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SUMÁRIO EXECUTIVO  
 
Descrição do Projecto 
 
A Coastal and Environmental Services (CES) foi contratada pela EcoFarm Moçambique Lda 
(EcoFarm) para preparar o relatório de avaliação de gestão de resíduos para o Projecto de Irrigação 
e Cana-de-açúcar Orgânica da EcoFarm a ser desenvolvido no Distrito de Chemba, Província de 
Sofala, Moçambique. O desenvolvimento de irrigação está concebido para irrigar aproximadamente 
2100 hectares de cana-de-açúcar orgânica, bem como 50 hectares de vegetais e culturas 
alimentares e produzirá 240.000 toneladas de cana por ano. Os 2.100 hectares serão de produção 
de cana-de-açúcar comercial (EcoFarm), enquanto que a terra restante pertencerá a três 
cooperativas comunitárias locais. A percentagem de terra irrigável em relação a terra total deverá 
estar próxima dos 60%. O projecto também inclui a operação da Tsoni Farm Lda que irá produzir 
gado orgânico de um rebanho da raça cruzada Brahman, utilizando vacas do tipo gado cruzado local 
Nguni e bons touros Brahman. Quando em plena produção prevê-se que a Tsoni Farm irá suportar 
um rebanho de 3.000 bovinos. 
 
Adicionalmente, a EcoFarm pretende erguer uma fábrica de açúcar que no final será capaz de 
processar 2.000 toneladas de cana por dia (TCD) para produzir açúcar bruto (castanho) e  “plantação 
branca”. A fábrica será equipada com duas caldeiras de média pressão, alta temperatura que irão 
impulsionar geradores para alimentar a fábrica e os equipamentos de irrigação accionados por 
energia eléctrica externa. A fábrica estará situada na zona entre as áreas irrigadas no limite norte do 
DUAT  da EcoFarm1. 
 
De modo a avaliar a provável significância dos impactos associados à gestão de fluxos de resíduos 
do desenvolvimento proposto e formular recomendações a respeito da gestão destes fluxos de 
resíduos, foi necessário considerar o contexto biofísico do projecto, bem como o actual quadro 
jurídico e capacidade institucional relacionada com a gestão de resíduos em Moçambique e, quando 
possível, a área do projecto. 
 
Termos de Referência 
 

É necessário fazer-se um Estudo dos Resíduos e Sub-produtos para atender os requisitos dos 
Padrões de Desempenho (PD) 3 da Corporação Financeira Internacional (IFC). O estudo irá focar-se 
nos impactos ambientais que possam surgir a partir do manuseamento, armazenamento e descarte 
dos resíduos sólidos e líquidos advindos das actividades de plantio, da fábrica de açúcar e da central 
eléctrica e da operação de criação de gado. Os termos de referência para o estudo são os seguintes: 

 Identificar, descrever e, quando possível, quantificar os vários fluxos de resíduos a serem 
gerados por fontes do projecto. Esta acção não irá requer análise de amostras de resíduos 
sólidos. 

 Descrever de forma breve os processos que deram origem aos fluxos de resíduos e os 
volumes e tonelagens de fluxos de resíduos esperados. 

 Identificar e descrever os possíveis impactos de quaisquer resíduos sólidos e líquidos. 

 Assegurar que o estudo aborde todas as questões que foram levantadas durante a 
delimitação do âmbito. 

 Avaliar a significância ambiental desses impactos, usando a metodologia prescrita pela CES. 

 Dar recomendações sobre as opções mais viáveis para o descarte de resíduos sólidos e 
líquidos. 

 Descrever os níveis de resíduos perigosos no local e prover recomendações para o descarte 
e/ou reciclagem desses materiais. 

 Relacionar os níveis de resíduos tóxicos com os padrões internacionais reconhecidos, e 
assegurar que todas as estratégias de gestão de resíduos estão em conformidade com esses 
padrões. 

 
 

 



Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Resíduos e Sub-produtos – Setembro 2014   

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      iv            EcoFarm Lda 

 
Pressupostos e Limitações 
 
Grande parte da informação sobre o desenvolvimento proposto e dados quantitativos relativos aos 
fluxos de resíduos em que este relatório foi baseado foi fornecida pelo cliente. Enquanto era feito 
todo esforço para verificar as informações, assumiu-se que esta estava correcta e era válida. 
 
Devido à localização remota do local de plantação, os resíduos gerais (não perigosos) do 
desenvolvimento serão descartados em um novo aterro geral que será construído pelo proponente a 
500 m do local de acomodação, situado na entrada sul da propriedade. O tamanho e a localização 
desta instalação são, no presente, desconhecidos. Este relatório não inclui a avaliação da 
concepção, construção e operação do aterro sanitário, ou o pedido de qualquer licença que possa 
ser necessária para estabelecer e operar uma instalação desta natureza. 
 
O presente relatório de especialidade esteve sujeito a mais estes pressupostos e limitações 
adicionais: 

 Toda a informação específica do projecto foi baseada em informações fornecidas pelo cliente 
e foram assumidas como correctas. 

 Foram dadas estimativas com base nas quantidades previstas do processo de fluxos de 
resíduos e de efluentes. 

 As actividades de processamento de gado no matadouro em Chimoio ou Beira não estão 
incluídas na presente avaliação. 

 Os impactos na qualidade do ar associados ao projecto proposto são avaliados em um 
relatório de especialidade separado. 

 
Abordagem 
 
Antes da avaliação dos prováveis impactos ambientais associados à gestão dos vários fluxos de 
resíduos, foi necessário entender o contexto da operação. Isto incluiu uma revisão do contexto bio-
físico e social, da capacidade institucional, do quadro jurídico e infraestrutura de gestão de resíduos. 
A legislação fundamental e os acordos e padrões internacionais pertinentes para a gestão de 
resíduos para o desenvolvimento do projecto da EcoFarm incluem os seguintes documentos: 

 Constituição da República de Moçambique (2004) 

 Lei do Ambiente (Lei 20/97) (1997) 

 Programa Nacional de Gestão Ambiental (1995) 

 Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e Emissão de Efluentes. Decreto nº 
18/2004 

 Regulamento sobre o Processo da AIA, Decreto Nº 45/2004 

 Regulamento sobre o Processo de Auditoria Ambiental, Decreto Nº 32/2003 

 Regulamento sobre Gestão de Resíduos, Decreto Nº 13/2006 

 Regulamento sobre Gestão de Resíduos Biomédicos, Decreto Nº 8/2003 

 Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (ratificada a 31 de Outubro 
de 2005) 

 Convenção de Basileia (aderiu a13 de Março de 1997) 

 Convenção de Bamako (aderiu a 05 de Fevereiro de 1999) 

 Padrões de Desempenho da IFC sobre Sustentabilidade Ambiental e Social (2012) 

 Directrizes Ambiental, da Saúde e de Segurança Gerais do IFC (2007a) 

 Directrizes de EHS do IFC para Produção de Animais/ Mamíferos (2007b) 

 Directrizes de EHS da IFC para Produção de Culturas de Plantação (2007c) 

 Directrizes da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura para Gestão 
de Pesticidas Indesejados e Expirados. 

 
Informação relativa ao processo, volumes de resíduos previstos e propriedades dos resíduos foram 
obtidas directamente com o cliente. Informações adicionais foram obtidas a partir de fontes de 
referência relevantes. A abordagem de avaliação do ciclo de vida com uma delimitação do âmbito 
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espacial limitada foi utilizada para identificar todos os fluxos de resíduos fundamentais associados ao 
projecto proposto. A avaliação abrangeu fluxos de resíduos durante as fases de construção, 
operação e descomissionamento, mas excluindo o transporte do produto para o porto de Pemba e 
todas as actividades portuárias relacionadas. 
 
Para os fins do presente relatório os fluxos de resíduos gerados durante a fase de operação foram 
definidos como resíduos do processo ou resíduos do não processo. O primeiro pode ser definido 
como quaisquer resíduos líquidos ou sólidos gerados directamente como resultado do processo 
central, enquanto que resíduos do não processo referem-se aos que são gerados a partir das 
operações ou serviços auxiliares. É provável que os fluxos de resíduos do processo e do não 
processo incluam ambos os resíduos, perigosos e gerais (não perigosos). 
 
A metodologia padronizada de avaliação de impacto foi aplicada para avaliar a significância, tanto 
positiva quanto negativa, associada à gestão de fluxos de resíduos do desenvolvimento proposto. A 
metodologia de avaliação de impacto é descrita no Apêndice B do Relatório de Avaliação de Impacto 
Ambiental e Social. 
 
Resultados e conclusões 
Uma revisão de documentos legislativos e políticas relevantes sugere que a implementação de 
sistemas de gestão de resíduos em Moçambique ainda é um trabalho em progresso. Está em falta na 
Província de Sofala uma infraestrutura para gestão e descarte seguro de resíduos e, como resultado, 
será necessário que a EcoFarm garanta que todos os resíduos gerados no projecto sejam geridos 
por processos internos, e não dependam das instalações do governo que podem ser desenvolvidas 
para o público em geral da área. 
 
Com base na descrição disponível do projecto e informações complementares provenientes de uma 
variedade de fontes, foi possível avaliar os prováveis impactos associados à gestão de fluxos de 
resíduos do projecto proposto de Irrigação e Cana-de-açúcar Orgânica da EcoFarm em Moçambique. 
 
Foram identificados um total de 11 impactos com mitigação, e destes sete foram considerados de 
significância negativa BAIXA e um com significância negativa MODERADA. Dois impactos foram 
considerados benéficos e de significância ELEVADA e MODERADA com implementação de medidas 
de melhoramento. Os impactos associados a poluição da terra e da água são abordados no relatório 
de Especialidade de Água. Devido a potencial natureza de longo prazo dos impactos relacionados 
aos resíduos, é essencial que a EcoFarm adira as exigências da legislação nacional e as melhores 
práticas internacionais no que diz respeito à gestão de todos os fluxos de resíduos. Embora várias 
medidas específicas de mitigação tenham sido incluídas no documento, são fornecidas orientações 
mais detalhadas sobre gestão de fluxos dos principais resíduos nos documentos mencionados neste 
relatório. 
 
É apresentado abaixo um resumo dos vários impactos relacionados com os resíduos associados ao 
projecto proposto da EcoFarm. 
 
 

Impacto 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 1: Gestão de resíduos líquidos e sólidos do processo (Operação)  

Impacto 1.1: Poluição dos recursos hídricos 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Grave Pode Ocorrer MODERADA (-) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

Questão 2: Uso de produtos de compostagem como fertilizante orgânico (Operação) 

Impacto 1.2: Redução da aplicação de fertilizantes sintéticos 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo 
Ligeiramente 

Benéfico 
Improvável BAIXA (+) 

Sem Longo Prazo Área de Estudo Altamente Pode Ocorrer ELEVADA (+) 
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Impacto 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Mitigação Benéfico 

Questão 3: Gestão de resíduos gerais e perigosos do não processo (Todas fases) 

Impacto 3.1: Poluição da terra e da água 

Resíduos gerais (Não perigosos) 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo 
Moderadamente 

Grave 
Provável MODERADA (-) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

Resíduos perigosos 

Com 
Mitigação 

Permanente Distrito Muito Grave Provável 
MUITO ELEVADA 

(-) 

Sem 
Mitigação 

Permanente Distrito Moderado Improvável MODERADA (-) 

Impacto 3.2: Impacto de incómodo (Produção de odores, impacto visual e atração de pragas e 
parasitas) 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo 
Moderadamente 

Grave 
Provável MODERADA (-) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

Impacto 4: Descarte de águas residuais domésticas e lamas de esgoto (Todas fases) 

Impacto 4.1: Poluição dos solos e das águas 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo 
Moderadamente 

Grave 
Provável MODERADO (-) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXO (-) 

Impacto 4.2: /Impactos na saúde dos trabalhadores e comunidades 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Distrito Grave Provável ELEVADO (-) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Distrito Ligeiro Improvável BAIXO (-) 

Impacto 4.3: Impactos de incómodo (odores e moscas) 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo Área de Estudo 
Moderadamente 

Grave 
Provável MODERADA (-) 

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

Questão 5: Descarte de águas de escoamento, pluviais e efluentes (Todas as fases) 

Impacto 5.1: Poluição da terra e da água 

Consulte o Relatório de Especialidade de Águas 

Questão 6: Perfis regionais de resíduos e consciencialização das comunidades (Todas fases) 

Impacto 6.1: Conhecimento local de práticas de gestão de resíduos 

Com 
Mitigação 

Permanente Distrito 
Ligeiramente 

Benéfico 
Definitivo BAIXA (+) 

Sem 
Mitigação 

Permanente Distrito Benéfico Provável MODERADA (+) 

Impacto 6.2: Mudança nos perfis de resíduos das comunidades locais 

Com 
Mitigação 

Permanente Distrito Grave Definitivo ELEVADA (-) 

Sem 
Mitigação 

Permanente Distrito Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

 
Recomendações 
Recomenda-se que todos os fluxos de resíduos devam ser geridos de acordo com a hierarquia de 
gestão de resíduos e segundo o Decreto 13/2006, de 15 de Julho: Regulamento sobre Gestão de 
Resíduos. Este especifica que, sempre que possível, a produção de resíduos deve ser evitada ou 
minimizada na fonte. Onde não seja possível a prevenção ou minimização complementar, os 
resíduos devem ser reutilizados, reciclados e, em seguida, descartados de forma responsável, de 
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modo a minimizar os impactos ao meio ambiente. Mais orientações sobre gestão de fluxos de 
resíduos são dadas nas Directrizes Gerais de EHS da IFC (2007a) e outros documentos relevantes 
de directrizes do IFC específicas ao sector. Em caso de não haver padrões nacionais disponíveis, o 
proponente deve cumprir com os padrões internacionalmente reconhecidos desenvolvidos por 
organizações internacionais, como a IFC. Em caso de existirem vários padrões disponíveis para uso, 
o proponente deve apresentar uma justificação para a selecção de padrões ou padrões diferentes 
dos mais rigorosos. 
 
Devido à localização remota do local do projecto recomenda-se que a EcoFarm estabeleça uma 
unidade de descarte de resíduos não perigosos no local. Além disso, terão de ser consideradas para 
a gestão e descarte de resíduos perigosos opções práticas. Estas seriam, desenvolver uma célula 
dedicada e especialmente projectada para resíduos perigosos dentro do novo aterro no local ou, 
alternativamente, construir uma instalação delimitada e segura para armazenamento temporário de 
resíduos perigosos no local até que estes possam ser transportados para fora do local para descarte 
seguro. 
 
A abordagem altamente integrada para gestão e beneficiamento de resíduos orgânicos sólidos e 
líquidos e, consequentemente, a dependência reduzida nos fertilizantes sintéticos, como solicitado 
pelo proposto projecto, devem ser consideradas como um modelo para futuros desenvolvimentos 
agro-industriais na região. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Contextualização do Projecto 
 
A EcoFarm Moçambique Lda é uma companhia de plantio, processamento e comercialização de 
cana-de-açúcar orgânica baseada no Distrito de Chemba, Província de Sofala, Moçambique, e 
planea desenvolver um projecto de cana-de-açúcar orgânica, em conjunto com três cooperativas 
formadas por agricultores das comunidades locais; COCO Lambane, COCO Chapo e uma terceira 
cooperativa (COCO Jovens Regressados) que está ainda a ser estabelecida. Este projecto, que é 
definido como estabelecimento, instalação, operação e manutenção do desenvolvimento de uma 
infraestrutura de irrigação, será financiado através de um contrato de subvenção entre os 
Governos dos Países Baixos e de Moçambique, representado pela Agência NL e da Agência de 
Desenvolvimento do Vale do Zambeze. 
 
O desenvolvimento da irrigação está concebido para irrigar aproximadamente 2.860 hectares de 
cana-de-açúcar orgânica, incluindo até 100 hectares de vegetais e culturas alimentares, e irá 
processar até 2.000 toneladas de cana por ano. Cerca de 1.940 hectares serão para produção de 
cana-de-açúcar comercial (EcoFarm), enquanto os restantes 920 hectares serão de propriedade e 
operados por três cooperativas comunitárias locais. O projecto também inclui as operações da 
Tsoni Farm Lda, que envolve a criação de gado de um rebanho da raça de gado cruzado 
Brahman, usando vacas de gado local do tipo cruzado Nguni e bons touros Brahman. Quando em 
plena produção prevê-se que a Tsoni Farm suporte um rebanho de até 5.000 cabeças de gado. A 
Tabela 1.1 abaixo dá uma visão geral das entidades jurídicas, seus DUATs e área irrigada. 
 
A EcoFarm também pretende construir uma fábrica de açúcar que no final será capaz de 
processar 2.000 toneladas de cana por dia (TCD) para produzir açúcar bruto (castanho) e 
“plantação branca”. A fábrica também será equipada com duas caldeiras de média pressão, alta 
temperatura que irão impulsionar os geradores para alimentar a fábrica e os equipamentos de 
irrigação accionados por energia eléctrica externa. A fábrica estará situada entre as áreas 
irrigadas do limite norte do DUAT da EcoFarm1. 
 
Tabela 1.1: Tamanho dos DUATs e áreas irrigadas do Projecto EcoFarm  

Entidade Jurídica Area do DUAT (ha) Área Irrigada (ha) 

EcoFarm 1 1 378 860 

EcoFarm 2 1 450 780 

Tsoni Farm 616 300 

Cooperativa Chapo 436 238 

Cooperativa Lambane 512 256 

Cooperativa Jovens Regressados 795 426 

Total das áreas 5 187 2 8602 

 
A Coastal & Environmental Services (CES) foi contratada para preparar um Estudo de Resíduos e 
Subprodutos do Projecto de Irrigação de Cana-de-açúcar Orgânico proposto. 
 

