformados em produtos com valor em instalações próprias
para o efeito.
O processo de recolha selectiva depende de muitos factores, alguns técnicos outros
socioeconómicos. O tipo de recipiente ou contentor distribuído às famílias, a frequência de
recolha, as campanhas de sensibilização e informação, os tarifários aplicados, todos eles
desempenham um papel preponderante no sucesso da valorização e reciclagem dos materiais.
Acima de tudo o sistema tem que ser confortável para o utilizador (tipo de recipiente,
frequência de recolha, eventual distância ao ponto de despejo), simples e transparente. A
credibilidade do sistema de recolha seletiva é fundamental para o sucesso das iniciativas de
separação de resíduos na fonte, os cidadãos só separam em suas casas e nos locais de
produção se acreditarem que o seu esforço contribui para o bem individual e coletivo.
Numa breve análise viabilidade da recolha seletiva, e tendo presente as actuais condições
socioeconómicas de São Tomé e Príncipe, considera-se que as seguintes fileiras materiais têm
potencial de recolha selectiva na fonte:
•

Resíduos biodegradáveis (fermentáveis), incluindo o cartão e papel

•

Vidro de embalagem (e mediante estudo também o vidro plano)

•

Outras embalagens (plásticos, metais)

•

Resíduos perigosos (REEEs, pilhas, químicos agressivos)

Justifica-se a separação do cartão e papel na fonte caso haja valorização posterior. Alerta-se
para o facto do cartão misturado com resíduos orgânicos, e contaminado com gorduras, perde
quase todo o seu valor para reciclagem material, restando uma eventual valorização como
material estruturante em processos de compostagem ou aproveitamento energético através
da incorporação em pellets.
O modelo de recolha selectiva de biodegradáveis (ver capítulo dos Métodos de Tratamento,
em especial a Compostagem) será sempre uma oportunidade técnica e economicamente
viável em São Tomé e Príncipe, e aquela que mais facilmente valoriza uma maior quantidade
de resíduos.
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A implementação de um sistema nacional organizado de recolha selectiva (tipo de materiais a
recolher; contentores; custos) aos resíduos de São Tomé e Príncipe necessita de estudos mais
aprofundados. No entanto, os conhecimentos adquiridos sobre a situação actual permitem
apurar o potencial de recolha de determinadas fileiras, destacando-se no gráfico abaixo
algumas fileiras materiais passíveis de recolha selectiva.A viabilidade económica e ambiental
deverá ser traduzida em números precisos e cenários de valorização que devem ter em conta
os condicionalismos existentes, de forma detalhada devem ser consideradas as acessibilidades,
locais de implantação dos contentores, circuitos e trajectos de recolha, estratégias de
cooperação entre vários distritos, papel das ONG locais, campanhas de informação e
sensibilização, financiamento de microempresas que realizem a recolha selectiva, etc.

Composição dos Resíduos de Embalagem
Cartão - Embalagem (seco)
2%
13%
33%

Plásticos (sacos/ embalagens seco)
Plásticos (garrafas, embalagens
de líquidos vários)

32%

Vidro (garrafas / embalagens)
15%
6%

Metais Fe e Não Fe (latas,
pratas, outras embalagens)

ILUSTRAÇÃO 7 COMPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DE EMBALAGEM

Fonte: autor do estudo no âmbito do Projeto “Descentralização e Participação Comunitária na
Gestão dos Resíduos Sólidos na Cidade de S. Tomé”, financiado por UE, IPAD, UCCLA, CDAG/
Governo de São Tomé (2009/2010)
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ILUSTRAÇÃO 8 REPARTIÇÃO DOS RESÍSUDOS POR TIPO DE FRACÇÃO
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2.2. Opções de Distribuição da Recolha
Recolher os resíduos significa remover substâncias indesejadas pelos seus proprietários. Esta
operação, a recolha, inclui em São Tomé e Príncipe a colocação de meios e equipamentos à
disposição dos cidadãos, sejam baldes, cestos, contentores, sacos, atrelados, caixas, tanques
em cimento, cubas...etc. ou qualquer recipiente capaz de armazenar temporariamente os
resíduos, seja na via pública ou no espaço próprio de cada particular.
O tipo de recolha, incluindo a forma e volume do recipiente primário onde o utilizador faz o
armazenamento temporário dos resíduos em sua casa, condiciona pela sua eficácia todo o
sistema a jusante, tipo de transporte, tratamento e deposição final. A abrangência da recolha,
no sentido literal da existência de contentores ou outros meios, a uma distância inferior a 100
metros de cada domicílio, está dependente do tipo de recolha.
Os sistemas de recolha devem variar consoante o espaço em se inserem, as zonas urbanas do
centro comercial exigem um tipo de contentores e frequência de recolha diferente dos
aglomerados populacionais mais rurais e afastados dos centros de processamento e
tratamento de resíduos. A decisão sobre o tipo de recipientes (volume, material), a forma de
transporte, os meios humanos e mecanizados a utilizar deverá ser realizada com apoio técnico
especializado. Esta escolha será muito importante no sucesso do sistema, isto é na
maximização das quantidades a recolher e na possibilidade da recolha contemplar a separação
na fonte (vidro, biodegradáveis, embalagens, resíduos perigosos...etc.)
O transporte de resíduos é um dos aspectos mais importantes do sistema, dado o peso dos
custos inerentes. O investimento inicial em veículos de compactação é elevado, a sua
manutenção dispendiosa e complexa (disponibilidade de peças) e acima de tudo exigem
estradas e ruas capazes de suportar uma carga elevada. Os modelos novos mais pequenos (até
7 m3) permitem mais flexibilidade e tendem a ter custos operacionais (euros/hora; euros/km)
mais baixos.
Atendendo às condições geográficas, tipo de habitação, dispersão da população,
acessibilidades (largura de ruas, conservação das estradas) traçaram-se três grandes opções
estratégicas não mutuamente exclusivas, cujos requisitos são apresentados abaixo.
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Zonas Urbanizadas: implementação de sistema de contentores
normalizados de diferente volumetria (de 120 a 1000 litros) na
via pública complementado a infra-estrutura existente.
Contentores devem estar referenciados e sempre que possível
associados a um local fixo na via pública.
Comerciantes, serviços e indústria, e todos agentes com fins
económicos, devem possuir um contentor próprio intramuros
com a necessária capacidade para a recolha exclusiva dos
respectivos dos resíduos.