1.2 Termos de referência 
 

É necessário que se faça um Estudo de Resíduos e Sub-produtos para atender as exigências do 
Padrão de Desempenho 3 (PD) da Corporação Financeira Internacional (IFC). O estudo incidirá 
nos impactos ambientais que possam surgir do manuseamento, armazenamento e descarte de 
resíduos sólidos e líquidos a partir das actividades de plantio, açucareira/ central termoeléctrica, 
instalações auxiliares e operação de criação de gado. 
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Os termos de referência para o estudo são os seguintes: 

 

 Identificar, descrever e, se possível, quantificar os vários fluxos de resíduos a serem 
gerados por fontes do projecto. Esta acção não irá requerer a análise de amostras dos 
resíduos sólidos. 

 Descrever de foma breve os processos que dão origem aos fluxos de resíduos e os 
volumes e tonelagens de fluxos de resíduos esperados. 

 Identificar e descrever os possíveis impactos de quaisquer resíduos sólidos e líquidos. 

 Assegurar que o estudo aborda as questões levantadas durante a fase de delimitação de 
âmbito. 

 Avaliar a significância ambiental desses impactos, utilizando a metodologia prescrita pela 
CES. 

 Fornecer recomendações sobre as opções mais viáveis para o descarte de resíduos 
sólidos e líquidos. 

 Descrever os níveis de resíduos perigosos no local e prover recomendações para o 
descarte e/ou reciclagem desses materiais. 

 Relacionar os níveis de resíduos tóxicos com os padrões internacionais reconhecidos, e 
assegurar que todas as estratégias de gestão de resíduos estão alinhadas com esses 
padrões. 

 

1.3 Pressupostos e disponibilidade de informação  
 
Grande parte das informações sobre o desenvolvimento proposto e dados quantitativos relativos 
osa fluxos de resíduos em que este relatório foi baseado foi fornecida pelo cliente. Enquanto todo 
esforço era feito para verificar as informações, foi assumida que esta é correcta e válida. 
 
Devido à localização remota do local de plantação, propõe-se que os resíduos gerais (não 
perigosos) do desenvolvimento sejam descartados em um novo aterro geral que será construído 
pelo proponente a 500m do local de alojamento, situado na entrada a sul da propriedade. O 
tamanho e a localização desta instalação é actualmente desconhecido. O presente relatório não 
inclui a avaliação da concepção, construção e operação do aterro ou o pedido de licença(s) que 
podem ser necessárias para operar uma instalação desse tipo. Os principais impactos associados 
com o estabelecimento de um aterro sanitário, dentro ou fora dos limites do projecto são prováveis 
de estar ligados essencialmente aos recursos hídricos e à qualidade do ar e não estão incluídos 
neste relatório. 
 
Este relatório de especialidade esteve sujeito aos seguintes pressupostos e limitações adicionais: 

 Todas informações específicas do projecto foram baseadas em informações fornecidas 
pelo cliente e estas foram assumidas como precisas. 

 Foram fornecidas estimativas das quantidades previstas do processo dos fluxos de 
resíduos e efluentes. 

 As actividades de processamento do gado no matadouro em Chimoio ou Beira não estão 
incluídas nesta avaliação. 

 Os impactos na qualidade do ar são avaliados em um relatório de especialidade separado. 
 

1.4 Estrutura do Relatório 
 
Capítulo 1 – Introdução  

Capítulo 2 – Descrição do Projecto 

Capítulo 3 – Visão geral da gestão de resíduos em Moçambique 

Capítulo 4 – Metodologia 

Capítulo 5 – Classificação e Quantificação dos Resíduos 

Capítulo 6 – Avaliação dos Potenciais Impactos Ambientais 

Capítulo 7 – Conclusões e Recomendações 
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Referências 
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1.5 Equipa de Estudo 
 
Os seguintes membros da equipe estiveram envolvidos no presente estudo de especialdiade: 
 
Dr Eric Igbinigie (Gestor do Projecto e Eleboração do Relatório) 
Eric é Consultor Ambiental Sénior e Cientista Natural Professional registado (Pr.Sci.Nat.). Eric é 
Doutorado (PhD) em Biotecnologia Ambiental e o seu interesse profissional é em Gestão 
Ambiental Integrada Sustentável com um grande interesse em avaliações de especialidade em 
Resíduos e águas residuais, due diligence Ambiental, Avaliação e remediação de contaminação, e 
Auditorias de conformidade em Gestão Ambiental e Social. Eric já realizou, com sucesso, diversos 
projectos ambientais locais e internacionais do género em toda a África em conformidade com os 
requisitos dos Princípios do Equador, Instituições financeiras, incluindo o IFC, Swedfund, DEG e o 
BAD, onde ele actuou como consultor especialista e Gestor de projecto. Antes de ingressar na 
CES, Eric trabalhou como Cientista Sénior de Pesquisa no Instituto de Biotecnologia Ambiental, 
Universidade de Rhodes ministrando aulas de pós-graduação e liderou um grupo de pesquisa 
encarregue de evidências de beneficiamento com sucesso de despojos de carvão, facilitação da 
re-vegetação de locais de deposição de minas de carvão em Witbank, África do Sul. 
 
Dr Kevin Whittington-Jones (Líder do Projecto e Revisor do Relatório) 
Kevin é Doutorado (PhD) em Biotecnologia Ambiental e Mestre em Zoologia (ecologia marinha) e 
é Director na CES. Seus interesses profissionais incluem risco em negócio ambiental, sistemas de 
gestão, gestão de resíduos e mudanças climáticas. Antes de ingressar na CES ocupou vários 
cargos académicos na Universidade de Rhodes, incluindo o de Professor Titular na Rhodes 
Investec Business School. Kevin realizou trabalhos ambientais em muitos dos portos da África do 
Sul, incluindo avaliações de risco ambiental, avaliação de risco de mudanças climáticas, as 
avaliações ambientais estratégicas e um plano integrado de gestão de resíduos. Kevin também 
esteve envolvido em uma série de projectos de AIA industrial na África do Sul e 
internacionalmente, como Gestor de Projecto e como especialista em gestão de resíduos. Mais 
especificamente, ele conduziu estudos de especialidade em gestão de resíduos para o Porto da 
Baía de Mossel (África do Sul),dois projectos de mineração de minerais pesados (Egipto e 
Madagáscar), fundições de manganês (Kalagadi e Exxaro, ambas na África do Sul), projectos de 
biocombustíveis (Serra Leoa, Libéria e Moçambique), desenvolvimento de cervejeira 
(Moçambique) e a Estação de Energia Rabai (Quénia). Ele encontra-se actualmente a gerir as 
AIAs de desenvolvimentos de grande porte em Moçambique e presta assistência a mina de 
minerais pesados da Kenmare Resources no cumprimento das exigências dos Padrões de 
Desempenho da IFC.    
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2 DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 

2.1 Introdução   
 
Este capítulo do relatório fornece uma visão geral sobre os elementos da proposta plantação de 
Açúcar da EcoFarm em Mçambique que dará origem aos resíduos sólidos e líquidos perigosos e 
não perigosos. Este inclui resíduos gerados como resultado das actividades directas do projecto 
ligadas ao processo e ao não processo. É dada uma descrição detalhada do projecto no principal 
Relatório de Impacto Ambiental (REIA). 
 

2.2 Contexto do Projecto 
 
Moçambique está localizado ao longo da costa oriental da África Austral entre 10º27' e 26º52'' Sul 
e 30º12' e 40º51' Este. Abrange uma área de superfície de 799 380 km2 e faz fronteira com a 
África do Sul, Suazilândia, Zimbabué, Zâmbia, Malawi e Tanzânia (Ribeiro e Chauque; 2010). O 
país está dividido em onze províncias, e o local de estudo situa-se no Distrito de Chemba, 
Província de Sofala, Moçambique. 
 
Chemba é um dos Distritos mais pobres de Moçambique, com um clima severo quente e seco, 
com precipitação relativamente baixa e imprevisível. Os meios de subsistência da população são 
baseados na agricultura de subsistência de terra seca, principalmente de milho, mapira e alguns 
grãos, os rendimentos são geralmente baixos, resultando em má nutrição e na segurança 
alimentar a tornar-se uma preocupação séria na região. A precipitação média no Distrito de 
Chemba é na ordem de 850 mm/a, quase toda a cair nos meses de verão. O pico das chuvas é 
em Janeiro e Fevereiro e os invernos são essencialmente secos. A área é propensa tanto a secas 
severas como a inundações, com os meses de seca, muitas vezes seguidos de fortes 
tempestades e inundações elevadas (Ferro e Bouman, 1987). 
 
A bacia do Zambeze tem um clima tropical, com as temperaturas mais baixas a ocorrerem entre 
Maio e Agosto, quando as temperaturas do “inverno’ variam entre ~ 15 °C e ~ 26 °C. As 
temperaturas diárias do “verão” ocorrem entre Setembro e Abril e variam entre ~ 23 °C e ~ 30 °C. 
As temperaturas médias mensais de longo prazo mínima e máxima para a área de Chemba são 
apresentadas na Figura 2.1. 
 

 

Figura 2.1: Temperaturas Média, Máxima e Mínima para a área de Chemba para o período de 2008 
(FAO, Programa Meteorológico CROPWAT 2008) 
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Os solos da área de estudo estão relacionados com a geologia subjacente da área que consiste 
em arenito rosa como a principal rocha do país. O arenito foi desgastado ao longo do tempo por 
inúmeros córregos e rios que correm para o leste até ao Rio Zambeze, resultando em uma densa 
rede de vales de córregos e rios onde a deposição de aluvião ocorreu sobre o arenito desgastado. 
Assim, além de solos derivados in situ do arenito, existem extensas áreas de solos aluviais. 
 
A área de estudo situa-se no médio vale do Rio Zambeze. O vale é quente e suporta florestas 
semi-áridas e savana. A topografia pode ser descrita como suavemente ondulada; esta eleva-se 
de leste (Rio Zambeze) para oeste com o ponto mais elevado a 305m amsl até ao norte da área 
de estudo. 
 
O Rio Zambeze corre 820 km no interior do país, da fronteira com a Zâmbia e Zimbábwe 
descendo para o mar no Delta de Chinde. O Delta do Zambeze é uma planície grande, plana e de 
aluvião, ao longo da costa do centro de Moçambique. O Delta tem a forma triangular, cobrindo 
uma área de aproximadamente 1,2 milhões de hectares que se estende 120 km do seu ápice no 
interior costeiro (perto da confluência dos Rios Zambeze e Shire) até a principal foz do Rio 
Zambeze e 200 km ao longo da costa do Oceano Índico a partir do Rio Cuacua na saída perto de 
Quelimane a sul da saída do Rio Zuni. O Zambeze, sozinho, detém 50% da água do país, 
excluindo o Lago Niassa, tornando-se no mais importante recurso hídrico natural no país e um dos 
mais importantes na África Austral. 
 
O Rio Shire, que drena a partir do lago Malawi, entra no Rio Zambeze a jusante do local do 
projecto, a cerca de 160 km da costa. O Rio Zambeze corre pela área de estudo, que é de 
aproximadamente 4 km de distância. Adicionalmente, o Rio Nhazimba, um afluente do Zambeze, 
flui através da secção a norte da área de estudo. O Rio Sangadeze corre para o sul da área de 
estudo, e é também um afluente do rio Zambeze. 
 
Em comparação com outros países da região, Moçambique tem uma base rica de recursos 
naturais, incluindo florestas indígenas não transformadas, florestas de savana e habitats costeiros. 
Cerca de 25% da terra tem potencial florestal comercial, 12,5% constituem áreas protegidas pelo 
Estado e outros 22% compreendem potenciais habitats de animais selvagens (GPZ 2003). 
Contudo, aparentemente está a ser realizada extensiva exploração madereira na área de Chemba 
com muita evidência de inúmeros veículos madeireiros. 
 
Quase todas as famílias são fortemente dependentes dos recursos naturais para a sua 
subsistência. Não há serviços de água e todas as famílias acedem e utilizam os recursos hídricos 
naturalmente disponíveis, especialmente, os rios locais. Muitas famílias são também dependentes 
da vegetação que ocorre naturalmente para a construção de suas casas; o fornecimento de palha 
para cobertura das casas locais é feito a cada dois anos em qualquer lugar da área, enquanto a 
madeira para a construção de postes também é encontrada localmente das áreas mais 
florestadas. As florestas são utilizadas para combustível/lenha. Outros recursos naturais das áreas 
florestais incluem a recolha de mel e frutos silvestres. 
 
A pesca no Rio Zambeze e em outros rios sazonais é uma importante actividade de subsistência e 
económica para muitas famílias que vivem perto das margens do rio. 
 
A agricultura na área é limitada a pequenas parcelas aráveis (machambas) localizadas próximas 
às casas onde as culturas predominantemente cultivadas são o milho, mapira e feijão Njugo 
(Feijão joco), alimentos para subsistência e exportação limitada.  
 
A pecuária compreende principalmente caprinos, galinhas e suínos com apenas um pequeno 
número de agregados familiares tendo relativamente consideráveis rebanhos de bovinos. Estes 
animais são escoltados aos locais na área de pastagem adequada. 
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2.3 Visão geral do projecto 
 
Como mencionado no Capítulo 1 do presente relatório, o projecto de plantação de açúcar da 
EcoFarm inclui o estabelecimento, instalação, operação e manutenção do desenvolvimento de 
uma infraestrutura de irrigação no Distrito de Chemba. O projecto será estabelecido na periferia 
oeste da Vila de Chemba, a cerca de 50 km a norte da Vila da Sena, no lado ocidental do Rio 
Zambeze no extremo norte da Província de Sofala de Moçambique (Figura 2.2). O aeroporto 
internacional mais próximo é o da Beira, a partir do qual o local pode ser acedido por via da EN6 
fora da Beira e para o norte na estrada EN 1. As estradas estão em mau estado e a viagem de 
aproximadamente 450 km leva aproximadamente 8 horas. 
 

 

Figura 2.2: Mapa de Localizaçao indicando a posição da área do projecto proposto da EcoFarm 
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O sistema de irrigação proposto foi concebido para ser usado para irrigar aproximadamente 2.860 
hectares de cana-de-açúcar orgânica, incluindo até 100 hectares de vegetais e culturas 
alimentares. A cana será colhida por colhedoras manuais para produzir paus de cana de cerca de 
200 cm de comprimento. Prevê-se que 200 000-300 000 toneladas de cana serão colhidas 
manualmente por ano. A cana será processada em açúcar bruto, através da extracção de suco da 
cana em uma fábrica no local. 
 
O projecto também inclui as operações da Tsoni Farm Lda, que produz gado orgânico a partir de 
um rebanho da raça de gado cruzado Brahman, utilizando vacas do gado local Nguni do tipo 
cruzado e bons touros Brahman. Quando em plena produção prevê-se que a Tsoni Farm 
sustentará um rebanho de até 5.000 cabeças de gado. O gado irá operar de uma forma semi-
intensiva: o pasto será feito em sectores, onde os animais terão um ponto para beber água e 
forragem extra, e o estrume será recolhido. Assim que os animais estiverm prontos para o abate, 
serão encurralados no confinamento. Inicialmente os animais serão transportados para um 
matadouro em Chimoio ou na Beira para processamento, contudo é possível que seja construído 
um matadouro no local em uma data a posterior. As operações do futuro matadouro do local estão 
excluídas desta avaliação ambiental e serão objecto de um estudo separado. O estrume gerado 
no rancho é convertido em compostagem, para fertilizar as plantações de cana. 
 
2.3.1 Instalações Auxiliares (Não processo)  
 
A fim de determinar os tipos de resíduos do não processo susceptíveis de serem produzidos por 
um desenvolvimento industrial desta natureza, é também necessário obter-se uma compreensão 
clara das actividades do não processo, também referidas como operações ou instalações 
auxiliares. 
 
A duração da fase de construção para os componentes de irrigação e criação de gado do projecto 
prevê-se que seja de até 24 meses, com entre 100 e 200 pessoas empregadas em locais 
diferentes em toda a área do projecto. A operação destas secções do projecto pode ser prevista 
para uma escala decadal com cerca de 750 funcionários permanentes (cerca de 700 dos quais 
seriam trabalhadores de campo), e um número ainda não especificado de cortadores de cana 
terceirizados durante a época de corte. 
 
A construção da açucareira e planta de co-geração de energia está prevista para levar cerca de 9 
meses, e dará emprego a cerca de 100 pessoas durante esse período. O pessoal operacional 
para a açucareira e a central termoeléctrica será composto por 9 pessoas a nível de gestão e 50 
funcionários operativos a todos os níveis. 
 
A maioria dos funcionários e trabalhadores serão pessoas locais, que estarão acomodadas nas 
suas próprias residências nas comunidades vizinhas. Será, no entanto, necessário fornecer 
acomodação na área para alguns funcionários, e prevê-se que a construção das casas ocorra 
num período de cerca de 12 meses, e proverá emprego a cerca de 50 construtores e seus 
trabalhadores. 
 
Será necessária a seguinte infraestrutura no desenvolvimento: 
 

 Abastecimento de água e infraestrutura de distribuição; 

 Irrigadores pivô e reboque 

 Açucareira e central de cogeração termoeléctrica 

 Oficinas e tancagem de armazenamento de combustível; 

 Áreas de trabalho, incluindo edifício administrativo, cozinha, sala de primeiros socorros, 
armazenamento de equipamento agrícola; 

 Confinamento (desenvolvimento da pecuária); 

 Área de armazenamento de grãos (em sacos de silagem); 

 Instalação de compostagem; 

 Laboratório de Análise de Solos e Foliar 
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 Infraestrutura de estradas e manutenção; 

 Aterro de resíduos Gerais; 

 Acomodação no local do projecto para as fases de construção e operação. 

 Instalações sanitárias e abluções, incluindo latrinas e fossas sépticas. 
 
Breves detalhes das instalações auxiliares são fornecidas abaixo, e a descrição completa de todos 
os aspectos do projecto está incluída nos capítulos 5 e 6 do Relatório de AIAS. 
 
Fábrica de açucar e central de cogeração termoeléctrica 

 
Depois de colhida a cana é recebida no pátio de entrega da fábrica e é enviado para uma 
trituradora pesada, e de seguida para uma planta de extracção de suco, onde a cana é triturada 
num moinho cónico com capacidade de manusear 1 200 toneladas de cana por dia (TCD). O suco 
é clareado ao deixar as partículas sólidas para assentar em um tabuleiro de retenção. As 
partículas assentadas, conhecidas como lama, são removidas usando um filtro de vácuo rotativo 
ou um filtro de banda, e o bolo de filtro é posto de lado para ser usado como fertilizante. O suco é 
adicionalmente filtrado para produzir um suco pasteurizado, que é então evaporado para 
concentrar o suco em um xarope espesso. O xarope é cristalizado em panelas de vácuo, os 
cristais são separados do licor-mãe por uma centrífuga, e, depois, secados e embalados para 
entrega. O escoamento da centrífuga é conhecido como melaço, que é armazenado e utilizado 
como parte do regime alimentar do gado. 
 
O principal combustível queimado na planta de cogeração termoeléctrica será o bagaço, que é o 
material fibroso que resta após os paus de cana serem triturados para extrair o suco. Óleo 
combustível complementar será fornecido para situações de emergência e de arranque. O óleo 
combustível será armazenado em tanques de óleo delimitados na fábrica de compostagem. A 
central termoeléctrica será composta por duas caldeiras a vapor, a partir da qual o vapor é 
enviado para accionar um gerador de turbina de 3.5-4MW. A qualidade das emissões 
atmosféricas provenientes das caldeiras será gerida por um equipamento de controlo de 
emissões, tais como um filtro electrostático ou um sistema completo de purificação por via húmida. 
A energia gerada irá alimentar a planta de trituração e de açúcar, e o excesso de energia será 
fornecido às secções agrícolas do projecto. 
 
Qualquer cinza produzida na fábrica de açucar e na termoeléctrica será enviada ao pátio de 
compostagem, e compostada juntamente com o bolo de filtro, estrume e bagaço. 
 
Produção de gado 

O número inicial de gado que será mantido na área do projecto da Tsoni Farm será de cerca de 
600 cabeças. O gado será do tipo Nguni de raça cruzada com gado puro Brahman. Isto será feito 
para expandir o pólo genético na região, bem como melhorar o tamanho, a fertilidade e 
comercialização dos animais. À medida que o projecto for progredindo o número máximo de gado 
que será mantido atingirá as 4 700 vacas reprodutoras e 240 touros. 
 
A maioria das vezes o gado será alimentado, em grandes confinamentos, na base de luzerna, 
mapira doce e outras culturas forrageiras cultivadas sob irrigação. A principal razão para a manter 
o gado no confinamento é maximizar a recolha de urina e estrume que são necessários para a 
produção de compostagem que será utilizada como fertilizante orgânico para a cana. De modo a 
atender os Padrões Orgânicos da EU, o gado precisrá de algum espaço para pastar, portanto, os 
confinamentos serão concebidos para acomodar este requisito e para maximizar a recolha de 
urina e estrume. 
 
Os confinamentos compreenderão currais cercados medindo aproximadamente 120m x 80m 
(9600m2), que inicialmente proverão mais de 15m2 por unidade de animal grande. Haverá árvores 
plantadas ao redor de todo o perímetro do confinamento para proporcionar sombra para os 
animais. No interior do confinamento haverá uma calha de alimentação que atravessará o 
comprimento todo de uma das extremidades do confinamento. Este será coberto com um tecto de 
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20m de largura para proporcionar sombra enquanto os animais se alimentam e o chão desta área 
será de concreto, de forma a maximizar a recolha de urina. Haverá uma calha de água para beber 
longa (de aproximadamente 70-80 metros de comprimento) que corre ao longo de uma das 
paredes do confinamento. Grande parte do piso do confinamento estará desprovido de terra e a 
recolha do estrume será realizado uma vez por semana utilizando “vassouras de estrada" e 
carregadeiras frontais. 
 
Quando adultos os animais serão transportados para Beira e/ou Chimoio para abate. O transporte 
de animais do local para Beira e/ou Chimoio será por estrada. No entanto, se existissem 
instalações na Beira para permitir a descarga do gado a partir do Rio Zambeze, então seria usada 
a opção de transportar o gado de barcaça. Esta forma de transporte seriam muito menos 
stressante e fisicamente menos prejudicial para os animais. 
 
Compostagem 

A instalação de compostagem será construída no local da EcoFarm. Esta instalação/pátio terá um 
piso impermeável para garantir que não haja risco de contaminação das águas subterrâneas pelas 
operações de compostagem. 
 
O complexo da fábrica de açúcar irá produzir grandes quantidades de produto de resíduos valioso 
conhecido como bolo de filtro, que pode ser usado como corrector de solo e fertilizante orgânico. 
O bolo de filtro é uma mistura de fibra de cana-de- açúcar, solo e água, e será produzido a um 
ritmo de aproximadamente 6 000 toneladas por ano. Este será misturado no pátio de 
compostagem com o estrume da operação pecuária para produção de compostagem de elevada 
qualidade e valor nutricional. Estima-se que a operação pecuária irá produzir 60 toneladas de 
estrume por dia. Quando misturado com o bolo de filtro esta será de 80 toneladas de composto de 
alta qualidade por dia ou 29 000 toneladas de composto por ano. Quando usado como nutritivo 
para a cultura, este resulta em 19 toneladas de composto por hectare por ano. Adicionalmente, 
serão usados “microrganismos eficazes” (ME) e acrescidos às linhas de compostagem para 
manter a humidade na pilha de compostagem em cinquenta por cento para auxiliar e acelerar o 
processo de compostagem microbiana. O rácio de carbono (C) para nitrogénio (N) no processo de 
compostagem será determinado em uma análise simples no Laboratório de Pesquisa e 
Desenvolvimento terceirizado. Uma compostagem bem-feita irá conter ± 1,2 - 1,5% de N à uma 
taxa de aplicação prevista de18 - 19 toneladas por ano, isto irá acrescentar 228-285 kgN /ha por 
ano, o que é o N: P: K suficiente para rendimentos óptimos de cana. 
 
Sala de Primeiros Socorros 

O projecto fará uso do hospital distrital regional em Chemba, que está a cerca de 3 km de 
distância de qualquer referência e para ajudar com o descarte dos resíduos hospitalares. O lixo 
hospitalar gerado nas instalações de primeiros socorros será armazenado temporariamente em 
uma instalação temporária segura de armazenamento de resíduos perigosos antes de ser 
transportado para o hospital para descarte. Alternativamente, será estudada a opção de uma 
pequena incineradora para o pré-tratamento de resíduos hospitalares no local antes do descarte 
do material residual no aterro no local.  
 
Workshop and fuel storage/ Oficina e armazenamento de combustível 

Será providenciada uma oficina para maquinaria e soldadura para realizar a maioria dos trabalhos 
de reparação da fábrica e da farma. Será providenciada uma oficina separada para os trabalhos 
de electricidade e instrumentos. 
 
O combustível e óleo para o projecto serão armazenados ou em dois tanques com capacidade de 
28 000 litros, ou em superfícies impermeáveis com delimitações de 110% da capacidade de 
armazenamento. 
 
Armazém para equipamento agrícola 

Será construída uma garagem a parte para atender a todos os veículos e equipamento de campo. 
Esta irá incluir uma loja de reparação de pneus, equipamento de reparação de mangueira 
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hidráulica, cremalheira de lavagem, posto de combustível, e sala para carregador de bateria e 
servirá tanto para as operações da planta como para as operações agrícolas. 
 
Será providenciado um armazém para albergar as peças de reposição críticas para as 
necessidades da fábrica e da agricultura. Os produtos químicos usados para os processos da 
fábrica e para o campo serão alojados separadamente em outro edifício. 
 
Estradas e manutenção 

Estima-se que, idealmente, haverá cerca de 10 - 15 quilómetros de estradas principais com base 
na disposição da plantação apresentada neste relatório. As principais estradas devem ser de doze 
metros de largura com drenagem lateral e estruturas de concreto para sarjetas, pontes para 
córregos, e passagem das condutas e equipamento de irrigação. A estrada deve ter uma base 
adequada e cascalho de rocha laterita para suportar carga de oito toneladas por eixo em todas as 
condições meteorológicas. 
 
As estradas secundárias de seis metros de largura devem também ser feitas no momento da 
construção da estrada principal. Estas estradas secundárias são para acesso o directo e saída 
dos canaviais. As estradas não são cobertas e requererão manutenção durante a estação seca 
para permitir o fácil acesso dos equipamentos de campo. 
 
A manutenção das estradas estará sob a supervisão directa do departamento de colheita e estará 
focada principalmente com o acompanhamento do equipamento de colheita durante a temporada 
de moagem para garantir que as estradas de acesso e saída para os campos estejam em 
excelente condições e permitim o livre fluxo do trafégo intenso. Por questão de segurança será 
implantado um sistema de tráfego de sentido único com sinais e setas direccionando o 
equipamento de transporte em campo ao redor dos campos que estiverem a ser colhidos. Todas 
as estradas secundárias no local de colheita terão sido niveladas e melhoradas antes da colheita 
iniciar. 
 
Infraestrutura de Abastecimento de água 

Toda água será captada a partir do Rio Zambeze em um ponto de acesso a aproximadamente 5 
km do local do principal projecto e bombeada para o início do sistema de distribuição de irrigação. 
A água será transportada inicialmente ao longo de canais que correm paralelos à estrada 
principal, depois destes a reticulação da água será por via de condutas. 
 
Além da água necessária para o processamento de açúcar e irrigação, também haverá a 
necessidade de água potável, água para as instalações sanitárias e chuveiros de emergência, e 
para combate a incêndios 
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3 VISÃO GERAL DA GESTÃO DE RESÍDUOS EM MOÇAMBIQUE 
 

3.1 Introdução  
 
Antes de caracterizar os fluxos de resíduos ou considerar alternativas para a sua gestão e 
descarte, é importante considerar os arranjos institucionais relevantes, quadro legislativo e de 
infraestrutura existente. Além de considerar a mais ampla Legislação, Políticas e Padrões relativos 
à protecção do meio ambiente e saúde humana, é também necessário considerar as definições de 
resíduos, as metas e objetivos das estratégias e políticas de gestão de resíduos aplicáveis, a 
conveniência de reciclagem e reutilização, quaisquer requisitos de licenciamento e capacidade 
institucional em Moçambique. 
 

3.2 Definição de resíduos 
 
O Regulamento de Gestão de Resíduos, Decreto nº 13/2006 de 15 de Julho, Moçambique, define 
resíduos "como quaisquer substâncias ou objectos que são descartados, destinados a serem 
descartados ou que são obrigados a ser descartado por lei". O regulamento classifica os resíduos 
em duas categorias, resíduos perigosos e não perigosos. Define os resíduos perigosos como 
"resíduos que exibem características de risco por estes serem inflamáveis, explosivos, corrosivos, 
tóxicos, infecciosos ou radioactivos, ou por exporem quaisquer outras formas que podem 
representam perigo para a vida ou saúde das pessoas e outros seres vivos e para a qualidade do 
ambiente" e que contenham qualquer das características listadas no Anexo III do regulamento. 
Resíduos não perigosos são definidos como "resíduos que não contêm características de risco" e 
não contêm nenhuma das características indicadas no Anexo III do regulamento. A definição de 
resíduos perigosos prevista no regulamento está em conformidade com os Anexos I, II e III da 
Convenção de Basileia. 
 
Como muitos dos projectos de desenvolvimento de grande escala no continente Africano são 
financiados em algum grau por agências de crédito internacionais, é também importante 
considerar a definição de resíduos da IFC. De acordo com a Secção 1.6 (Ambiente: Gestão de 
Resíduos) das Directrizes de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EHS) da IFC (30 de Abril de 
2007a), resíduo é definido como “qualquer sólido, líquido ou que contenha material gasoso que 
esteja a ser descartado por eliminação, reciclagem, queima ou incineração” Este pode ser: 

 Um subproduto de um processo de manufactura, ou; 

 Um produto comercial obsoleto que já não pode ser utilizado para o fim pretendido e 
requer o seu descarte. 

 
O documento de Directrizes vai mais além na diferenciação entre resíduos sólidos (não perigosos) 
e resíduos perigosos (Tabela 3.1). A classificação dos resíduos é discutida com mais detalhes na 
secção 5 do presente relatório. 
 
Tabela 3.1: Definição dos resíduos sólidos (resíduos não perigosos) e perigosos de acordo com as 
Directrizes Gerais de EHS (2007a) da IFC.  

Tipo de 
Resíduo 

Definição e Exemplos 

Resíduos 
sólidos 
(resíduos 
não 
perigosos)  

Exemplos de tais resíduos incluem lixo doméstico e lixo; materiais de construção/demolição 
inerte; refugo tal como sucata de metal e embalagens vazias (excepto aqueles previamente 
usados para conter materiais perigosos que devem, em princípio, ser geridos como resíduos 
perigosos); e restantes resíduos de operações industriais, como escória de caldeira, 
clínquer, e cinza volante. 

Resíduos 
perigosos 

Partilham as propriedades de um material perigoso (por exemplo, de inflamabilidade, 
corrosividade, reactividade ou toxicidade), ou outras física, química, biológica ou 
características que podem representar um risco potencial para a saúde humana ou para o 
ambiente, se gerido de forma inadequada. Os resíduos podem também ser definidos como 
“perigosos” por regulamentos locais ou convenções internacionais, com base na origem dos 
resíduos e a sua inclusão em listas de resíduos perigosos, ou com base nas suas 
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Tipo de 
Resíduo 

Definição e Exemplos 

características. Lamas provenientes de uma planta de tratamento de resíduos, estação de 
tratamento de abastecimento de água, ou instalação de controlo de poluição do ar, e outros 
materiais descartados, incluindo sólido, líquido, semi-sólido, ou que contenham material 
gasoso resultante de operações industriais precisam de ser avaliados caso a caso para 
estabelecer se este se trata de um resíduo perigoso ou não perigoso. 

 

3.3 Quadro institucional 
 
Antes da revisão do quadro legislativo e suas implicações para o projecto proposto, é importante 
fazer uma revisão da capacidade institucional para gestão de resíduos, bem como os papéis e 
responsabilidades das diferentes autoridades dentro do país. 

 
Nos termos do Artigo 24 do Regulamento da AIA (conforme alterado), o Ministério da Terra, 
Ambiente e Desenvolvimento Rural (anteriormente Ministério para a Coordenação da Acção 
Ambiental) é responsável por fazer inspecções regulares dos locais de construção de novas 
actividades e das instalações das operações existentes. Em uma situação complexa ou onde as 
condições ambientais o justifiquem, o ministério está mandatado para solicitar a realização de 
uma auditoria ambiental. O MITADER tem dois grandes domínios de responsabilidade (1) 
implementar o Plano Nacional de Gestão Ambiental e as políticas e legislação ambiental 
associadas e (2) coordenar com outros ministérios em questões ambientais para integrar aspectos 
ambientais nos seus projectos, programas e políticas. 

 

De forma a cumprir com o seu mandato de forma mais eficaz, e em consonância com a política de 
descentralização do governo, o MITADER tem vindo a estabelecer uma crescente presença 
institucional a níveis mais baixos do governo desde 1995. A nível provincial, o MITADER é 
representado pela Direcção Provincial para a Coordenacção da Acção Ambiental (DPCAs). A nível 
distrital, a representação do MITADER é através dos Serviços Distritais de Planificação e 
Infraestruturas (SDPI) sobre a alçada do Ministério das Obras Públicas e Habitação. Este 
departamento é responsável por tratar de questões relacionados com o ordenamento territorial, 
bem como quaisquer questões relacionadas com a protecção ambiental. As DPCAs foram 
estabelecidas nas 10 províncias de Moçambique. O papel das DPCAs é, em princípio, facilitar a 
implementação local da legislação ambiental desenvolvida centralmente, políticas e programas, 
incluindo os Regulamentos da AIA e Directrizes. A maioria das estruturas do Governo Provincial 
incluem departamentos de gestão ambiental e algumas (por exemplo, as de Nampula e Cabo 
Delgado) têm departamentos de AIA separados. A Tabela 3.2 mostra a legislação de resíduos 
potencialmente aplicáveis ao sector. 
 
Tabela 3.2: Responsabilidades institucionais para a gestão de resíduos em Moçambique  

Sector Agência Principal 
Title and Date of 
Document/Título e 
Data do Documento 

Objectivo 

Resíduos - 
efluentes 
líquidos 

MITADER 

Decreto Nº 18/2004, 
Regulamentos sobre os 
Parâmetros para 
Qualidade do ar e 
Emissões de Efluentes 

Os regulamentos estabelecem os 
padrões para descarga nos ambientes 
marinhos e costeiros, bem como das 
águas de irrigação de superfície. 
Responsável pela auditoria ambiental e 
emissão de licenças e autorizações 
ambientais. 

Gestão de 
Resíduos 

MITADER 

Decreto Nº 13/2006, de 
15 de Junho, 
Regulamento sobre 
Gestão de Resíduos 

O Artigo 10 do Decreto prevê que o 
MITADER irá emitir a Licença de Gestão 
de Resíduos para actividades de gestão 
de resíduos agendadas contidas no 
Anexo VI (Actividades de descarte) e VII 
(Instalações de 
Reciclagem/Recuperação). A Licença 
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Sector Agência Principal 
Title and Date of 
Document/Título e 
Data do Documento 

Objectivo 

será válida por um período de 5 anos 
após este período precisa de ser revista. 
Os pedidos de prorrogação devem ser 
submetidos pelo menos 180 dias antes 
da data de expiração da licença. 