Opção Estratégia 2-Recolha por Pontos
Transporte motorizado
Recolha por pontos (colocação de 50 a 100 metros de distância
dos domicílios)
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Zonas Urbanizadas: no centro comercial o volume dos
resíduos é maior, sendo a densidade reduzida, o que obriga a
considerar diferentes volumetrias e tipos de contentores.
Contentores devem estar referenciados e sempre associados a
um único produtor de resíduos.
Comerciantes, serviços e eventualmente indústria devem
possuem um contentor próprio com a necessária capacidade
para a recolha dos resíduos.
Zonas Rurais: Colocação de contentores nas comunidades com
Zonas Rurais: distribuição individual de recipientes pelos
frequência de recolha conhecida e predefinida
domicílios a serem recolhidos por um serviço. Em
complemento poder-se-á considerar a colocação de
contentores centrais de grande capacidade nas comunidades
com frequência de recolha conhecida e predefinida.
Este sistema de recolha oferece a possibilidade de recolha com
separação na fonte e valorização material dos resíduos.
• Meios técnicos pouco exigentes, incluindo a possibilidade • Continuação do actual processo não envolvendo especiais
da recolha ser manual, não exigindo meios mecanizados de
exigências aos RH
Viabilidade
compactação
Técnica,
• Requer uma logística de recolha personalizada e bem
inc.
organizada, exigente quanto à regularidade e eficiência dos
capacidade
serviços de recolha.
s dos RH
• Processo mais exigente do ponto de vista do controlo
administrativo.
• A capacidade do recipiente/contentor será determinada de
acordo com as necessidades dos produtores (sist. à medida)
• A tipologia dos aglomerados dos populacionais e a
existência espaço para acomodar o balde, além de quintal,
é uma vantagem na execução do sistema de recolha portaa-porta

Descrição

Opção Estratégia 1 -Recolha porta-a-porta
Transporte motorizado/ não motorizado
Os domicílios têm um recipiente (balde, contentor) próprio
da sua responsabilidade onde armazenam temporariamente
os resíduos. Em determinados dias previamente definidos os
recipientes são colocados à disposição da equipa de recolha
que os transporte até uma estação de processamento/aterro.

TABELA 12 OPÇÕES RELATIVAS À DISTRIBUIÇÃO, RECOLHA E TIPO DE TRANSPORTE ASSOCIADO

•

•
•
•

•

Continuação do actual processo com a introdução de infraestruturas centrais de recolha nas comunidades
Sistema organizativo muito simples e de fácil manutenção
Sistemas de baixa complexidade técnica
Atrelados e outros equipamentos situados na via pública mais
sujeitos a actos de vandalismo e roubo
Em caso de falha dos meios transporte a recolha manual é lenta
e difícil, devido à concentração de peso

Zonas Rurais: os contentores, cubas ou atrelados estariam em
pontos centrais num espaço concebido com essa finalidade. Tratarse-ia da adopção de eco-ilhas onde todo o tipo de resíduos
poderão ser colocados.
Remoção faz-se sempre com recurso a veículos mecanizados. A
existência de boas acessibilidades é um factor crucial para o bom
funcionamento do sistema.

Zonas Urbanizadas: Implementação de sistema de contentores
normalizados de diferente volumetria (de 120 a 1000 litros) na via
pública complementado a infra-estrutura existente.

Opção Estratégia 3-Recolha Centralizada
Transporte motorizado
Recolha centralizada em cubas, atrelados

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Valorização de recursos naturais depende da população
Taxas de separação na fonte são tradicionalmente reduzidas
Há menos incentivos à redução da produção de resíduos
•
•
•

Valorização de recursos naturais através de uma atitude
activa dos cidadãos e separação na fonte é mais difícil
Há menos incentivos à redução da produção de resíduos

Investimento inicial centrado na aquisição de sistemas
mecanizados de transporte dos contentores de grande
dimensão.
Custos dos contentores: 800 a 2500 euros (unidades: 2500 a
10000 litros)
Número de unidades a distribuir: 300 – 900 (média 5000 litros
por unidade), dependendo muito da densidade de unidades de
recolha por número de habitantes (1 para 200 a 500)
Modelo centralizado com necessidade de escala económica
para aquisição inicial de meios
Custos operacionais da recolha e transporte associados à
mecanização do serviço muito dependentes do consumo de
combustível. Mão-de-obra necessária é reduzida
A aplicação de um sistema tarifário justo, do tipo de poluidorpagador, limita-se a uma taxa fixa por cada domicílio ou agente
económico.
Contentores com resistência e maior durabilidade que os outros
sistemas.
Estradas, ruas a caminhos sujeitos a maior carga devido aos
transportes com resíduos (15-30 toneladas)

Elevada distância ao ponto de recolha implica um esforço e
maior voluntarismo
Este tipo de recolha não implica normalmente problemas de
aceitação social e cultural. Existe contudo a necessidade de
realizar campanhas de informação, alertando para o uso
adequado dos contentores.
Criação de empregos é limitada, visto que os contentores têm
que ser importados e a organização parte de um modelo
centralizado.