Governo do Distrito 
(Áreas rurais) 

Decreto Nº 13/2006, de 
15 de Junho, 
Regulamento sobre 
Gestão de Resíduos 

Em termos da gestão de resíduos, esta é 
da responsabilidade dos governos 
distritais nas áreas sob sua jurisdição 
para estabelecer os meios, 
procedimentos de recolha e meios de 
recolha, transporte, descarte e 
tratamento de resíduos, em especial, 
resíduos hospitalares e outros resíduos 
tóxicos; Estabelecer taxas, prestação de 
serviços de recolha, remoção, transporte, 
descarte e tratamento de resíduos, 
incluindo resíduos hospitalares e outros 
resíduos tóxicos; Licença para as 
instalações envolvidas na gestão de 
resíduos perigosos e tóxicos. 

Município 
(Áreas urbanas) 

Lei Municipal Nº 2/97 

O Município local garante o saneamento 
e qualidade de vida básicos dentro dos 
seus municípios. A Lei estabelece a 
responsabilidade municipal para 
desenvolver programas de protecção 
ecológica e procedimentos para a 
remoção de resíduos sólidos, e o 
tratamento e descarte de resíduos 
sólidos, incluindo resíduos hospilares e 
perigosos. 

Plano de 
Gestão de 
Resíduos 

MITADER 

Decreto Nº 13/2006, de 
15 de Junho, 
Regulamento sobre 
Gestão de Resíduos 

O Artigo 7 do Decreto exige que as 
empresas envolvidas na gestão de 
resíduos desenvolvam um Plano de 
Gestão de Resíduos (PGR) antes do 
início das operações. O conteúdo do 
PGR está prescrito nos Anexos I e II do 
Decreto. 

Transporte de 
Resíduos 
Perigosos 

MITADER 

/ Decreto Nº 13/2006, 
de 15 de Junho, 
Regulamento sobre 
Gestão de Resíduos 

Os resíduos perigosos só podem ser 
transportados para o exterior das 
instalações da entidade produtora pelos 
operadores de transportes ou 
transportadores devidamente certificados 
para a recolha e remoção destes 
resíduos. 

Licenciamento 
e auditoria 
dos locais dos 
Aterros 

MITADER 

Decreto Nº 13/2006, de 
15 de Junho, 
Regulamento sobre 
Gestão de Resíduos 

Todas as entidades públicas ou privadas 
que realizam actividades relacionadas 
com a gestão de resíduos sólidos devem 
preparar o seu plano de gestão de 
resíduos, antes de iniciarem com o 
negócio, que deve conter, pelo menos, as 
informações necessárias para a 
operação do aterro e submeter à 
MITADER para aprovação. 

Licenciamento 
de Instalações 
de Gestão de 
Resíduos 

MITADER 
Decreto Nº 45, de 2004 
Regulamento da AIA 

O MITADER é responsável pelo 
licenciamento ambiental das instalações 
de gestão de resíduos, conforme 
designado nas actividades listadas na 
Categoria A contidas no Decreto nº 45, 
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Sector Agência Principal 
Title and Date of 
Document/Título e 
Data do Documento 

Objectivo 

de 2004 (Regulamentos de AIA) viz. 
instalações para 'tratamento e descarte 
de resíduos sólidos e líquidos: 
a) Lugares para descarte de resíduos 

urbanos com uma carga superior a 
500 toneladas por dia; 

b) Armazenamento, transporte, 
tratamento e descarte de resíduos 
industriais perigosos; 

c) Instalações para descarte/tratamento 
de águas pluviais/esgoto com 
capacidade para mais de 150 000 
habitantes. 

 

3.4 Legislação, Políticas e Padroes Ambientais Nacionais Relevantes / 
 
Uma série de leis moçambicanas será aplicada a este projecto, e a secção seguinte apresenta um 
breve resumo das que têm pertinência na gestão de resíduos. 

 
É evidente que uma boa gestão de resíduos sólidos e líquidos é uma área de foco do governo 
local em Moçambique e que uma boa compreensão das Políticas e Leis é importante para 
qualquer desenvolvedor que pretenda operar em Moçambique. É também essencial uma 
compreensão deste quadro jurídico quando se avalia opções para de gestão de resíduos. Os 
seguintes documentos têm importância na gestão de resíduos em Moçambique: 

 

 Constituição da República de Moçambique (2004) 

 Lei do Ambiente (Lei 20/97) (1997) 

 Programa Nacional de Gestão Ambiental (1995) 

 Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão de Efluentes, Decreto 
Nº 18/2004 

 Regulamento sobre o processo do AIA, Decreto Nº. 45/2004 

 Regulamento sobre o processo de Auditoria Ambiental Decreto Nº 32/2003 

 Regulamento sobre Gestão de Resíduos, Decreto Nº 13/2006 

 Regulamento sobre Gestão de Resíduos Bio-Médicos, Decreto Nº. 8/2003. 
 
3.4.1 Constituição da República de Moçambique (2004) 
 
A Constituição é a lei suprema do país e qualquer lei ou conduta inconsistente com esta é inválida 
e não terá força de lei. A Constituição trata de questões relativas à protecção do ambiente e da 
qualidade de vida nos Artigos 45, 81, 90, 98, 102 e 117. O Artigo 90, que é parte do Capítulo V 
(Direitos e deveres económicos, sociais e culturais) do Título III (Direitos, deveres e liberdades 
fundamentais), dá ao povo de Moçambique o direito de viver em um ambiente equilibrado livre de 
contaminação. Esta compromete ao Estado e autoridades locais, em colaboração com outros 
parceiros convenientes, a adoptarem políticas para protecção do ambiente através de práticas de 
gestão de resíduos e cuidados apropriados de utilização racional de todos os recursos naturais’. 
 
3.4.2 Lei do Ambiente (Lei 20/97) de 1 de Outubro de 1997 
 
Muitos dos requisitos ligados à gestão de resíduos em Moçambique estão documentadas na Lei 
do Ambiente (Lei 20/97 de 1 de Outubro de 1997). Esta lei foi um dos primeiros instrumentos de 
regulação desenvolvidos pelo Governo de Moçambique para assegurar que os resíduos não 
poluam o meio ambiente natural ou tenham efeito no ambiente social. A lei prevê um quadro geral 
para protecção do ambiente, incluindo a gestão de resíduos. A finalidade da Lei é “definir a base 
legal para uso e gestão adequado do meio ambiente e seus elementos, a fim de estabelecer um 
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sistema de desenvolvimento sustentável” no país. 
 
De acordo com a Lei do Ambiente (Lei 20/97 de 1 de Outubro de 1997), qualquer resíduo e 
efluente relacionado a uma actividade com um impacto significativo sobre o meio ambiente requer 
uma licença ambiental. A Lei do Ambiente (LA) também estipula que a licença ambiental deve ser 
objecto de regulamentação específica no processo de estudo da AIA (Decreto da AIA aprovado Nº 
76/98, de 29 de Dezembro de 1998). 
 
A Lei do Ambiente de 1997 impõe responsabilidade severa sobre as pessoas que causam danos 
materiais ao meio ambiente. O Estado tem o direito de avaliar os danos, fixar o montante da 
indemnização e tomar medidas contrárias à custa da pessoa que causou o dano. Além do acima 
exposto, é apresentado na Tabela 3.3 (abaixo) as secções da Lei do Ambiente, de 1997, que são 
particularmente relevantes para a gestão de resíduos e para prevenção da poluição do meio 
ambiente em Moçambique. 
 
Tabela 3.3: Secções da Lei do Ambiente de Moçambique que têm relevância para a gestão de 
resíduos no país   

Secção # Artigo # 
Sub 
Artigo 
# 

Disposição 

III: Poluição 
Ambiental 

9: Proibição contra a 
poluição 

1 

A produção, depósito no solo ou sub-solo, emissões 
para a água ou atmosfera de qualquer substância 
tóxica ou poluente, bem como a prática de quaisquer 
actividades que aceleram a erosão, desertificação, 
desmatamento ou qualquer forma de degradação 
ambiental que esteja fora dos limites legalmente 
estabelecidos não é permitida no território nacional. 

2 

A importação para o território nacional de produtos 
residuais tóxicos ou resíduos é expressamente 
proibida, excepto nos termos que seriam 
estabelecidos em legislação específica. 

10: Padrões de 
Qualidade Ambiental 

2 

Na definição de padrões de qualidade ambiental, 
devem ser estabelecidas regras e prazos para os 
processos agrícolas e industriais, incluindo máquinas 
e métodos de transporte para adoptar a tecnologia e 
procedimentos adequados, a fim de neutralizar ou 
evitar a emissão de substâncias poluentes. 

IV:  Medidas 
Especiais de 
Protecção 
Ambiental 

14: Construção de 
infraestruturas 

1 

É proibida a construção de residências ou outras 
infraestruturas e o depósito de resíduos e materiais 
usados que, em virtude da sua dimensão, natureza 
ou localização, possam provocar um impacto 
negativo significativo no meio ambiente. 

2 

A proibição referida no número anterior é aplicável, 
em particular, às zonas costeiras, zonas ameaçadas 
pela erosão e desertificação, zonas húmidas, zonas 
de protecção ambiental e outras zonas 
ecologicamente sensíveis. 

V: Prevenção de 
Danos 
Ambientais 

18: Auditorias 
Ambientais 

1 

Todas as actividades que, até a data em que a 
presente lei entrou em vigor, estejam a operar sem a 
aplicação de tecnologias ou procedimentos 
apropriados e, como consequência, resultam ou 
podem resultar em danos para o meio ambiente 
devem ser sujeitas a uma auditoria ambiental. 

2 

Os operadores das actividades devem ser 
responsabilizados pelos custos decorrentes da 
reparação dos danos ambientais que podem ser 
determinados pela auditoria. 

VII: Exercício de 
Actividades 
Económicas 

26:Responsabilidade  
estrita 

1 
Qualquer pessoa que provoca danos materiais ao 
meio ambiente ou que provoca a paralisação 
temporária ou definitiva de actividades económicas 
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Secção # Artigo # 
Sub 
Artigo 
# 

Disposição 

como resultado da prática de actividades 
especialmente perigosas, devem, 
independentemente da intenção e sem prejuízo do 
cumprimento da lei, ser obrigadas a indemnizar os 
lesados. 

2 

O governo deve ter o poder e autoridade para avaliar 
a gravidade dos danos e avaliar o valor da 
indemnização. O montante da indemnização deve 
ser fixado através do depoimento de um especialista 
ambiental e provas. 

3 

Sempre que as circunstâncias o exijam, o Estado 
deve tomar medidas necessárias para prevenir, 
conter ou eliminar qualquer dano grave ao ambiente. 
O Estado deve ter o direito de exigir uma 
indemnização pelos custos incorridos. 

 
3.4.3 Programa Nacional de Gestão Ambiental (PNGA), 1995 
 
O Ministério para a Coordenação da Acção Ambiental (MICOA - agora MITADER) aprovou o 
Programa Nacional de Gestão Ambiental em 1995. Este é um documento de políticas que 
delineiam as prioridades para a gestão ambiental e desenvolvimento sustentável no País. O 
objectivo primordial da legislação ambiental de Moçambique é a protecção da saúde humana e do 
ambiente e, mais importante, a legislação promove a governação do Princípio do Poluidor-
Pagador, Princípio da Acção Preventiva e Correctiva, e o Princípio da Precaução. 
 
3.4.4 Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão de Efluentes, 

Decreto Nº 18/2004 de 2 de Junho de 2004 
 
O Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão de Efluentes (Decreto nº 
18/2004) estabelece os padrões de qualidade ambiental e limites permissíveis para descarga e 
emissão de efluentes pelas indústrias. O objectivo do presente Regulamento é estabelecer 
padrões de qualidade ambiental e de emissão de efluentes, visando o controlo e manutenção dos 
níveis admissíveis de concentração de poluentes no meio ambiente. As disposições do presente 
Regulamento são aplicáveis a todas novas actividades públicas e privadas que podem afectar o 
meio ambiente, directa ou indirectamente. As fábricas e plantas de processamento existentes têm 
de adaptar os seus equipamentos para garantir a conformidade no prazo de cinco anos a partir da 
data de publicação do Regulamento. O Artigo 6 do Regulamento obriga a estas infraestruturas a 
serem revistas (e actualizadas) a cada cinco anos, a menos que as obrigações decorrentes de 
uma convenção internacional exijam uma acção mais urgente. O Regulamentos abrange 
qualidade do ar (Capítulo II), qualidade da água (Capítulo III), qualidade do solo (Capítulo IV) e 
ruído (Capítulo V). O Anexo III está incluído nesses anexos – Padrões de Emissão de Efluentes 
Líquidos pelas Indústrias, Anexo IV - Padrões de Emissão de Efluentes Líquidos Domésticos, 
Anexo V – Padrões dos Corpos Receptores (Mar/Oceano) e Anexo VI - Manual de Classificação, 
Quantificação, Interpretação do Laboratório de Análise de Solo e Água. De acordo com o 
Regulamento, a não conformidade com qualquer um dos padrões de poluição estabelecidos no 
Decreto Nº 18/2004 ou falha no reportar das excedências é punível com uma multa entre MT200 
mil e MT2 milhões. 
 
Os limites moçambicanos de descarga admissíveis para vários poluentes dentro de um fluxo de 
efluente de esgoto em comparação com os exigidos pelos padrões de efluentes de esgoto da IFC 
são indicados no Apêndice A. Onde existe uma diferença nos limites específicos para um 
determinado parâmetro, propõe-se que seja adoptado o mais rigoroso. 
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3.4.5 Regulamento sobre o processo de Avaliação de Impacto Ambiental, Decreto Nº 
45/2004 

 
O regulamento estipula que um dos instrumentos-chave para a gestão ambiental é o processo de 
Avaliação de Impacto Ambiental, Social e de Saúde (AIASS), que visa mitigar os impactos 
negativos que certos projectos dos sectores público e privado podem causar ao ambiente natural 
e socioeconómico, através da realização de estudos ambientais antes do início do projecto. Este 
define o processo de avaliação de impacto ambiental, estudos ambientais, processo de 
participação pública necessários, o processo de revisão de estudos, o esboço da decisão da 
viabilidade do processo, e da questão ambiental e do licenciamento. O regulamento é aplicável a 
todas actividades públicas e privadas com influência directa ou indirecta nas componentes 
ambientais. 
 
O proponente tem a responsabilidade de assegurar que as actividades propostas e o processo de 
AIASS estão em conformidade com os requisitos do presente regulamento. O proponente é 
obrigado a solicitar uma licença ambiental e realizar o processo de AIASS como suporte do pedido 
de acordo com o presente Regulamento e deve ser obtida uma licença ambiental do ministério. 
 
3.4.6 Regulamento sobre o processo de Auditoria Ambiental, Decreto Nº 32/2003 de 12 

de Agosto 
 
O Regulamento sobre Auditoria Ambiental, Decreto 32/2003, define uma auditoria ambiental como 
um instrumento de gestão objectivo e documentado e uma avaliação sistemática do sistema de 
gestão com documentação relevante no lugar para assegurar a proteção do meio ambiente. Este 
tem como objectivo avaliar o desempenho dos processos operacionais e de trabalhar com o plano 
de gestão ambiental, incluindo os requisitos legais ambientais aplicados e aprovados para um 
determinado projecto. 
 
3.4.7 Regulamento sobre Gestão de Rasíduos, Decreto Nº 13/2006 de 15 de Junho 
 
O Regulamento de Gestão de Resíduos (Decreto Nº 13/2006) é aplicável a todos indivíduos ou 
organismos colectivos, públicos ou privados, envolvidos na gestão de resíduos e o seu objectivo é 
estabelecer normas relativas à geração, descarte no solo e subsolo, despejo em águas ou para a 
atmosfera, de quaisquer substâncias tóxicas ou poluentes, bem como a realização de actividades 
poluidoras que acelerem a degradação do meio ambiente, com vista a prevenir ou minimizar os 
impactos negativos na saúde humana e meio ambiente. 
 
O Artigo 9 do Regulamento de Gestão de Resíduos (Decreto 13/2006), exige que os produtores 
de resíduos minimizem a produção dos seus resíduos e os detalhes de como alcançar a 
minimização de resíduos deve ser documentada pela empresa. Além disso, a Lei do Ambiente 
20/97 impõe a responsabilidade objetiva sobre as pessoas que contribuem para a degradação 
ambiental. O governo tem a responsabilidade estrita de determinar o valor da indemnização e a 
pessoa causadora de degradação ambiental é responsável por pagar o montante necessário para 
a reabilitação do ambiente afectado. A disposição não se refere apenas aos resíduos perigosos. 
Por outro lado, de acordo com a Directriz Geral da AIA, os proponentes são obrigados a 
apresentar detalhes dos resíduos e sua gestão no relatório de AIA. 
 
3.4.8 Regulamento sobre Gestão de Resíduos Bio-médicos, Decreto Nº 8/2003 de 18 de 

Fevereiro 
 
O Decreto nº 8/2003 define resíduos bio-médicos como aqueles provenientes de instalações 
médicas, incluindo veterinárias, instalações de tratamento e de pesquisa médicas. O regulamento 
é aplicável a instituições médicas, indústrias e indivíduos que produzem e fazem a gestão do 
descarte de resíduos bio-médicos. Este estabelece as regras aplicáveis à gestão de resíduos 
hospitalares, que serve para proteger a saúde e segurança dos trabalhadores da saúde e público 
em geral, bem como minimizar o impacto dos resíduos bio-médicos no meio ambiente. 
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De acordo com o Decreto de Resíduos Bio-médicos, nº 8/2003, os resíduos bio-médicos só 
podem ser transportados para fora do local por operadores licenciados pelo MITADER e grandes 
quantidades de resíduos farmacêuticos devem ser devolvidas aos fornecedores. O licenciamento 
de transportadores de resíduos médicos pelo ministério é feito em coordenação com o Ministério 
da Saúde, que é responsável pela formação e desenvolvimento de capacidades dos 
transportadores de resíduos médicos. 
 