•

•

•

•

•

•

•

•

Este tipo de recolha não implica normalmente problemas de •
aceitação social e cultural. Existe contudo a necessidade de
realizar campanhas de sensibilização para o uso adequado
•
dos contentores.
Aceitação fácil por parte da população
Criação de empregos é limitada, visto que os contentores têm
que ser importados e a organização parte de um modelo
•
centralizado.

Investimento elevado dada a necessidade de importar mais
contentores e adoptar sistemas mecanizados com
compactação.
Custo do contentor: 220 a 300 euros (unidades: 1100 litros)
Número de unidades a distribuir: 2500 – 4500 (1100 litros)
Modelo centralizado com necessidade de escala económica
para aquisição inicial de meios
Custos operacionais da recolha e transporte associados à
mecanização do serviço muito dependentes do consumo de
combustível e disponibilidade de mão de obra.
A aplicação de um sistema tarifário justo, do tipo de poluidorpagador, limita-se a uma taxa fixa por cada domicílio ou
agente económico.
Desgaste dos contentores de maior dimensão (1100 litros)
devido ao elevado peso que tem que suportar. Os resíduos
em determinadas zonas de São Tomé poderão chegar aos
300-500 kg.m-3

Os estudos baseiam-se numa necessidade de 30 litros de volume por habitante por dia, o que equivale (110 kg/m3) a uma produção de 0,47 kg.hab-1.dia-1

Custos operacionais da recolha e transporte dependem da
frequência de recolha e grau de participação da população
Dada a personalização do sistema é possível a aplicação de
um sistema tarifário justo, com base no princípio do
poluidor-pagador
Facilidade de sustentabilidade financeira do sistema
Custos com a limpeza e manutenção dos contentores são
baixos. Baixa taxa de perda e vandalização do
equipamento.
Incentivo à criação de microempresas dada a
descentralização do sistema.
O sistema deverá incorporar os contentores de 120 a 1100
litros previamente instalados no âmbito dos vários
projectos de gestão de resíduos e doações de países
terceiros. Os contentores de maior dimensão poderão ser
consigandos a produtores com necessidade de maior
volume. Esta é uma vantagem económica que distingue
esta opção estratégica das restantes.
Sistema muito personalizado com necessidade de intensa
campanha de sensibilização porta-a-porta, decorrente da
entrega organizada de recipientes para a recolha individual
dos resíduos.
Este tipo de recolha não implica normalmente problemas
de aceitação social e cultural. Existe contudo a necessidade
de realizar campanhas de sensibilização para o uso
adequado dos contentores.
Possibilidade de criação de novos empregos. Não há a
exigência de importação de contentores.
Maximização da recolha seletiva
Aumento da consciência ambiental dos cidadãos através da
personalização do sistema

Sistema maximiza a quantidade de resíduos a recolher com •
separação na fonte.
Investimento inicial depende do tipo de contentores
adoptados.
•
Custo do recipiente: 3 a 5 euros
•
•
Número de unidades a distribuir: 50.000 recipientes23
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23

•
Viabilidade •
Ambiental

Viabilidade
Social e
Cultural

•

•

•
•

•

•

•

•

•
Viabilidade
Económica •

Redução das emissões de CO2 eq e do consumo de
•
combustíveis
Maior valorização de recursos naturais
Redução da produção de resíduos indiferenciados até 50%
em relação a outros sistemas (por exemplo: sistema actual
de recolha por pontos)
Controlo do despejo de resíduos perigosos ou outras
substâncias proibidas, pelo facto de cada
recipiente/contentor ter um proprietário ou produtor de
resíduos associado

indiferenciados do que nos sistemas porta-a-porta
Deposição de resíduos na via pública implica mais riscos para •
a salubridade colectiva
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•

•
•

•

indiferenciados do que nos sistemas porta-a-porta
Deposição de resíduos na via pública implica mais riscos para a
salubridade colectiva, e dada a dificuldade em recolher grandes
volumes há o perigo dos pontos colectivos de recolha e
armazenamento se transformarem em mini-lixeiras.

4

4

3

Sistema de baldes (15-50
litros) e contentores (90-360
litros) distribuídos porta-aporta

Cont. normalizados - 90 1100 litros (metal/plástico)

Cubas, atrelados e
contentores de grandes
dimensões

Recolha Porta-aporta

Recolha por ponto
Pontos

Recolha
Centralizada
1

3

5

Recolha
Biodegradáveis

3

3

4

Vidro

3

3

5

Emb.,
Plásticos e
Cartão

3

3

4

Rec.
Perigosos
(REEE,
óleos,..etc.)
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Rec.Indiferenciados

Descrição

Tipo de Recolha

Possibilidade de separação na fonte e MAXIMIZAÇÂO
das quantidades recolhidas

2

4

5

Técnica

1

3

4

Recursos
Humanos

5

3

3

Económica

VIABILIDADE

TABELA 13 COMPARAÇÃO DOS TIPOS DE RECOLHA E ADEQUAÇÃO PARA: A) TIPOS DE FRACÇÕES VALORIZÁVEIS E SUA B) VIABILIDADE E C) IMPACTO

1

2

5

Sist.
Poluidor Pagador
(Tarifário)

2

3

4

Social e
Cultural

4

3

3

Ambiental

1

3

4

Saúde
Pública

IMPACTO

Na tabela seguinte apresentam-se modelos exemplificativos das possibilidades de implementar a recolha selectiva de diversas frações de resíduos, com
aplicação ao caso de São Tomé e Príncipe Relacionam-se as opções de recolha selectiva e os tipos de recolha e transporte. Tal como foi afirmado
anteriormente a tomada de decisão por um modelo ou outro depende das condições de cada região, variando muito até dentro dos distritos, e necessita de
um suporte técnico detalhado que não cabe cumprir neste documento.