3.5 Padrões e Directrizes Internacionais Relevantes 
 
Existe uma série de Convenções e Directrizes Internacionais que são de relevância para o 
projecto porque foram ratificadas pelo Governo de Moçambique. Essas directrizes e convenções 
relevantes são discutidas abaixo. 
 
3.5.1 Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes 
 
Moçambique é signatário da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes 
(23 de Maio de 2001) e a Convenção foi ratificada a 31 de Outubro de 2005. A Convenção tem 
como finalidade eliminar ou restringir a produção e utilização de poluentes orgânicos persistentes 
(POP) com o objectivo de proteger a saúde humana e o meio ambiente dos efeitos nocivos dos 
poluentes orgânicos persistentes. 
Os elementos-chave da Convenção incluem a exigência de os países desenvolvidos 
providenciarem recursos financeiros novos e adicionais e medidas para eliminar a produção e 
utilização de POP produzidos deliberadamente, quando possível eliminar POP produzidos não 
intencionalmente, e gerir e descartar os resíduos de POPs de uma forma ambientalmente 
correcta. A precaução é exercida em completamente toda Convenção de Estocolmo, com 
referências específicas de POPs no Preâmbulo, objectivo e a cláusula na identificação de novos 
POPs.  
 
De acordo com o Artigo 3 da Convenção, cada Parte deve tomar medidas para assegurar que os 
produtos químicos listados no Anexo A ou no Anexo B são importados somente para uso ou 
finalidade autorizada por esta Parte nos termos do Anexo A ou no Anexo B (vede o Anexo D). O 
Artigo 5 da Convenção estabelece as medidas necessárias para reduzir as libertações totais 
derivadas de fontes antropogénicas de químicos inscritos no Anexo C da Convenção, esses 
produtos químicos incluem dibenzo-p-dioxina e dibenzofuranos policlorados (PCDD/PCDF), o 
Hexaclorobenzeno (HCB) (CAS: 118-74-1) e bifenilos Policlorados (PCB). Em caso de gestão e 
eventual descarte de substâncias que contenham os químicos listados no Anexo A, B e C, o Artigo 
6 da Convenção prevê medidas adequadas a serem adoptadas, a fim de reduzir ou eliminar as 
liberações de substâncias que contenham os químicos listados. 
 
3.5.2 Convenção de Basileia 
 
Moçambique é signatário da Convenção de Basileia (aderiu a 13 de Março de 1997), que é a 
Convenção sobre o Controlo dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu 
Descarte. Esta convenção é altamente relevante para a gestão de resíduos perigosos em 
Moçambique. 
 
Os principais objectivos da Convenção de Basileia são a redução da produção de resíduos 
perigosos e a restrição de movimentos transfronteiriços e descarte desses resíduos. Esta 
igualmente tem por objectivo garantir que qualquer movimento transfronteiriço e descarte de 
resíduos perigosos, quando permitido, seja rigorosamente controlado e tenha lugar de uma forma 
ambientalmente segura e responsável. A delimitação de âmbito do pedido abrange uma vasta 
gama de resíduos definidos como "resíduos perigosos" com base na sua origem e/ou composição 
e suas características (Artigo 1 e Anexos I, III, VIII e IX), bem como os tipos de resíduos definidos 
como “outros resíduos” (resíduos domésticos e cinzas de incineração; Artigo 1 e Anexo II). 
 
Em particular, a convenção proíbe o movimento transfronteiriço de resíduos e é aplicável aos 
resíduos que pertencem às seguintes categorias: 



Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Resíduos e Sub-produtos – Setembro 2014   

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      19            EcoFarm Lda 

 

 Resíduos perigosos que estão sujeitos a movimento transfronteiriço e que incluem:  
a. Resíduos que pertençam a qualquer categoria que se encontra no Anexo I, a 

menos que esses não possuam qualquer uma das características referidas no 
Anexo III da Convenção; e 

b. Resíduos que não estão abrangidos no parágrafo (a), mas são definidos como, ou 
são considerados como sendo, resíduos perigosos para exportação, importação ou 
trânsito pela legislação de Moçambique. 

 Resíduos que pertençam a qualquer categoria referida no Anexo II que estão sujeitos a 
movimento transfronteiriço devem ser “outros resíduos” para os fins da presente 
Convenção. 

 Resíduos que, como resultado de serem radioactivos, estão sujeitos a outros sistemas de 
controlo internacionais, incluindo instrumentos internacionais, aplicações específicas para 
materiais radioactivos, estão excluídos da delimitação do âmbito da presente Convenção. 

 Resíduos que derivem das operações normais de um navio, a descarga destes está 
coberta por um outro instrumento internacional, estão excluídos da delimitação do âmbito 
da presente Convenção. 

 
Para os fins da presente Convenção, qualquer movimento transfronteiriço (exportação e 
importação) dos resíduos descritos sem a devida autorização da autoridade Moçambicana 
competente é considerada ilegal. Deve-se notar que o tráfico ilegal de resíduos também se aplica 
os danos causados por um incidente ocorrido durante um movimento transfronteiriço autorizado 
de resíduos perigosos e seu descarte. O Decreto nº 13/2006, de 15 de Junho, Regulamento sobre 
Gestão de Resíduos, designa o MITADER como a autoridade competente de Moçambique, para a 
aprovação de transporte de resíduos perigosos. De acordo com a Folha de Informação da 
Convenção de Basileia de 2011, Moçambique não tem legislação que restringe a exportação 
(incluindo o trânsito) de resíduos perigosos e de outros resíduos para descarte final ou 
reciclagem/recuperação. 
 
3.5.3 Convenção de Bamako  
 
Moçambique é um signatário da Convenção de Bamako (aderiu a 5 de Fevereiro de 1999), que é 
a Convenção sobre a proibição de importação para a África e o controlo do movimento 
transfronteiriço de resíduos perigosos em África. As exigências da presente Convenção são 
semelhantes as da Convenção de Basileia. 
 
O ímpeto para a Convenção de Bamako surgiu a partir do fracasso da Convenção de Basileia em 
proibir o comércio de resíduos perigosos para os países menos desenvolvidos, e da constatação 
de que muitas nações desenvolvidas estavam a exportar resíduos tóxicos para África. Embora a 
Convenção de Bamako use um formato e linguagem similar ao da Convenção de Basileia, é muito 
mais forte na proibição de todas importações de resíduos perigosos. Adicionalmente, não faz 
excepções para determinados resíduos perigosos (como aquela para dos materiais radioactivos) 
feitas pela Convenção de Basileia. 
 
O Artigo 9 (Tráfiego Ilegal) da Convenção de Bamako proíbe qualquer movimento transfronteiriço 
de resíduos perigosos, nas seguintes condições: 

 Se forem realizados sem notificação, em conformidade com as disposições da presente 
Convenção, a todos os Estados em causa; ou 

 Se realizados sem o consentimento, em conformidade com as disposições da presente 
Convenção, de um Estado em causa; ou 

 Se o consentimento for obtido a partir dos Estados envolvidos através de falsificação, 
deturpação ou fraude; ou 

 Se não estiver em conformidade de uma forma material com os documentos; ou 

 Se resultar no descarte deliberado de resíduos perigosos em violação da presente 
Convenção e dos princípios gerais do direito internacional. 
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A Convenção exige que os seus signatários insiram na sua legislação nacional penalizações e 
imponham medidas altamente punitivas a todas as pessoas que tenham planeado, realizado ou 
apoiado o movimento transfronteiriço ilegal de resíduos perigosos. 
 
3.5.4 Padrões de Desempenho da IFC sobre Sustentabilidade Ambiental e Social 
 
Em 2005, a IFC, que é o braço do Grupo Banco Mundial para o sector privado, embarcou em uma 
extensa revisão dos seus procedimentos de avaliação ambiental e PD. Foram publicados PDs 
revistos e ligeiramente mais rigorosos e mais claramente definidos, bem como as Notas 
Directrizes associadas a 1 de Janeiro de 2012. Estes PDs (Box 1) formam, normalmente, a 
espinha dorsal das Avaliações de Imapacto Ambiental, Social e de Saúde (AIASS) e gestão 
ambiental para grandes projectos nos países em desenvolvimento e podem ser usados para 
identificar e gerir riscos em desenvolvimentos propostos. 
 
Quadro 1: Padrões de Desempenho da IFC (Janeiro de 2012) 
 
 

Padrão de desempenho 1: 
Padrão de desempenho 2: 
Padrão de desempenho 3: 
Padrão de desempenho 4: 
Padrão de desempenho 5: 
Padrão de desempenho 6: 
 
Padrão de desempenho 7: 
Padrão de desempenho 8: 
 

 

Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais 
Trabalho e Condições de trabalho 
Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição 
Saúde, Segurança e Protecção da Comunidade 
Aquisição da Terra e Reassentamento Involuntário 
Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável dos Recursos 
Naturais Vivos. 
Populações indígenas 
Património Cultural 
 
 

 
O Padrão de Desempenho 3 (PD3) é de relevância específica para este relatório, este lida com a 
eficiência dos recursos e prevenção da poluição. Os objectivos prncipais do PD3 são: 

 Evitar ou minimizar os impactos adversos na saúde humana e no meio ambiente, através 
da prevenção ou minimização da poluição a partir das actividades do projecto. 

 Promover o uso mais sustentável dos recursos, incluindo a energia e água. 

 Reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa relacionadas com o projecto.  
 
A exigência principal do PD3 é que as tecnologias e práticas que evitem ou minimizem os 
impactos prejudiciais da poluição, sejam aplicadas em todo o ciclo de vida do projecto. 
 
Além dos PDs do IFC, as Directrizes Gerais do Ambiente, Saúde e Segurança (2007a) descritas 
abaixo (secção 3.5.3), e as Directrizes de EHS do IFC para o sector da indústria para Produção de 
Plantação de Culturas (2007c) e as Directrizes de EHS do IFC para Produção de Animais 
Mamíferos (2007b) (secção 3.5.4), são de igual importância. 
 
3.5.5 Directrizes Gerais do Meio Ambiente, Saúde e Segurança do IFC (2007a) 
 
As diretrizes gerais de EHS do IFC (2007a) são documentos de referência técnica com exemplos 
gerais e específicos da indústria de Boas Práticas da Indústria Internacional (GIIP/BPII), segundo 
definido no PD3 do IFC sobre Eficiência dos recursos e de Prevenção da Poluição. O IFC usa as 
Directrizes de EHS como fonte de informação técnica durante as actividades de avaliação de 
projectos conforme descrito nos Procedimentos de Revisão Ambiental e Social do IFC (2006). 
 
De acordo com as Directrizes Gerais de EHS, as instalações que geram e armazenam resíduos 
devem praticar o seguinte: 

 Estabelecer prioridades de gestão de resíduos sólidos, no início das actividades como 
base em um entendimento dos potenciais riscos e impactos de EHS e considerando a 
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geração de resíduos e suas consequências; 

 Estabelecimento de uma hierarquia de gestão de resíduos que considera a prevenção, 
redução, reutilização, recuperação, reciclagem, remoção e descarte final dos resíduos; 

 Evitar ou minimizar a geração de resíduos, sempre que possível; 

 Quando a geração de resíduos não puder ser evitada, tem de ser minimizada, recuperada 
e fazer a reutilização dos resíduos, e; 

 Quando os resíduos não puderem ser recuperados ou reusados, devem ser tratados, 
destruídos e descartados de uma forma ambientalmente correcta. 

 
A secção 1.3 das Directrizes Gerais de EHS da IFC (2007a) fornece recomendações específicas 
sobre a gestão de águas residuais e inclui valores indicativos para descargas de esgoto sanitário 
tratado (ver Anexo A). 
 
3.5.6 Directrizes de EHS da IFC para o Sector da Indústria 
 
Embora muitas partes dos Padrões de Desempenho da IFC versem sobre todas as fases do ciclo 
de vida de um projecto - planeamento, concepção, construção, operação e 
descomissionamento/encerramento – as Directrizes de EHS para o Sector da Indústria do IFC 
estão relacionados especificamente sobre as fases de construção e operação dos projectos. O 
objectivo destas directrizes é de complementar os Padrões de Desempenho, fornecendo 
orientações mais detalhadas sobre os impactos ambientais e sociais prováveis de estar 
associados com sectores da indústria específicos, bem como limites específicos. 
 
As Directrizes do sector industrial que são, portanto, documentos de referência técnica que 
recomendam exemplos gerais de BPII específicos do sector de, e que proporcionam níveis de 
desempenho e objectivos mensuráveis para instalações novas e existentes, incluem alvos 
específicos dos quais as BPII podem ser alcançadas. Essas directrizes de EHS para os sectores 
da indústria são projectadas para serem usadas em conjunto com o documento (descrito acima), 
das Directrizes Gerais de EHS (2007a) que orientam aos usuários em questões comuns de EHS 
potencialmente aplicáveis a todos os sectores da indústria. Para projectos complexos, como o 
projecto de plantação de açúcar da EcoFarm, pode ser necessário o uso de múltiplas directrizess 
do sector da indústria. Directrizes de EHS para a Indústria do IFC aplicáveis para Produção de 
Animais Mamíferos (2007b) e as Directrizes incluem as Directrizes para Produção de Culturas de 
Plantação (2007c). 
 
Directrizes de EHS para a Produção de Animais/ Mamíferos(2007b) 

As Directrizes de EHS para a Produção de Animais/Gado Mamífero incluem informações 
relevantes para a criação de gado e produção agrícola, criação de gado leiteiro, porcos e criação 
de suinos. Estas não abordam a produção de alimentos, processamento de laticínios ou 
processamento de carne, que são temas cobertos por outras directrizes de EHS. De acordo com o 
documento sobre questões ambientais na produção de animais/gado mamífero inclui, 
principalmente: 

 Gestão de resíduos 

 Águas residuais 

 Emissões atmosféricas 

 Gestão de Materiais Perigosos 

 Impactos ecológicos 

 Doenças de animais 
 
Das questões acima mencionadas, são particularmente relevantes para este estudo de 
especialidade a gestão de resíduos, águas residuais e gestão de materiais perigosos. Vede o 
Apêndice B do presente relatório para as directrizes de efluentes para a produção de animais 
mamíferos. 
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Directrizes de EHS para Plantação de Culturas de Produção (2007c) 

Este documento inclui informações relevantes para culturas de plantação comercial em grande 
escala e concentra-se nas principais culturas de plantação, incluindo banana, citrinos, cana-de-
açúcar, azeitonas, óleo de côco, café e cacau, situadas nas regiões temperadas e tropicais. Este 
não inclui o processamento de matérias-primas em produtos semi-acabados e acabados que não 
é matéria desta avaliação. De acordo com o documento de orientação, as questões ambientais 
associadas à produção de culturas de plantação incluem o seguinte: 

 Pressão sobre os recursos hídricos 

 Erosão dos solos e perda de produtividade 

 Uso de pesticidas 

 Eutroficação dos ambientes aquáticos 

 Impacto na biodiversidade 

 Resíduos das culturas e outros resíduos sólidos 

 Emissões atmosféricas 
 
Das questões acima mencionadas, os resíduos das colheitas e outros resíduos sólidos são 
particularmente relevante para este estudo de especialidade. De acordo com o documento de 
orientação, o maior volume de resíduos na produção de culturas são os resíduos das culturas em 
si, embora os resíduos com impacto mais significativo estejam muitas vezes relacionados com os 
recipientes de pesticidas e pesticidas obsoletos e expirados e cobertos pela Organização das 
Nações Unidas (NU) para Agricultura e Alimentação (FAO), discutidos abaixo  
 
3.5.7 Directrizes da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação para 

Gestão de Pesticidas Indesejados e Expirados 
 
Durante as suas operações, a EcoFarm pretende usar insecticidas orgânicos (pesticidas) e 
herbicidas e esses produtos orgânicos são conhecidos por serem ambientalmente amigáveis e 
altamente degradáveis com baixa toxicidade, não deixando resíduos após a degradação. No 
entanto, os insecticidas e pesticidas orgânicos podem ter algum nível de impacto na saúde 
humana e no meio ambiente durante a exposição e caso não sejam geridos adequadamente. 
 
Em um esforço para abordar o problema do armazenamento e descarte de pesticidas obsoletos, a 
FAO (NU) disponibilizou uma série de directrizes sobre gestão segura de provisões de pesticidas, 
que incluem: 
 

W8419 No 1 Prevenção e descarte de provisões de pesticidas obsoletos e indesejados em 
África e no Próximo Oriente. Primeira Reunião de Consulta (1995) 

V7460 No 2 Prevenção da acumulação de provisões de pesticidas obsoletos – Directrizes 
Provisórias (1995) 

V8966 No 3 Manual de controlo de armazenamento e aprovisionamento de pesticidas 
(1996) 

W1604 No 4 Descarte de quantidades a granel de pesticidas obsoletos em países em 
desenvolvimento (1996) 

W3338 No 5 Prevenção e descarte de provisões de pesticidas obsoletos e indesejados em 
África e Próximo Oriente. Segunda Reunião de Consulta (1997) 

W9143 No 6 Prevenção e descarte de provisões de pesticidas obsoletos e indesejados em 
África e Próximo Oriente. Terceira Reunião de Consulta (1998) 

X1531 No 7 Directrizes para gestão de pequenas quantidades de pesticidas obsoletos e 
indesejados (1999) 

X2570 No 8 Avaliação da contaminação do solo: um manual de referência (2000) 

X8639 No 9 Estudo de base sobre o problema de provisões de pesticidas obsoletos (2001) 

 
Além da lista acima de pesticidas proibidos de acordo com a Rede de Agricultura Sustentável 
(SAN 2011), deve ser respeitada a classificação recomendada de pesticidas por risco, de acordo 
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com a Organização Mundial de Saúde (OMS 2009).  
 