2. Transferência e Deposição Temporária de Resíduos
O território de São Tomé e Príncipe é reduzido, cerca de 1000 km2, densamente povoado (170
habitantes por km2) com concentração pessoas e comércio em determinadas zonas e distritos.
Existem muitos aglomerados e povoamentos dispersos em ambas as ilhas, colocando desafios
exigentes à logística integrada do sistema de gestão de resíduos.
O investimento em estações de transferência de resíduos faz-se por razões logísticas,
armazenando-se temporariamente os materiais até que a massa crítica alcançada permita um
transporte eficaz do ponto de vista económico e ambiental. Insere-se nesta lógica a redução
de custos através da poupança de combustíveis e de mão-de-obra. As estações de
transferência de resíduos indiferenciados constroem-se quando as distâncias entre o pontos
de produção e tratamento final são superiores a 30-40 km, e a capacidade diária de
tratamento é superior a 30 toneladas diárias i.e. um veículo pesado carregado na sua máxima
capacidade duas vezes por dia. A transferência de indiferenciados obriga à compactação e
transporte imediato, não havendo a possibilidade de armazenamento dos resíduos devido aos
fortes odores à putrefacção, um factor de atracção de insectos e roedores.
As estações de transferência de resíduos podem assumir variadas formas, desde a clássica
estação com dois andares e meios mecânicos de compactação dos resíduos, complexos e
necessitando de investimentos elevados em infra-estruturas e equipamentos, incluindo a
simples de deposição temporária de resíduos valorizáveis (vidro, metais, plásticos) e resíduos
perigosos (pilhas, REEE, óleos de motor, químicos agressivos, pesticidas, etc.) e posterior
transporte para uma Estação de Processamento ou Deposição Final. O que distingue a Estação
de Transferência de um Ecocentro é a capacidade da segunda em lidar com resíduos
indiferenciados sem que haja impactos negativos no meio envolvente.
Dada a actual situação das estradas, as ligações entre muitas localidades são intransitáveis
para veículos de 20-30 toneladas e a difícil orografia das ilhas de São Tomé e do Príncipe,
pressupõem-se que as estações clássicas de transferências de resíduos indiferenciados, sem
valor quando compactados, devem ser excepções e devidamente ponderadas.
No caso de São Tomé e Príncipe, tendo presente a baixa produção de resíduos
(comparativamente aos países desenvolvidos), o estado das vias rodoviárias e ocupação do
território e tipo de povoamento, conclui-se que as Estações de Transferências de Resíduos
devem ser componentes integrados das Centrais de Processamento de Resíduos (CPR) ,
desempenhando um papel de armazenamento temporário de resíduos valorizáveis até que
haja massa suficiente para um transporte com destino.
As opções são basicamente duas opções mutuamente exclusivas:
•

Não há transferência de resíduos indiferenciados e o transporte é realizado
directamente para o destino final (tratamento)
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•

Há transferência de resíduos indiferenciados e necessidade de transporte diário entre
vários pontos intermédios até destino final

Não havendo necessidade de apresentar a primeira opção de directamente para tratamento
pois a opção 1 abaixo apresentada que analisa a viabilidade da estação de transferência
reflecte as mais-valias do envio dos resíduos directamente para tratamento.
TABELA 14 OPÇÃO ESTRATÉGICA ESTAÇÃO TRANSFERÊNCIA

Opção Estratégica 1 Estações de Transferência

Descrição

Viabilidade
Técnica, inc.
capacidades dos
RH

Viabilidade
Económica

As Estações de Transferência de resíduos clássicas não têm lugar na estratégia
integrada da gestão de resíduos
O transporte de resíduos é realizado de forma imediata e directa para as Centrais
de Processamento ou Destino Final. O armazenamento temporário limita-se às
fracções valorizáveis e outras fracções (Res. Perigosos; REEEs; Monos; Construção
e Demolição) em Ecocentros construídos para esse efeito, ou outros resíduos que
pelas suas características não possam ser tratadas localmente.
• Sistemas de elevada complexidade técnica, máquinas e equipamentos de
compactação exigem planos de manutenção difíceis de cumprir em São Tomé
e Príncipe
• Equipamentos de transporte e compactação exigem mão-de-obra
especializada inexistente em São Tomé e Príncipe
• Em caso de falha dos meios mecanizados todo o processo será inviabilizado
• Investimento inicial centrado na aquisição de sistemas mecanizados de
transporte dos contentores de grande dimensão.
• Modelo centralizado com necessidade de escala económica para aquisição
inicial de meios.
• Custos operacionais da Estação de Transferência estão associados à
concentração e existência de massa suficiente para carregar dois transportes
diários de ida e volta (mínimo)
• Externalidades do sistema materializam-se na degradação das estradas sujeitas
a maior carga devido aos transportes com resíduos (15-30 toneladas)

Viabilidade Social e • A localização da Estação de Transferência obriga a trabalho de sensibilização
das populações locais, para que não haja rejeição de uma estrutura com
Cultural
potencial poluidor, especialmente pelos odores e ruído.
Viabilidade
Ambiental

• A consignação de uma parcela extra de terreno para a Estação de
Transferência terá um impacto maior do que a integração da CPR
• No caso da falha dos meios mecânicos espera-se uma súbita acumulação de
resíduos indiferenciados num único local com todos os impactos inerentes:
lixiviados, odores, atracção de insectos e roedores.
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TABELA 15 ANÁLISE MULTICRITÉRIO DE OPÇÕES DE TRANSFERÊNCIA
Viabilidade

Técnica

Recursos
Humanos

Económica

Social
e
Cultural

Ambiental

SOMA

Opção 1. Estações de
Transferência Clássica (dois
andares)

3

3

2

3

3

14

Opção 2. Diretamente para
tratamento

5

5

5

3

2

20

Opções Estratégicas
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Investimento inicial reduzido (cerca de 17 euros por toenalada de capacidade instalada)
Custos de operacionais inferiores aos outros sistemas clássicos de tratamento (digestão, incineração, aterro) . Mas émais dispendioso que a opção Central processsamento????
Experiências bem sucedidas em países com condições climáticas, sociais e económicas semelhantes a STP
A separação de materiais valorizáveis poderá contribuir para a economia local com a venda de metais e sucatas
Num último patamar tecnológico, com maior investimento, torna-se possível produzir Combust+iveis Derivados de Resíduos (CDRs), obtendo-se proveitos económicos

Practical Experience with MBT in emerging nations – Example Brazil, Chistiane Pereira, 2005

• Ocupação dos terrenos adjacentes aos vazadouros e aterros

• Unidades em pequena escala e de baixa complexidade tecnológica podem ser geridas por PMEs locais

•
•
•
•
•
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24

Viabilidade Ambiental

Viabilidade Social e
Cultural

Viabilidade Económica

Viabilidade Técnica,
inc. capacidades dos
RH

Descrição

Os resíduos sólidos misturados (indiferenciados) não separados na fonte são sujeitos a uma série de operações físicas e biológicas com o intuito de produzir uma fração inerte pronta a
ser depositada em aterro ou vazadouro.
O TMB separa os materiais potencialmente recicláveis (materiais ferrosos, embalagens de plástico, vidro) e assegura o seu posterior transporte directo para uma unidade de
transformação ou exportação.
A produção de Combustível Derivado de Resíduo (CDR) é outra possibilidade dentro do TMB. Surge assim o aproveitamento de resíduos do ponto de vista energético, transformando-os
em matéria-prima combustível para fornos e instalações produtoras de energia.
Haverá a possibilidade de instalar na unidade tecnológica equipamento para a produção de energia, com pequenas unidades de digestão e respetiva produção de biogás.
Os refugos inertizados serão depositados em aterro ou vazadouro. Espera-se que estes resíduos tenham uma elevada densidade (1100 a 1400 kg.m-324) de forma a minimizar o espaço
ocupado pelo Aterro. Estes inertes servem ainda de camadas de cobertura aos vazadouros ou aterros.
Os resíduos perigosos (químicos agressivos, pesticidas, restos de tintas...etc), resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) e monos (colchões, sofás, sucatas) deverão ser
separdos e armazenados devidamente.
As unidades de TMB adaptadas são estruturadas em módulos e podem receber desde 3.000 a 20.000 toneladas por ano , sendo estes valores médios muito comuns.
• Processos mecânicos com exigência média do ponto de vista da sua complexidade, podendo optar-se por uma componente não mecanizada (força motriz simples)
• Manutenção e conservação das máquinas (tambor rotativo, triturador, crivagem) poderá ser realizada localmente
• Aceita resíduos misturados (indiferenciados) e separados na fonte

Opção Estratégica 1-Tratamento Mecânico-Biológico –TMB – versão adaptada a países em vias de desenvolvimento

TABELA 16 OPÇÕES TECNOLÓGICAS DE TRATAMENTOS E PROCESSAMENTO

Apresentam-se na tabela abaixo duas opções não mutuamente exclusivas analisadas no que se refere à sua viabilidade de acordo diferentes critérios

3. Processamento de Resíduos

Processo biológico deverá ter controlo de odores
Ruído
Impacto ambiental reduzido
Composto qualidade inferior ao obtido pela compostagem dedicada
Não há emissões poluentes significativas
As centrais de TMB são facilmente adaptadas a vários enquadramentos geográficos dada a sua construção modular
Existe utilidade na sua colocação perto do ponto de deposição final do refugo e do material inerte estabilizado
Odores intensos em determinados casos determinam afastamento relativamente a populações
Ocupação de terreno sem grande impacto
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Viabilidade de
Localização em
Termos Logisticos e
Geográficos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximização do aproveitamento dos recursos contidos nos resíduos
Grande enfâse na compostagem
Impacto reduzido em termos de odores, ruído, contaminação das águas
Baixo consumo de energia por tonelada de resíduos processada
Redução dos transportes de resíduos
A poupança de combustíveis e redução do impacto do transporte de resíduos, conduz-nos a propor a existência de uma Central de Processamento de Resíduos por cada Distrito.
Contudo, estudos detalhados devem permitir evitar qualquer redundância nas infra-estruturas a instalar

Forma de tratamento mais simples do ponto de vista técnico, com uma estrutura base de crivagem
Flexibilidade para aumento ou diminuição de capacidade instalada
Aceita resíduos misturados (indiferenciados) e separados na fonte
Exige formação de quadros técnicos responsáveis pela organização e gestão das operações
Processo com elevada elasticidade e capacidade de afinação à realidade local, tanto do tipo de resíduos como das infra-estruturas mecânicas e técnicas
Existe a possibilidade de produção de biogás em pequena escala (em fase embrionária)
Investimento inicial baixo, em termos absolutos de 30 a 200 mil euros
Custos operacionais dependentes da mão-de-obra e não de consumíveis dispendiosos
Valorização da fração orgânica com potencial de proveitos pela venda de composto / vermicomposto
Os custos operacionais estimados situam-se entre os 11 e os 15 euros por tonelada.
O histórico de aceitação por parte das populações, em países semelhantes, é muito positivo
Organização descentralizada com espaço para promoção de PMEs
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Viabilidade de
Localização em
Termos Logisticos e
Geográficos