É aconselhável que a EcoFarm faça referência a todas directrizes da FAO, acima mencionadas, 
para garantir que as suas operações estejam em conformidade com essas disposições. No 
entanto, este estudo de especialidade incidirá sobre as Directrizes da FAO para gestão de 
pequenas quantidades de pesticidas obsoletos e indesejados - X1531, Nº.7 (FAO, 1999). Este 
Documento de Directrizes provê recomendações para o manuseamento de recipientes vazios de 
pesticidas e pesticidas indesejados, incluindo a lista dos pesticidas proibidos de 2011. 
 

3.6 Infraestrutura de Gestão de Resíduos em Moçambique 
 
Moçambique tem um regulamento moderno e progressivo do sistema de gestão de resíduos. 
Contudo, apesar da políticas objectiva clara muitas pessoas continuam sem ter acesso  a uma 
gestão de resíduos e infraestrutura de saneamento adequada e conveniente (BTI 2012). Quase 
todas as famílias na área do projecto, usam as suas próprias latrinas auto-construídas ou usam 
arbustos e afluentes dos rios ao redor para defecarem. Para o descarte de resíduos, a maioria das 
famílias enterra ou queimar os seus resíduos. Não existe um aterro sanitário centralizado na área. 
 
Uma pesquisa na internet revelou que está a ser feito algum progresso no desenvolvimento de  
infraestrutura de resíduos em Maputo, mas há uma carência geral de infraestruturas de gestão de 
resíduos em todo o resto do país. De acordo com o esboço do relatório da Organização das 
Nações Unidas (www.un.org), os resíduos sólidos urbanos são geridos informalmente. 
Normalmente, o destino final dos resíduos sólidos em Moçambique consiste num simples depósito 
do lixo a céu aberto. Nesses locais, os resíduos são queimados, enterrados e compactados, 
causando certas preocupações ambientais e na saúde. 
 
De acordo com o relatório preliminar da ONU (sem data), tem lugar a reciclagem informal dos 
resíduos sólidos e muitas vezes ocorre nos locais de descarte. Além disso, a reciclagem é mais 
comum nas grandes cidades, devido às quantidades de resíduos disponíveis e ao aumento da 
probabilidade de encontrar um comprador para o material. Algum do material reciclado, tal como 
vidro, plástico e metal, é vendido localmente, mas é também transportado para a África do Sul. 
Além dessa reciclagem informal, há igualmente evidências do início de operações de reciclagem 
mais formalizadas nas grandes cidades de Maputo e Matola. Uma organização chamada AMOR 
(Associação Moçambicana de Reciclagem - ver www.associacao-mocambicana-reciclagem.org) 
está a operar desde 2010 e foca-se no uso de iniciativas de reciclagem para alavancagem 
sócioeconómica. Essas iniciativas, no entanto, parecem ser limitadas aos grandes centros 
urbanos, sem evidência de reciclagem formalizada nas áreas rurais. 
 
O descarte de resíduos perigosos em Moçambique representa um desafio. De acordo com a 
Convenção de Basileia - Ficha de Informação Nacional de Moçambique (2008), a instalação de 
descarte de resíduos perigosos de Mavoco, próximo de Maputo, é o único local licenciado para 
resíduos perigosos no país. 
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4 METODOLOGIA 
 

4.1 Introdução   
 
Esta avaliação não incluiu uma visita ao local do projecto proposto. Em vez disso, a informação 
referente ao processo, o volume esperados de resíduos e propriedades dos resíduos foram 
obtidas a partir do cliente e através de outros especialistas, para os quais a visita ao local era 
crucial. Em termos de classificação dos potenciais impactos dos resíduos ao ambiente, foi 
aplicado o sistema de classificação padrão da CES (ver secção 4 da Introdução a este Volume de 
Especialidade, e Apêndice B do Relatório de AIAS). O contexto específico do projecto proposto 
também foi levado em consideração na classificação dos impactos. 
 
4.1.1 Metodologia de caracterização dos resíduos 
 
As Informações referentes ao processo, volumes esperados de resíduos e propriedades dos 
resíduos foram obtidas directamente a partir do cliente. A informação adicional foi obtida de fontes 
de referência relevantes e outros relatórios de especialidade, nomeadamente Avaliação de 
Impacto Social.  Foi usada uma abordagem de avaliação do ciclo de vida com uma delimitação de 
âmbito espacial limitada para identificar todos os fluxos-chave de resíduos associados ao projecto 
proposto. A avaliação abrangeu fluxos de resíduos durante as fases de construção (incluindo o 
estabelecimento da plantação), operação e decomissionamento. 
 
Para efeitos do presente relatório, os fluxos de resíduos gerados durante a fase de operação 
foram definidos como resíduos do processo ou resíduos do não processo. O primeiro pode ser 
definido como quaisquer resíduos líquidos ou sólidos gerados directamente como resultado do 
processo de produção da cana-de-açucar descrito na secção 2.3.1, enquanto que os resíduos do 
não processo referem-se a aqueles resíduos que são gerados a partir das operações ou serviços 
auxiliares como está descrito na secção 2.3.2 acima. É provável que os fluxos de residuos do 
processo e do não processo incluirão ambos resíduos, perigosos e gerais (não perigosos). Os 
fluxos de resíduos originados durante as fases de construção e decomissionamento também são 
abordados neste relatório. A diferenciação dos vários fluxos de resíduos é indicada na Figura 4.1. 
 

 

Figura 4.1: Diferenciação dos fluxos de resíduos associados a um desenvolvimento industrial 
genérico      
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Uma série de directrizes internacionais forneceram informações úteis que foram consideradas 
relevantes para o projecto e incluíram:  

 Directrizes da FAO sobre Opções de Gestão para Recipientes de Pesticidas Vazios (2008)  
 Gestão de Resíduos Médicos do CICV (2011)  
 Directrizes de EHS do IFC para Água e Saneamento (2010)  
 Directrizes Gerais de EHS do IFC (2007a)  
 Directrizes do IFC para Produção de Animais Mamífero (2007b)  
 Directrizes do IFC para Produção de Culturas de Plantação (2007c)  
 Padrões de desempenho do IFC em Sustentabilidade Social e Ambiental (2012)  
 Manual de Prevenção e Redução da Poluição: Directrizes Gerais do Ambiente (Grupo 

Banco Mundial, 1998a)  
 Manual de Prevenção e Redução da Poluição: Gestão de Resíduos Perigosos (Grupo 

Banco Mundial, 1998b)  
 Manual de Prevenção e Redução da Poluição: Princípios de Prevenção e Utilização de 

Resíduos (Grupo Banco Mundial, 1998c)  
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5 CLASSIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS 
 

5.1 Introdução   
 
Para efeitos de caracterização dos vários fluxos de resíduos susceptíveis de serem produzidos ao 
longo de toda a vida da instalação proposta, desde a construção até ao decomissionamento, a 
secção a seguir será dividida com base nos estágios principais do desenvolvimento, incluindo 
fases de construção, operação e decomissionamento. 
 

5.2 Fase de Construção 
 
Prevê-se que uma quantidade significativa de resíduos sólidos e algum esgoto sejam produzidos 
durante os 24 meses da fase de construção, que incluirá a construção de todas as infraestruturas, 
bem como o estabelecimento de plantações de cana. Em certa medida, a quantidade de resíduos 
(sólido e líquido, incluindo águas residuais), dependerá da duração da fase de construção - quanto 
mais longa for a fase de construção, maior será a quantidade total de resíduos prováveis de 
serem gerados. 
 
5.2.1 Vegetação 
 
A preparação da terra para a fase de construção necessitará de limpeza da vegetação existente 
do local resultando na geração de resíduos de vegetação. Além disso, a colheita durante a fase de 
operação também poderá resultar em resíduos de cultura que precisarão de descarte. A limpeza 
da vegetação será terceirizada para empresas especializadas e, se for desejável, irá incluir cobrir 
as raízes das árvores com terra e estrume (mulching) e triturar todas árvores e arbustos no local. 
A vantagem desta abordagem é que toda a biomassa deixada no campo para se decompor e 
manter o teor de matéria orgânica dos solos. Alternativamente, o descarte, especificamente, da 
biomassa lenhosa pode incluir a remoção pelas comunidades locais para construção, 
empilhamento, corte da madeira ou queimar a mesma para produção de carvão vegetal. 
 
Normalmente, são encorajados os processos de valor agregado como os preferidos para o 
descarte da vegetação e triturar árvores derrubadas ao invés de cortá-las ou cobrir as raízes das 
árvores com terra e estrume. No contexto do presente projecto, pode também ser possível a 
utilização de lascas de madeira como um agente a granel no processo de compostagem. A 
queimada no local é, geralmente, permitida onde esta satisfatoriamente demonstrar que a 
necessidade de triturar e/ou lascar e cobrir as raízes com terra e estrume da vegetação limpa seja 
uma imposição injustificada no desenvolvimento. 
 
5.2.2 Resíduos sólidos 
 
Além dos residuos da vegetação, os fluxos de resíduos são susceptíveis de ser produzidos 
durante a fase de construção irão incluir tanto resíduos gerais (não perigosos) como resíduos 
perigosos e espera-se que sejam similares na composição com os resíduos do não processo ou 
co-produtos produzidos durante a fase de operação (ver Secção 5.3 abaixo). Como tal, os 
potenciais impactos ambientais e medidas de mitigação também serão similares. 
 
É difícil prover uma estimativa da quantidade total dos resíduos sólidos do não processo 
susceptíveis de serem gerados durante esta fase do projecto. De acordo com o Artigo Técnico do 
Banco Mundial (World Bank Technical Paper) Nº 426 (Rushbrook e Pugh, 1999), a taxa estimada 
de geração de resíduos domésticos nos países em desenvolvimento é de aproximadamente 0,5 
kg por pessoa por dia, a uma densidade estimada de 150 kg/m3. A cada 100 pessoas na força de 
trabalho da construção podem, portanto, gerar cerca de 50 kg ou cerca de 0.4m3 de resíduos 
sólidos domésticos por dia de trabalho. 
 
Espera-se que este fluxo de resíduos será composto, predominantemente, por tipos de resíduos 
não perigosos incluindo papel, plástico, roupa e alguns resíduos de alimentos. Adicionalmente, 
podem ser inclusos nesse fluxo de resíduos, quantidades relativamente insignificantes de resíduos 
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perigosos. Exemplos destes resíduos incluem baterias, recipientes vazios de produtos químicos 
de limpeza, latas de aerossol pesticida, resíduos médicos/clínicos, produtos químicos associados 
à máquina e manutenção de veículos, trapos oleosos e filtros, embalagens vazias de produtos 
químicos perigosos (tintas, solventes, lubrificantes, pesticidas/herbicidas) e equipamentos 
eléctricos e electrónicos. 
 
Os resíduos não perigosos devem ser separados dos resíduos perigosos na fonte, e todos os 
resíduos de todos os tipos devem inicialmente ser armazenado no local, em uma área dedicada 
antes do descarte seguro. 
 
Com base nas informações fornecidas, e conforme o previsto no Artigo 9 do Decreto 13/2006 
(Regulamento de Gestão de Resíduos), sempre que possível, os resíduos serão separados para 
reciclagem e os resíduos não recicláveis devem ser descartados num aterro sanitário. Dado que 
não existe actualmente este tipo de instalações nas redondezas do local do projecto, será incluída 
uma na infra-estrutura do projecto, a ser construída no início da fase de construção. Esta opção é 
considerada como a melhor opção ambiental praticável (BPEO) a médio e longo prazo e é a 
alternativa preferida quando se compara com o descarte num aterro existente, dada a localização 
remota do lugar e os desafios aparentes associados à gestão de resíduos sólidos em 
Moçambique. 
 
Em relação aos resíduos perigosos, provavelmente seria possível devolver óleos e lubrificantes 
usados e para os fornecedores ou então tê-los reciclados por agentes credenciados dentro do 
país. A sala de primeiros socorros provavelmente irá gerar algum lixo hospitalar que terá de ser 
gerido e descartado. Resíduos médicos geralmente associados a uma instalação desse tipo 
incluem pequenas quantidades de materiais descritos na Tabela 5.2. Grande parte do lixo 
hospitalar deve ser considerado bio-perigoso e, portanto, precisa ser descartado por incineração, 
para o tornar inactivo, antes do descarte final no aterro do projecto. A incineração no local do 
projecto irá exigir aprovação das autoridades competentes. Alternativamente, os resíduos 
hospitalares devem ser transferidos para o Hospital Distrital de Chemba, que dista 3 km, para o 
descarte adequado. O armazenamento de resíduos médicos só deve ser feito em uma instalação 
de armazenamento temporário de resíduos perigosos construído para o efeito. 
Independentemente de qual opção for adoptada, todos os resíduos médicos devem ser geridos 
em conformidade com o procedimento de gestão descrito no Anexo 3 do Comité Internacional da 
Cruz Vermelha (CICV) para a Gestão de Resíduos Hospitalares (2011) e os requisitos da 
legislação moçambicana. Onde notar-se diferença entre estas duas fontes de orientação, deve ser 
aplicada a mais rigorosa. 
 
Embora o descarte seguro de outros tipos de resíduos perigosos seja possível no país, a única 
instalação de resíduos perigosos disponível é o aterro sanitário de Mavoco na Matola, província 
Maputo, que é de cerca de 1 410 km de distância do local do projecto. O Anexo IX do 
Regulamento de Gestão de Resíduos (Decreto nº 13/2006) estabelece as normas e 
procedimentos básicos sobre o transporte de resíduos perigosos. Deve notar-se que, para além 
dos custos significativos associados com o transporte de resíduos perigosos para distâncias tão 
longas, os potenciais impactos ambientais, de saúde e segurança associados ao transporte desse 
material deve também ser considerado. 
 
A alternativa mais prática é tratar resíduos perigosos por incineração e/ou descarte em uma célula 
dedicada e construída para este efeito no aterro do local. A viabilidade e aceitabilidade de 
conceber e construir uma célula dedicado ao descarte de resíduos perigosos relacionados com o 
projecto precisa de ser estudada e, esta alternativa deve ser adoptada. Como alternativa, se a 
opção de transporte e/ou exportação de resíduos perigosos para o destino final for adoptada, esta 
opção deve estar em conformidade com os requisitos da Convenção de Bamako (ver secção 
3.5.3), as Directrizes Gerais de EHS do IFC (2007) e a legislação nacional pertinente. 
 
Independentemente da opção de descarte será mais provável que seja necessário armazenar, 
pelo menos, pequenas quantidades de resíduos perigosos no local até que os volumes sejam 
suficientes para justificar quer seja o transporte para fora do local ou a incineração. Como tal, é 
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aconselhável que se construa uma instalação segura e delimitada no local para o armazenamento 
temporário de resíduos perigosos. 
 
5.2.3 Esgotos e águas de lavagem 
 
Os esgotos domésticos são caracterizados por uma elevada concentração de nutrientes, matéria 
orgânica e uma variedade de agentes patogénicos. Como tal, devem ser devidamente tratados 
antes da descarga para evitar impactos negativos para a saúde humana e ambiental. 
 
As latrinas e fossas sépticas devem ser feitas para uso durante a fase de construção do projecto 
de plantação de cana-de-açúcar da EcoFarm. A força de trabalho da construção de até cerca de 
300 indivíduos (no pico da construção) irá gerar esgotos e água da lavagem que precisará de ser 
gerida. Com base em uma estimativa baixa de 0.025m3 por pessoa, por dia, o volume total de 
efluentes domésticos que requererão descarte durante esta fase será de cerca de 7.5m3 por dia. 
Contudo, se uma grande proporção da equipa de construção vive no local e/ou têm acesso as 
instalações balneares, então o volume de efluentes requerendo o descarte pode estar mais perto 
de 0.2m3 por pessoa, por dia ou um volume total colectivo de 60m3 por dia. Os esgotos e outros 
efluentes advindos das instalações sanitárias serão descartados através do uso de fossas 
sépticas. À medida que a construção se aproximar do fim, pode ser uma opção para direcionar os 
esgotos para uma estação de tratamento de esgoto embalados. Se a água dos efluentes 
sanitários tratadas for descarregada no meio ambiente, deve-se atender os padrões de descarga 
nacionais e, de preferência, os limites mais rigorosos identificados no Apêndice A deste relatório. 
 
A quantidade total de efluente de água de lavagem que requer descarte durante a fase de 
construção poderia ser ainda mais acrescida pela lavagem de equipamentos, como máquinas e 
veículos, embora as quantidades exactas produzidas por essas actividades não possam ser 
determinadas com precisão. Á água de lavagem de veículos contém frequentemente, pelo menos, 
pequenas quantidades de hidrocarbonetos (combustível, óleo e graxa) e, como tal, a lavagem de 
veículos e máquinas só deve ser feitas em um lugar permitido, bem seleccionado e designado 
saguão de lavagem, onde a água da lavagem é recolhida e encaminhada através de um 
separador da graxa/óleo- água antes da descarga num sistema de sumidouro. 
   