Viabilidade
Ambiental

Viabilidade Social e
Cultural

Viabilidade
Económica

Viabilidade Técnica,
inc. capacidades dos
RH

Descrição

A unidade base dos sistemas de tratamento de resíduos são as Centrais de Processamento e Triagem de Resíduos.
Estas unidades tecnológicas simples podem ser implantadas em todo o território de São Tomé e Príncipe.
As unidades apresentam-se como pequenas fábricas de processamento de resíduos com duas vertentes básicas a Mecânica e Biológica.
O aproveitamento da fração orgânica deverá ser o objetivo principal das unidades, sucedendo-se em importância a separação de resíduos valorizáveis (vidro, metais, ...etc.) e triagem dos
perigosos.
A separação e triagem dos resíduos, caso sejam entregues à Central misturados e de forma indiferenciada, poderá ser realizada manual, mecânica ou biologicamente (no caso da
vermicompostagem e compostagem).
As centrais de processamento de resíduos podem assumir uma enorme gama técnica de equipamentos e servir vários propósitos, desde a produção de composto, separação de materiais
valorizáveis (vidro), geração de nergia (biometanização) até à inertização de resíduos para uma deposição final em aterro/vazadouro controlado, minimizando o impacte ambiental.
O encaminhamento final dos resíduos sem mais nenhhum aproveitamento, o refugo,

Opção Estratégica 2-Central de Processamento e Triagem de Resíduos

Getrennte Sammlung von Wertsoffen des Hausmuells, Gallenkemper/Doedens, 1993

26
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Valores do Plano Estratégico de Resíduos dos Açores, 2007

O objetivo da Central de Compostagem é a produção de um composto de qualidade, a ser
preferencialmente comercializado nas seguintes formas: Fertilizante agrícola; Correctivo
orgânico nos jardins e parques municipais/públicos; Recuperação paisagística; Distribuição em
jardins privados e viveiros de plantas. A qualidade do composto obtido depende do tipo de
resíduos incorporados e da triagem realizada. Os resíduos provenientes dos Mercados, Grandes
Produtores (restaurantes, unidades hoteleiras, cantinas, supermercados, lojas alimentares),
Serviços Camarários (jardins, podas) se separados na fonte são recursos óptimos a serem
transformados em produtos de valor acrescentado na Central de Compostagem.
A separação na fonte deste tipo de resíduos poderá seguir os seguintes tipos de esquemas de
recolha: Recolha seletiva porta-a-porta com recipiente próprio (10 litros de capacidade por
habitante por semana; uma família de seis pessoas necessita de 60 litros por semana, ou seja
um balde de 30 litros recolhido duas vezes por semana); Recolha seletiva com contentores
comuns destinados à fração biodegradável (tipicamente contentores de 80 – 240 litros26).
Várias experiências em diversos países mostram que o primeiro tipo de recolha é mais eficaz,
com baixo teor de contaminação por outros materiais sintéticos (plásticos, vidro, ...etc.).
Verifica-se também que as residências unifamiliares (1-2 pisos) participam melhor que os
edifícios habitacionais, onde os problemas logísticos associados à exiguidade do espaço colocam
dificuldades à participação de todos. No caso de São Tomé e Principe a percentagem de edificios
multifamiliares (3-4 pisos) são em percentagem insignificante. A matéria orgânica
biodegradável existente nos resíduos urbanos é composta pelas seguintes frações: Restos de
comida; Resíduos Verdes (dos jardins e parques) ; Madeira e serrim; Cartão e papel; Outros
resíduos de origem vegetal. O papel e cartão constituem cerca de 8% do total de resíduos (cerca
de 1400 toneladas por ano) sendo a sua reciclagem material em larga escala improvável por não

A valorização orgânica por biometanização, também designada por digestão anaeróbia, é um
processo de decomposição da matéria orgânica contida nos resíduos indiferenciados.
A digestão dos resíduos misturados produz de metano, sendo todo o processo optimizado
nesse sentido. O biogás (metano) tem valor energético, após filtrado, podendo ser utilizado
para produção de eletricidade. O rendimento energético típico é de 125 kWh por tonelada de
resíduos, com base numa taxa de valorização de 40%25. Esta energia, obtida por cogeração, é
utilizada no próprio digestor sob a forma de calor ou eletricidade, e caso haja excedentes
poerá ser lançada na rede
O processo inclui ainda a compostagem da matéria fermentada (8-10% dos resíduos
indiferenciados entrados no digestor) e posterior utilização deste material como
recobrimento de aterro.
O tipo e qualidade de resíduos (teor de humidade, relação carbono/azoto, percentagem de
inertes, pH) que entram no digestor influenciam o sucesso da digestão.
A estabilidade do processo é mais fácil caso haja separação na fonte de resíduos
biodegradáveis. Aconselha-se a utilização do cartão/papel como material estruturante na
digestão.
Em zonas de elevada pluviosidade o tratamento por biometanização é considerado mais
eficaz e fácil de gerir do que o tratamento biológico por compostagem em pilha, dada a
necesidade de no segundo impedir a formação de grandes quantidades de lixiviados.
Contudo, esta observação depende muito das quantidades de material a gerir e da existência
ou não de compostagem em nave, protegida do efeito da chuva.

25

Descrição

Opção Estratégica 2_Central de Compostagem

Opção Estratégica 1-Tratamento Biológico por Biometanização/ Digestão Anaeróbia (CTB)

TABELA 17 OPÇÕES DE TRATAMENTO FRACÇÃO ORGÂNICA

Apresenta-se abaixo uma tabela de duas opções de valorização da matéria orgânica, podendo-se ser implementadas em simultaneo.

4.1. Tratamento Fracção Orgânica

4. Processamento e Tratamento de Resíduos

•

•
•
•
•
•
•

•

A produção de um material para cobertura dos solos é considerado um impacto positivo
Utilização do composto na agricultura enquanto fertilizante
Redução substancial da quantidade de resíduos a depositar em aterro/vazadouro
Triagem dos resíduos não biodegradáveis à entrada e respetivo aproveitamento
Produção de odores é reduzida
Centralização da Digestão no distrito mais populoso (Água Grande) e localização perto do
Aterro/Vazadouro para aproveitamento do material de recobrimento
•
•

•

•
•

Boa aceitação por parte da população
Criação de emprego é mínima dada a automatização do processo

•

Elevada complexidade técnica: manter a relação carbono aozto (30:1) nos limites
aceitáveis; tempo óptimo de retenção; controlo de acidez; ...etc.
Produção de biogás exige equipamentos sensíveis e com elevada manutenção e quadros
técnicos com formação
Na literatura estão referenciados vários casos de inoperacionalidade destes equipamentos
em países em vias de desenvolvimento (India) devido à inesperada composição dos
resíduos, muito variável e imprópria para compostagem
Necessidade de monitorização do produtoda compostagem, devido à eventual presença
de metais pesados
Investimento inicial muito elevado em equipamentos, máquinas e motores
•

Redução da quantidade de resíduos a depositar em aterro/vazadouro. Os resíduos
biodegradáveis prefazem mais de 60% do total, encontrando-se aqui o maior potencial de
valorização
As escorrências e lixiviados são o factor ao qual é necessário dedicar mais atenção na gestão
ambiental da compostagem
Redução das emissões de CO2eq, desde que não haja biometanização
Todos os distritos, excepto na ilha do Príncipe

Investimento inicial reduzido e promoção da criação de emprego, tanto no processamento
como na comercialização do composto
O produto final, o composto, e respectiva comercialização são incentivos à criação de microempresas e maior possibilidade de autonomia financeira da gestão de resíduos.
Aceitação da compostagem de resíduos depende do controlo de odores
A recolha seletiva de resíduos biodegradáveis adequa-se à estrutura social, tipologia
urbana
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Viabilidade de
Localização em
Termos Logisticos e
Geográficos
Ambiental

Viabilidade Social e •
•
Cultural

Viabilidade
Económica

•

Viabilidade Técnica, •
inc. capacidades
•
dos RH

•

haver indústria local que transforme e recicle este tipo de resíduos. A reutilização/reciclagem
em pequena escala (agumas dezenas de toneladas por ano) é desejável e possível através de
inicitivas artísticas e com recurso ao artesanato, actividades que já se realizam pontualmente
em São Tomé. Propõem-se neste âmbito a utilização do cartão e papel como elemento
estruturante no processo de compostagem, permitindo um rendimento superior ao que é
obtido na sua ausência. Refira-se que os resíduos biodegradáveis em São Tomé apresentam-se
com elevado teor de humidade (60 a 80%) com reduzida quantidade de matéria seca, tornandose necessário um material estruturante (por. ex.: cartão, serrim) para equilibrar as reações de
compostagem.
• A compostagem é um processo tecnologicamente simples
• Exigência de meios mecânicos muito baixa, o arejamento e a humidificação podem ser
realizados manualmente

Resíduos Sólidos Urbanos, Princípios e Processos, João Levy, Artur Cabeças, 2006

A incineração de resíduos define-se como a queima controlada de resíduos numa
instalação industrial dedicada a esse fim, resultando a produção de energia eletrica e
a transformação dos resíduos em cinzas a depositar em aterro.
A eficiência do processo depende da quantidade e composição dos resíduos, sendo
que a combustão sem embalagens de plástico e cartão (seco) não se efectua de
forma rentável.
No caso de São Tomé os resíduos apresentam elevado teor de humidade, muita
matéria com baixo poder calorífico, a parte orgânica e inertes, e reduzida quantidade
de resíduos de embalagem (cartão, plásticos). Assim torna-se difícil a combustão sem
recurso ao uso de combustível (fuel) auxiliar para a queima dos resíduos.
A queima de resíduos produz cinzas e escórias, cerca de 20% da matéria inicial em
peso, que necessitam de ser depositadas num aterro de apoio. A redução de volume
é cerca de 90%.
A emissão de gases tóxicos tem que ser controlada pro meio de filtros e dispositivos
complexos. Uma monitorização rigorosa é outro importante requisito de qualquer
central de incineração
Faz-se a recuperação de resíduos metálicos através da instalação de um magente.
A incineração de uma tonelada de resíduos compostos produz cerca de 500 a 600
kWh, traduzindo-se num rendimento energético global de cerca de 20%.

O aterro sanitário define-se como uma instalação de eliminação e deposição de resíduos acima ou abaixo da
superfície natural. A massa de resíduos é compactada por máquinas especiais e estabilizada. No fundo trata-se
de um enorme reactor bioquimico em que os resíduos e a água das chuvas são as principais entradas, e os
lixiviados e o biogás são os principais efluentes, resultantes da decomposição dos componentes biodegradáveis
dos resíduos sólidos.27. A deposição de resíduos em aterro é considerada como o último recurso na política de
gestão sustentada. Os resíduos depois de confinados tecnicamente no aterro perdem qualquer valor que ainda
pudessem ter. Os aterros sanitários são obras de engenharia civil com preocupação ambientais, o meio
envolvente não deve ser contaminado pelos resíduos. Para tal usam-se técnicas de impermeabilização dos solos
e controlo dos gases libertados pelos resíduos ainda activos.
Existe a necessidade de realizar o cobrimento diário com terras finas, algo que escasseia em São Tomé dada a
natureza e geologia dos terrenos (basalticos)
A execução de um aterro sanitário clássico em São Tomé, centrado junto aos locais de maior produção, Água
Grande e Mezochi, oferece a possibilidade de deposição de resíduos em segurança e de forma ambientalmente
correcta.
O tratamento das águas lixiviadas, e a sua recirculação, apresentam dificuldades técnicas significativas que no
contexto de São Tomé devem ser ajustadas e detalhamente estudadas de forma a que o aterro não se
transforme num simples “vazadouro”.
O aproveitamento do biogás só será exequível após 5-10 anos, através do emprego de técnicas modernas e
recolha, filtragem, canalização e queima do metano já filtrado, surgindo a geração de energia eletrica. A selagem
do aterro afigura-se como o culminar do tempo útil de vida desta infra-estrutura, sendo planeada desde o início.
O horizonte temporal de um aterro está entre os 12 e 15 anos.
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Descrição