5.2.4 Águas pluviais e outros escoamentos 
 
Durante a fase de construção para além dos esgotos e água de lavagem, serão também geradas 
águas pluviais e outros escoamentos. É importante considerar os potenciais impactos ambientais 
associados com a água da chuva e outros escoamentso. Isto incluirá escoamento dos 
empilhamentos dos resíduos de vegetação e das áreas de plantação. A principal ameaça 
representada pela água da chuva é que, uma vez que esta tem a capacidade de pegar 
contaminantes que incluem, hidrocarbonetos, matéria orgânica, pesticidas e nutrientes por se 
mover por toda área do projecto. Se não for gerida correctamente, estes contaminantes podem, 
então, ser transportados através da água da chuva, para áreas onde estes contaminantes podem 
representar uma ameaça para a saúde humana e para o meio ambiente. 
 
A quantidade exacta de água contaminada que requererá gestão e tratamento cuidadoso antes de 
ser liberada do local é provável que seja altamente variável e depende em grande medida das 
chuvas sazonais. É pretensão da EcoFarm descarregar as águas pluviais a partir da plantação ao 
longo do seu contorno de caminhos naturais, e caso não existam cursos de água, que deve ser 
deixado desplantado, e se precisará conceber um sistema de descarga de águas pluviais que terá 
de ser concebido ao redor de todas infraestruturas construídas. Devido à potencial ameaça que a 
contaminação de águas pluviais representa, conforme descrito acima, a descarga de águas 
pluviais recolhidas ao redor da infra-estrutura construída, terá de ser cuidadosamente considerada 
e tratada durante a fase de concepção. Ás aguas pluviais e água de lavagem da máquina devem 
ser mantidas separadas do esgoto e não descarregada para as latrinas e fossas sépticas. 
 
A Tabela 5.1 abaixo apresenta um resumo de resíduos esperados que deverão ser gerados 
durante a fase de construção do projecto. 
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Tabela 5.1: Resumo dos fluxos de resíduos sólidos e líquidos esperados associados com a fase de 
construção do projeto de plantação de açúcar da EcoFarm 

Fase 
Tipo de 

Resíduos Quantidade Estimada Gestão e Descarte 

C
o
n
s
tr

u
ç
ã
o

 

 
Resíduos 
Gerais (n-ao 
perigosos) 
sólidos  

Desconhecido mas, 
pelo menos, 1.2m

3 
por 

dia de resíduos 
domésticos 

Conforme o previsto no Artigo 9 do Decreto 
13/2006 (Regulamento de Gestão de Resíduos), a 
EcoFarm Lda Moçambique irá embarcar na 
separação de resíduos não perigosos, perigosos e 
recicláveis na fonte. Onde se considerar prático, 
os resíduos recicláveis serão enviados aos 
agentes credenciados para reciclagem e os 
restantes resíduos não perigosos serão 
descartados no aterro do local. Isto exigirá uma 
autorização do MITADER. 

 
Resíduos 
perigosos 
sólidos e 
líquidos 

Desconhecida mas 
relativamente limitada  

Devem ser separados na fonte de resíduos gerais. 
Armazenados em uma instalação segura de 
armazenamento temporário de resíduos 
perigosos, com  contenção secundária e em 
seguida enviados para agentes licenciados de 
descarte de resíduos perigosos. Como alternativa, 
propõe-se que os resíduos perigosos sejam 
descartados em uma célula dedicada no local do 
aterro que foi projectado para aceitar e 
efectivamente conter resíduos dessa natureza. 
Os resíduos hospitalares podem ser incinerados 
no local antes de serem descartados no aterro. 
Alternativamente, estes podem ser transferidos 
para uma clínica local ou hospital para descarte 
seguro. 

Água de 
esgostos/ águas 
residuais 
domésticas 

Approx 60m
3
/dia 

Serão utilizadas latrinas melhoradas ventiladas 
(VIP), fossas sépticas  

Água de 
lavagem de 
Máquinas e 
veículos 

Variável; volumes 
limitados 

Contido e passado por um separador de óleo-
líquido antes do descarte final no processo da 
água da barragem. 

 Águas pluviais 
Variável; dependente 
do tempo 

Desviar os contornos naturais ao redor das fontes 
de contaminação e então descarregar para o 
ambiente. Quando exigido, pode ser necessário 
um pré-tratamento, tal como o assentamento dos 
sedimentos transportados. 

 

5.3 Fase de Operação 
 
Os resíduos gerados durante  a Fase de Operação incluirão fluxos de resíduos relacionados com 
o processo e o não processo. 
 
5.3.1 Resíduos do Processo 
 
Os fluxos de resíduos relacionados com o processo que estarão associados com o projecto de 
plantação cana da EcoFarm, em conjunto com a gestão proposta são descritos abaixo: 
 
Escoamento proveniente da plantação 

A compostagem da serrapilheira da cana e excesso do bagaço, combinado com o estrume dos 
rebanhos do gado bovino, irá apoiar na manutenção do nível da fertilidade dos solos da plantação. 
Adicionalmente, para garantir que a fertilidade dos solos seja mantida e se alcancem bons 
rendimentos, serão importados e comprados localmente nutrientes “certificados” (especialmente 
fertilizantes à base de nitrogénio). O escoamento das áreas de plantação pode conter 
concentrações elevadas, relativa às condições inicias da linha de base, de nutrientes e 
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pesticidas/herbicidas. Se não forem geridos correctamente, estes contaminantes podem ser 
transportados para áreas onde estes poderiam contaminar as águas subterrâneas e superficiais, 
resultando na eutroficação. Isso pode representar uma ameaça para a saúde humana e 
ambiental. É difícil fazer uma estimativa do volume de escoamento ou infiltração da área de 
plantação, mas isso será influenciado pelo regime de irrigação e padrões das chuvas locais. 
 
Os resíduos das culturas (resíduos sólidos) 
A Ecofarm Lda Moçambique está comprometida com a elevação da economia local e com a 
minimização dos impactos ambientais, e na sua maioria adoptará a colheita manual da cana, sem 
queima, apesar das vantagens comerciais da colheita mecanizada da cana queimada. Prevê-se 
que sejam colhidas manualmente 200 000 a 300 000 toneladas de cana por ano. Este processo 
irá resultar em grandes volumes de produtos residuais das culturas que necessitarão de descarte. 
A gestão de resíduos de vegetação foi discutida na Secção 5.2.1 acima. 
 
5.3.2 Resíduos do não processo 
 
Além dos fluxos de resíduos originários directamente da plantação de culturas, operações 
auxiliares associadas ao projecto proposto são susceptíveis de gerar uma variedade de fluxos de 
resíduos sólidos e líquidos, tanto geral (não perigosos) como perigosos, que irão necessitar de 
gestão. 
 
Resíduos sólidos gerais (não perigosos) 
Todos os elementos do desenvolvimento proposto irão contribuir para o fluxo de resíduos geral da 
instalação. Embora seja possível prever com algum grau de certeza os tipos de resíduos que 
serão produzidos, é extremamente difícil de estimar as quantidades de todos os diferentes tipos 
de resíduos gerais do não-processo. 
 
Durante a fase de operação, o desenvolvimento proposto empregará aproximadamente 800 
indivíduos permanentes, em pleno funcionamento e mais um número não específico de cortadores 
de cana durante a época de corte. O volume esperado de resíduos sólidos gerados pela força de 
trabalho permanente durante a fase de operação é de cerca de 400 kg/dia de trabalho (cerca de 
3m3/dia). Esta quantidade de resíduos gerados não será significativamente alterado pelos 
cortadores de cana sazonais que serão empregados, que não serão residentes no local do 
projecto. Dentro de um contexto urbano, um grande número de trabalhadores não residentes seria 
mais provável de estar associado a um aumento significativo no volume de resíduos ligados 
principalmente a comida e bebida. No entanto, este não prevê-se que seja o caso no Moçambique 
rural. 
 
Além do acima exposto, espera-se que os serviços auxiliares (administração, galpão de 
armazenamento, oficinas, etc.) das operações propostas gerem resíduos gerais. Este fluxo de 
resíduos pode, portanto, incluir resíduos de vegetais/alimentos, papel, papelão, plástico, borracha, 
vidro e uma variedade de compostos sintéticos. 
 
Estes resíduos serão geridos como descrito na Secção 5.2.2 do presente relatório. 
 
Resíduos perigosos (sólidos e líquidos) 
 
Devido à natureza da operação proposta é provável que todos os serviços auxiliares que 
produzem resíduos gerais também irão produzir uma gama de resíduos líquidos e sólidos 
perigosos. A definição de resíduos perigosos é dada na Secção 3.2 do presente relatório e estes 
normalmente exibem propriedades que incluem toxicidade, corrosividade ou inflamabilidade. Os 
tipos de resíduos perigosos do não processo que podem estar associados com este 
desenvolvimento estão descritos na Tabela 5.2. Com base em informações fornecidas pelo 
cliente, não haverá quaisquer fontes de resíduos radioactivos gerados pela operação. 
 
  



Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Resíduos e Sub-produtos – Setembro 2014   

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      31            EcoFarm Lda 

Tabela 5.2: Resíduos perigosos típicos do não processo (sólidos e líquidos) prováveis de serem 
produzidos durante a fase de operação de um desenvolvimento industrial genérico 

Área Resíduos perigosos típicos 

Planta de empacotamento e 
tratamento de esgoto 

Lodo de esgoto. 

Postos de primeiros 
socorros 

Objectos cortantes (agulhas e lâminas), curativos, medicamentos 
expirados, luvas, resíduos biológicos 

Oficinas/actividades de 
manutenção 

Recipientes de produtos químicos, solventes, tintas, produtos de 
hidrocarbonetos, incluindo resíduos de óleo lubrificante, trapos oleosos e 
peças de veículos e máquinas, baterias, material absorvente contaminado 
com hidrocarbonetos usada para limpar vazamentos. 

Administração Equipamentos electrónico, tubos fluorescentes, agentes de limpeza à base 
de solvente, latas de pesticidas 

Cantina/ cozinha Óleo de cozinha usado e resíduos de alimentos. 

Área de lavagem de 
veículos e áreas de 
armazenamento delimitado 
de combustível e resíduos 

Águas residuais contendo hidrocarbonetos, fertilizantes e pesticidas 

Operações de campo e 
viveiro 

Recipientes vazios de pesticidas e herbicidas e enxague de 
aplicadores/pulverizadores 

 
Embora não seja possível quantificar com precisão todos resíduos perigosos do não processo até 
que a instalação esteja operacional, espera-se que as quantidades serão relativamente baixas 
durante a fase de operação. 
 
Em termos de gestão dos fluxos de resíduos perigosos considera-se melhor prática a adotar uma 
hierarquia de gestão de resíduos, através do, medida do possível, impedimento ou minimização 
da produção desses resíduos. Onde estes resíduos forem produzidos, devem ser reciclados 
sempre que possível. Em termos do Princípio da Precaução, que está na base do PNGA (1995) 
(descrito na Secção 3.4.3), todos os resíduos devem ser considerados perigosos, a menos que se 
prove o contrário. É essencial separar os resíduos perigosos e gerais e rotular correctamente a 
todos estes. Os resíduos desconhecidos devem ser considerados perigosos e geridos e 
descartrados como tal. Os desafios e opções para o descarte de resíduos perigosos são 
discutidos na Secção 5.2.2.  
 
Determinados tipos de resíduos perigosos que podem ser gerados a partir da operação são 
considerados como requerentes de consideração específica e são discutidos abaixo. 
 
Recipientes de pesticidas e herbicidas vazios e enxague 

A Ecofarm pretende usar insecticidas orgânicos (pesticidas) e herbicidas nas suas operações e 
estes produtos orgânicos são conhecidos por serem ambientalmente amigáveis e altamente 
degradáveis com baixa toxicidade, que não deixam resíduos após a degradação. No entanto, 
insecticidas e pesticidas orgânicos têm algum nível de impacto na saúde humana e no ambiente 
durante a exposição e caso não sejam geridso de forma adequada. Os recipientes usados de 
pesticidas devem ser geridos de acordo com as directrizes da FAO (2008). As directrizes proíbem 
a queima de recipientes vazios de pesticidas e recomendam formas de gerir resíduos de 
pesticidas. Outros requisitos de gestão são apresentados na secção 3.5.7. 
 
Resíduo hospitalar 

Conforme descrito na secção 5.2.2, existem duas potenciais opções de descarte de resíduos 
médicos. Uma é transportar esse material para o Hospital Distrital de Chemba para descarte 
seguro. Outra seria incinerar o material no local para torná-lo inofensivo e depois descartá-lo no 
aterro do local. Ambas opções de gestão de resíduos médicos devem estar em conformidade com 
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o procedimento de gestão descrito no Anexo 3 de Gestão de Resíduos Médicos ICRC (2011) e 
com os requisitos da Legislação Nacional. 
 
Esgotos 

Durante a fase de operação da instalação proposta não haverá acesso a uma rede municipal de 
reticulação de esgotos e, portanto, assim ter-se-á de contar com o uso de, muito provavelmente, 
latrinas e fossas sépticas, e casas de banho móveis especificamente para o campo. Com base na 
força de trabalho permanente de até 800 indivíduos, é provável que o volume total de esgoto que 
requererá descarte será de cerca de 160m3/dia (assumindo que seja gerado 0.2m3 de efluente por 
pessoa por dia). Este volume de esgotos irá aumentar durante a época de colheita quando 
cortadores adicionais de cana são empregados, mas o aumento não é considerado significativo 
em termos de instalações de descarte. Recomenda-se que sejam implantados blocos de casas de 
banho com fossas sépticas de tamanho adequado nos canaviais em locais estratégicos em todas 
plantações de desenvolvimento para gerir os volumes de esgoto que serão gerados. 
 
Conforme descrito na Secção 5.2.3 acima, é improvável a presença de contaminantes químicos 
perigosos no esgoto quando o efluente sanitário (esgoto) não está combinado com efluentes 
industriais, água de lavagem da máquina ou com efluentes de processo. Ocasionalmente, as 
lamas das fossas sépticas podem ter que ser removidas e este material, que deve ser 
considerado perigoso, devido ao potencial teor patógeno, devem ser descartados de acordo com 
as Diretrizes de EHS para Água e Saneamento (2007d). 
 
Nas áreas urbanas as lamas de esgoto pode ser transferidas para uma estação de tratamento 
municipal para um tratamento final de forma a ter qualidade admissível para descarte. No entanto, 
no contexto urbano do presente projecto isso não é possível. Sendo assim, as lamas terão de ser 
estabilizadas por secagem em leitos contruídos para esta finalidade ou compostadas na 
instalação de compostagem. Se for adoptada a aplicação de solo, a contaminação do solo deve 
ser evitada e deve ser respeitado o padrão de solo prescrito pelo BAD (Apêndice C). 
 
Água de lavagem 

A quantidade total de efluente de água de lavagem que requer descarte durante a fase de 
operação pode ser mais acrescida pela lavagem de equipamentos, tais como máquinas e 
veículos, embora as quantidades exactas produzidas por estas actividades não possam ser 
determinadas. A água de lavagem gerada durante a fase de operação deverá ser semelhante a 
gerado durante a fase de construção e a sua gestão foi descrita na Secção 5.2.3 acima. 
 
Efluentes da instalação de confinamento e compostagem 

As operações do gado geram mais comumente fontes difusas de efluentes devido ao escoamento 
do armazenamento de alimentos (incluindo silagem), carregamento, descarregamento, aos 
estábulos, alimentação, irrigação e áreas de aplicação de estrume na terra (2007b IFC). 
Dependendo do tipo e intensidade da operação, bem como a natureza das características de 
gestão de águas pluviais, algumas instalações podem também incluir fontes pontuais, que 
normalmente requerem a recolha e tratamento antes da descarga final. Isto incluirá a instalação 
de recolha de urina na área de confinamento 
 
Em ambos os casos os efluentes têm o potencial de contaminar águas superficiais e subterrâneas 
com nutrientes, amónia, sedimentos, pesticidas, patógenos e aditivos alimentares, tais como 
hormônios e antibióticos. Os efluentes das operações pecuárias normalmente têm um elevado 
teor de matéria orgânica e, consequentemente, elevada demanda bioquímica de oxigénio (DBO)e 
demanda química de oxigénio (DQO), bem como nutrientes e sólidos suspensos (SST).  
 
O Apêndice B do presente relatório apresenta directrizes de efluentes para a produção de animais 
mamífero para operações de alimentação de gado confinado que gera efluentes de fonte pontual 
(IFC 2007b). Os valores de referência para efluentes do processo são indicativos de boa prática 
da indústria internacional e são alcançáveis em condições normais de funcionamento em 
instalações adequadamente projectadas e operadas através da aplicação de técnicas de 
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prevenção e controle de poluição. Deve notar-se que os efluentes gerados a partir da instalação 
de compostagem e do confinamento são semelhantes e perigosos e devem ser tratadas da 
mesma forma. Estes efluentes são obrigados a estar contidos e recolhidos para serem tratados 
antes da descarga. 
 
Como descrito acima, as operações de produção de gado mamífero pode também ser 
caracterizadas por fontes difusas de efluentes que podem precisar de ser monitoradas através da 
implementação adequada da estratégia de gestão de nutrientes (FAO 2006), levando em 
consideração os potenciais impactos para a saúde humana e para o ambiente a partir da 
presença de agentes de doenças nos fluxos de resíduos. O Guia de Conformidade para Operação 
de Concentrado de Alimento Animal dos Produtores da EPA, EUA fornece um guia útil na gestão 
de confinamentos (US EPA, 2003). O objectivo deve ser minimizar o “excesso” de nutrientes e 
outros poluentes no escoamento com considerações adicionais para descarga em águas de 
superfície, como descrito nas Directrizes Gerais de EHS (IFC 2007a) 
 
Resíduos sólidos do confinamento 

As operações da produção de gado de mamíferos geram quantidades significativas de resíduos 
animais, principalmente sob a forma de nutrientes não metabolizados excretados como estrume, 
resíduos de alimentos, resíduos animais e carcaças. Ademais, outros resíduos sólidos que podem 
ser gerados incluem vários tipos de embalagens (ex.: de alimentos e pesticidas), filtros de 
ventilação usados, medicamentos não usados/estragados, materiais de limpeza usados e lamas 
provenientes do tratamento de águas residuais se houver (que podem conter quantidades 
residuais de potenciadores de crescimento e antibióticos, entre outros constituintes perigosos) 
(IFC 2007b). A alimentação do gado inclui feno, grão (às vezes complementada com proteínas, 
aminoácidos, enzimas, vitaminas, suplementos minerais, hormônios, pequenas quantidades de 
metais pesados essenciais e antibióticos) e silagem. Os resíduos de alimentos, incluindo aditivos, 
podem contribuir para a contaminação de escoamento de águas pluviais, principalmente devido 
ao seu teor de matéria orgânica.  
 