Opção Estratégica 2_Incineração

Opção Estratégica 1-Aterro Sanitário

TABELA 18 OPÇÕES TRATAMENTO FRACÇÃO NÃO VALORIZÁVEL

Apresenta-se abaixo uma tabela de duas opções de tratamento fracção não valorizável, podendo-se ser implementadas em simultaneo.

4.2. Tratamento Fracção Não Valorizável

Necessidade de uma comissão de acompanhamento para o processo de escolha do local para o aterro seja
transparente e aceite pelas populações

Os custos de investimento inicial num aterro sanitário cla´ssico são elevados, mais de 4,5 milhões de euros
previstos no caso de um projeto elaborado pela empresa TRAGSA em 2008/2009
O custo por tonelada tratada anualmente (40.000 toneladas) ascende a 112 euros
O aterro sanitário é uma infra-estrutura fixa, sem possibilidade de adaptação ou evolução tendo uma
capacidade fisicamente limitada, apesar de se poderem criar novas células que permitem acomodar uma
maior quantidade de resíduos

Solid Waste Management, 2005, UNEP (conversão de US dólares para Euro, 1,3 € por 1 $US)
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Um dos constrangimentos técnicos prende-se com a complexidade tecnológica da estação de tratamento de •
lixiviados e monitorização dos vários processos
As máquinas e quipamentos de compactação obrigam à formação de recursos humanos
•
O aproveitamento do biogás exige técnicas e formação específica, com aplicação de conhecimentos
multidisciplinares
Os limites da carga poluente das águas lixiviadas só poderão ser alcançado mediante aplicação de técnicas de
afinação como a osmose inversa, filtração e absorção em carvão activado ou a evaporação múltipla, técnicas
com diversos requisitos
A redução do custo de tratamento no aterro obtém-se com a drenagem das águas pluviais para forma do
perímetro onde são depositados os resíduos
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A incineração está associada à libertação de produtos tóxicos no ar, logo esperase alguma resistência à sua introdução em São Tomé

O investimento inicial elevado 57.000 a 76.000 euros por tonelada de capacidade
diária28 instalada inviabiliza a aplicação expedita desta solução, visto que 30.000
toneladas anuais de resíduos obrigam a um investimento inicial de cerca de 6
milhões de euros.
Anteve-se muito improvável que a central de incineração seja uma fonte de
receita através da venda de energia

A manutenção da temperatura acima dos 980 ºC minimizando a emissão de
dioxinas, furanos e partículas orgânicas ( todas substância altamente tóxicas)
exige tecnologias sofisticadas e um quadro de pessoal muito qualificado
A gama de equipamentos e aparelhos necessários ao funcionamento de uma
central de incineração é vasta e abrangente: ciclones, filtros, scrubber,
precipitadores electrostáticos, caldeiras, etc. Conclui-se que são necessários
vários especialistas em diversas áreas para que a central de incineração cumpra
cabalmente com a sua missão, em segurança e sem poluir o ambiente

Viabilidade de um aterro sanitário clássico unicamente no distrito de Água Grande

•

A contaminação de águas subterrâneas pelos lixiviados dos resíduos depositados em aterro são sempre uma
fonte de incerteza, mesmo que o aterro cumpra com todas as normas
Os acessos ao aterro são locais fustigados pela passagem de veículos pesados
A obtenção de terras de cobertura para o aterro poderá ter um impacto ambiental negativo
A forte pluviosidade em determinados meses na ilha de São Tomé obriga a medidas especiais de drenagem
para que não haja lixiviados a correr para cursos de água nem para a terra
As águas lixiviadas serão muito carregadas em São Tomé devdio à existência de um forte componente
orgânica nos resíduos depositados em aterro. Conclui-se que é necessário diminuir a quantidade de resíduos
biodegradáveis a depoistar em aterro, triando-os e valorizando-os.
O aterro sanitário não contribui para a valorização material de recursos

A poluição por dioxinas e furanos constitui sempre o lado negativo da incineração.
A introdução de filtros de mangas e outras técnicas de controlo minimiza o
impacto ambiental, contudo, os custos de manutenção destes sistemas são
elevados
A destruição de todos os tipos de resíduos misturados por queima inviabiliza a sua
transformação material
A produção de energia através da queima de resíduos é dificultada pela respectiva
composição, e o baixo poder calorífico, tornam provável a necessidade de
utilização de combustíveis fósseis
O controlo dos gases ácidos (cloridrico, flouridrico, dióxidos de azoto) é outra
necessidade
A libertação de metais pesados (por ex. mercúrio, cádmio) depende da triagem à
entrada de baterias, pilhas e outros resíduos perigosos
Exige-se à central de incineração o tratamento das águas utilizadas para a
neutralização dos gases, arrefecimento e rega das cinzas. Estas águas estão
contaminadas com metais pesados e obrigatoriamente devem ser tratadas antes
do despejo na rede colectora.

O único local com massa crítica e recursos para receber uma central de incineração é
o distrito de Água Grande
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Anexo 5. Conclusões do Seminário Participativo
Ver documento Anexo:
•

Seminário 2 com os Detentores de Interesse: Apresentação e Análise das Opções
Estratégicas
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