Águas pluviais e outros escoamento 
 
Além da descarga de efluentes descrita acima, águas pluviais e outros escoamentos serão 
também gerados durante a fase de operação da plantação e confinamento. Este efluente é 
semelhante ao que será gerado durante a fase de construção, mas é mais provável que exiba 
elevadas concentrações de nutrientes e material orgânico. Devem ser desenvolvidas estratégias 
de gestão de nutrientes que visam optimizar o rendimento de culturas e ao mesmo tempo 
mantendo e melhorando o estado dos nutrientes do solo, sem causar problemas ambientais fora 
do local. Estas estratégias devem ser implementadas como parte de uma abordagem de Gestão 
Integrada de Nutrientes (GIN) que visa prevenir, reduzir ou controlar a contaminação dos recursos 
hídricos subterrâneos e eutrofização dos recursos hídricos de superfície proveniente do 
escoamento e lixiviação do excesso de nutrientes agrícolas (FAO 2006). Os períodos de maior 
risco de escoamento e lixiviação pode ser durante e imediatamente após ao derrame, se os 
nutrientes não estiverem incorporados ao solo, e durante fortes chuvas que causam o escoamento 
rápido. 
 
A Tabela 5.3 apresenta um resumo dos resíduos do não processo prováveis de estarem 
associados com o projecto. 
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Tabela 5.3: Resumo dos fluxos de resíduos sólidos e líquidos do não processo associados com a 
fase de operação do projecto de plantação de açúcar da EcoFarm 

Tipo de 
Resíduos Quantidade Estimada Gestão & Descarte 

Resíduos sólidos 
gerais (não 
perigosos) 

Variável 
Separado dos resíduos perigosos na fonte. Reciclar 
sempre que possível e descartar os resíduos 
remanescentes no aterro 

Resíduos 
perigosos sólidos 
e líquidos 

Variável mas limitada 

Separado dos resíduos gerais na fonte. Armazenado no 
local, em uma instalação de armazenamento temporário 
de resíduos perigosos com contenção secundária até que 
seja exportado para descarte seguro. Alternativamente, os 
resíduos perigosos serão descartados no aterro no local, 
que foi concebido para receber e efectivamente conter 
resíduos deste tipo. 
 
Resíduos sólidos e líquidos do confinamento, incluindo 
carcaças de animais, estrume, urina, etc, que são 
considerados perigosos devem ser recolhidos e 
transferidos para as instalações de compostagem. 
Efluente das instalações de compostagem e do 
confinamento devem ser tratados antes da descarga (ver 
Apêndice B para padrões de descarga de efluentes 
tratados). 

Esgoto/Água de 
lavagem 

40m
3
/dia e 

aproximadamente 
440m

3
/dia durante a 

colheita 

Os esgotos gerados nas instalações serão geridos através 
do de latrinas e fossas sépticas. 

Recipientes 
vazios de 
pesticidas e 
herbicidas  

Variável 
Recipientes vazios de produtos químicos serão geridos de 
acordo com as directrizes da FAO (ver lista de 
Referência). 

Resíduos 
hospitalares 
incluindo 
tratamentos 
expirados de 
gado   

Variável mas limitado 

O resíduo hospitalar gerado será recolhido e enviado para 
o Hospital Geral em Chemba para descarte. Em 
alternativa, o lixo hospitalar será incinerado no local. Estes 
resíduos devem ser geridos em conformidade com o 
requisito de gestão de Resíduos Médicos do CICV (2011) 
e pela legislação nacional 

Águas pluviais 

Variável e espera-se que 
seja elevada, 
especialmente durante a 
época chuvosa 

As águas pluviais serão geridas ao longo dos seus 
contornos naturais e, quando possível, serão desviados ao 
redor das fontes de contaminação e depois descarregadas 
para os reservatórios. 

/Água de 
lavagem dos 
carros 

Variável mas 
potencialmente elevada 

Toda a água das baias de lavagem de veículos irá passar 
por um separador de óleo-água antes da descarga. 

Fábrica de acucar / central de cogeração de energia 

Bolo de filtro da 
clarificação do 
suco  

Desconhecida: pequenas 
quantidades 

Para compostagem  

Cinza da caldeira Desconhecida: pequenas 
quantidades 

Para compostagem 

Água do  
Rebaixamento da 
Caldeira e água 
de lavagem da 
fábrica 

Desconhecida Sempre que possível, reutilizar no processo (para 
arrefecimento, por exemplo). Quando tal não for possível, 
a água será tratada em uma lagoa de aeração e devolvida 
para o rio ou usada para irrigação. 
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5.4 Fase de Descomissionamento 
 
Espera-se que a vida da operação da plantação seja superior a 100 anos, e o 
descomissionamento e encerramento irão resultar em resíduos gerais (não perigosos) e perigosos 
que irão necessitar de descarte. Nesta fase, não é possível prever com precisão a natureza 
exacta e quantidades de resíduos produzidos durante o decomissionamento, embora os resíduos 
não perigosos provavelmente incluirão entulho, condutas, metal, plástico, vidro etc. Os resíduos 
perigosos podem incluir quaisquer materiais, incluindo tanques e condutas que foram utilizados 
para armazenar ou transportar hidrocarbonetos. As opções de quantidade e de gestão iriam 
precisar de de ser avaliadas com precisão antes do decomissionamento, e as medidas 
necessárias para lidar com estas deve estar em conformidade com a legislação vigente e as boas 
práticas 
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6 AVALIAÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

6.1 Introdução  
 
Este capítulo aborda os impactos relacionados com os resíduos identificados como resultado do 
Projecto de Irrigação e Cana-de-açúcar Orgânico da EcoFarm. Estes incluem todos os fluxos de 
resíduos relacionados com o processo e o não processo, incluindo os resíduos gerados em todas 
instalações auxiliares. 
 
A Questão 1 abaixo é uma questão relacionada com resíduos do processo, resultante da 
operação da plantação. As questões 2 a 4 estão relacionadas com resíduos do não processo, 
enquanto a questão 5 é um resíduo cumulativo relacionado com o não-processo. A metodologia 
usada para classificar a significância dos impactos é descrita no Apêndice B do Relatório de 
Avaliação de Impacto Ambiental e Social. 
 

6.2 Impactos associados com resíduos do processo 
 
6.2.1 Questão 1: Gestão dos resíduos sólidos e líquidos do processo (Fase de Operação) 
 
Os resíduos do processo incluirão resíduos de culturas (resíduos sólidos) e escoamento dos 
campos que podem apresentar concentrações elevadas de nutrientes e compostos orgânicos. 
 
Impacto 1.1: Poluição dos recursos hídricos 
 
Causa e comentário 
Embora a liberação de nutrientes armazenados de resíduos de culturas em decomposição e 
adubos pode ser benéfica, tanto em termos de reforço do crescimento da planta e redução da 
dependência nos fertilizantes sintéticos, a taxa de aplicação de nutrientes precisa de ser 
cuidadosamente controlada. A aplicação de nutrientes a uma taxa que exceda a absorção pelas 
plantas irá aumentar o risco de elevação dos níveis de nutrientes no escoamento advindo dos 
campos. Os períodos de maior risco de escoamento e lixiviação da área de plantação pode ser 
durante e imediatamente após a aplicação de nutrientes e durante fortes chuvas que causam 
escoamento rápido. Nesses casos, os nutrientes libertados podem ser transportados para 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos das proximidades. Isto pode, por sua vez, levar à 
eutrofização dos recursos hídricos superficiais e níveis elevados de nutrientes podem tornar os 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos inadequados para determinadas aplicações. A 
poluição dos recursos hídricos subterrâneos por nutrientes é particularmente indesejável quando 
este é uma das principais fontes de água potável para as comunidades locais. 
 
Declaração de significância 
A liberação de nutrientes ricos em lixiviados com carga orgânica elevada podem resultar em um 
impacto de longo prazo sobre os recursos hídricos na área de estudo. Dependendo da 
localização, é possível que isso resulte em elevação de nutrientes e carga orgânica nos recursos 
hídricos locais. Sem mitigação, os impactos seriam possivelmente de longo prazo e, 
possivelmente, seriam graves e de significância MODERADA. Contudo, com mitigação, a 
gravidade dos impactos provavelmente será ligeira e a significância global BAIXA. 
 
Medidas de mitigação 

 O empilhamento de matéria orgânica não deve ser armazenado próximo de massas de 
água superficiais ou linhas de drenagem. É preciso manter um revés de 30m de qualquer 
baixo gradiente de águas superficiais, nascentes ou qualquer outro canal de água 
superficial ou subterrânea (US EPA 2003); 

 As águas pluviais devem ser geridas ao longo dos seus contornos naturais e, se possível, 
desviadas em torno das fontes de contaminação e então descarregadas em sumidouros. 
Deve ser desenvolvido um plano de gestão de águas pluviais, 

 Deve ser desenvolvido e implementado um plano de Gestão Integrada de Nutrientes para 
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garantir a optimização do uso dos nutrientes da matéria orgânica e reduzir o risco de 
concentrações localizadas de nutrientes muito além do que pode ser usado pelas plantas 
circundantes (FAO, 2006). Este plano deve abranger as operações de plantação, 
confinamento de gado e instalações de compostagem; 

 Sempre que possível, cobrir as pilhas de material orgânico durante períodos de chuvas 
intensas; 

 Monitorar os níveis de nutrientes nas águas superficiais e subterrâneas 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

QUESTÃO 1: Gestão de resíduos sólidos e líquidos do processo 

Impacto 1.1: Poluição dos recursos hídricos 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Grave Pode Ocorrer MODERADA (-) 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

 
6.2.2 Questão 2: Uso de produtos de compostagem como fertilizante orgânico (Fase de 

Operação) 
 
Impacto 1.2: Redução da aplicação de fertilizantes sintéticos 
 
Causa e comentário 
Os produtos das instalações de compostagem estão destinados a ser usados como fertilizante 
orgânico na plantação, reduzindo a dependência em fertilizantes sintéticos. O uso de fertilizantes 
orgânicos irá lenta e consistentemente adicionando nutrientes naturais ao solo, aumentando assim 
a matéria orgânica do solo e melhorando a estrutura do mesmo. Outras vantagens incluem 
melhoria da capacidade de retenção de água, redução de problemas de crostas do solo e redução 
da erosão devido ao vento e a água. O uso a longo prazo de fertilizantes sintéticos (inorgânicos) 
tem sido documentado como uma prática que esgota os organismos do solo da matéria orgânica 
que estes necessitam. Eventualmente, os organismos nativos desaparecem dos solos que são 
dependentes dos fertilizantes inorgânicos. 
 
Declaração de significância 
A redução da aplicação de fertilizantes sintéticos pode resultar em um impacto de longo prazo na 
melhoria da fertilidade do solo na área do projecto. 
 
Sem mitigação, os impactos seria possivelmente de longo prazo e, eventualmente, seriam 
ligeiramente benéficos e de significância BAIXA. No entanto, com mitigação, a gravidade dos 
impactos seria provavelmente altamente benéfica e de significância global ELEVADA. 
    
Medidas de mitigação 
Os fertilizantes químicos são igualmente ricos em três nutrientes essenciais (nitrogénio, fósforo e 
potássio) que são necessários para as culturas e estão sempre prontos para fornecer de imediato 
às plantas quando a demanda for ELEVADA. Estes nutrientes são desigualmente distribuídos nos 
fertilizantes orgânicos com capacidade de lenta liberação. Contudo, o uso a longo prazo de 
fertilizantes sintéticos esgota o solo. Uma mistura de ambos fertilizantes orgânicos e sintéticos 
(inorgânicos) é documentado por ter melhor efeito sobre o rendimento das culturas. Como tal, 
preciso determinar a proporção da mistura exacta antes da aplicação para promover a fertilidade 
do solo e reduzir os impactos negativos dos fertilizantes sintéticos, a longo prazo. 
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Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

QUESTÃO 2: Uso de produtos de compostagem como fertilizantes orgâncos 

Impacto 1.2: Redução da aplicação dos fertilizantes sintéticos 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Benefício Ligeiro Improvável BAIXA (+) 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo 
Benefício 
Elevadol 

Pode Ocorrer ELEVADA (+) 

 

6.3 Impactos associados com os resíduos do não processo 
 
Além dos fluxos de resíduos originários directamente do processo, é provável que haja uma série 
de outros fluxos de resíduos gerais e perigosos associados ao projecto que precisarão de ser 
geridos. Estes fluxos de resíduos serão gerados durante as fases de construção, operação e 
decomissionamento. É provável que haja uma grande variedade e quantidade de resíduos sólidos 
e líquidos do não processo associados com o desenvolvimento proposto. Enquanto o proponente 
do projecto planeia reciclar uma grande proporção dos resíduos, continua a ser necessário um 
armazenamento temporário. Onde apenas uma questão está potencialmente associada com mais 
de um impacto e onde as classificações de significância e medidas de mitigação são similares, 
estes devem ser discutidas em conjunto.  
 
6.3.1 Questão 3: Gestão de resíduos gerais e perigosos do não processo (Construção, 

Operação e Decomissionamento) 
 
Impacto 3.1: Poluição da terra e da água 
 
Causa e comentário 
 
O armazenamento inadequado de resíduos, particularmente aqueles que apresentam 
propriedades nocivas (isto é, resíduos perigosos), pode resultar na contaminação do solo e dos 
recursos hídricos. Como resultado de eventos de chuvas, o lixiviado pode ser formado uma vez 
que a água se infiltra através dos resíduos sólidos, e estes lixiviados podem conter nutrientes e 
uma variedade de compostos tóxicos, incluindo metais. A Gestão inapropriada de carcaças de 
gado associadas a operação do confinamento representam uma ameaça específica para os 
recursos hídricos. Como tal, a menos que os resíduos do não processo sejam geridos de forma 
responsável, podem resultar na contaminação da água e da terra. Em casos extremos, a liberação 
de grandes quantidades de nutrientes para um corpo de água pode resultar na eutrofização. A 
presença de certos compostos tóxicos na água como resultado da poluição por resíduos pode ter 
impactos negativos significativos a longo prazo nos ecossistemas aquáticos e tornar a água 
imprópria para certas aplicações, incluindo o consumo humano. 
 
Medidas de mitigação (Resíduos gerais) 

 Todos os resíduos devem ser geridos de acordo com as exigências da legislação 
Moçambicana e, de preferência com as exigências das Directrizes Gerais de EHS do IFC 
(2007a); 

 Sempre que possível, a filosofia de hierarquia de gestão de resíduos deve ser aplicada 
para a gestão de todos os fluxos de resíduos; 

 Todos resíduos gerais que não podem ser reutilizados ou reciclados devem ser 
armazenados temporariamente em uma área específica e então transportados com 
regularidade para descarte no aterro proposto; 

 O local proposto para aterro geral deve estar localizado, concebido e operado de acordo 
com padrões internacionais, de forma a isolar os resíduos e evitar a contaminação do meio 
ambiente, em particular a contaminação das águas subterrâneas (Diretrizes de EHS para 
Instalações de Gestão de Resíduos 2007e e EPA 2000) e devem estar licenciados pelo 
implementador no início da fase de construção. Até ao momento em que esta instalação 
estiver totalmente operacional, todos os resíduos gerais produzidos durante a fase de 
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construção devem ser armazenados no local, em uma área segura com controlo de 
acesso, de uma forma que esteja em conformidade com a legislação para minimizar os 
impactos ambientais; 

 Será essencial implementar um sistema de monitoramento de águas subterrâneas nas 
redondezas do local do aterro construído, de forma a detectar qualquer alteração na 
qualidade da água sub-superficial; 

 Todos os caixotes para armazenamento temporário de resíduos que estão situados ao ar 
livre devem ser cobertos para evitar a entrada de água e acesso pelos animais; 

 Deve se desenvolver um Plano Integrado de Gestão de Resíduos abrangente para o local 
e este deve incluir indicadores-chave de desempenho (KPIs) sobre os quais a gestão de 
resíduos pode ser auditada; 

 Todos os trabalhadores, contratados e visitantes do local devem ser informados dos 
procedimentos correctos de gestão de resíduos, incluindo a separação de resíduos gerais 
e perigosos na fonte; 

 As áreas de armazenamento e descarte de resíduos devem estar situados a, pelo menos, 
de 100m dos recursos hídricos superficiais ou linhas de drenagem importantes. 

 
Medidas de mitigação (Resíduos perigosos) 

 O Plano Integrado de Gestão de Resíduos para a instalação deve abranger a gestão de 
resíduos sólidos e efluentes perigosos provenientes da plantação, instalação de 
compostagem e confinamento; 

 A descarga de esgoto deve ser gerida para atender as directizes necessárias 
apresentadas nos Apêndices A e B; 

 Antes do descarte seguro, todos os resíduos perigosos devem ser temporariamente 
armazenados na instalação de armazenamento temporário de resíduos perigosos. Esta 
instalação deve ser projectada para incluir a contenção secundária revestida e coberta 
para proteger o conteúdo das condições metereológicas (luz solar e chuva). Se os 
resíduos forem corrosivos, a base da instalação de armazenamento deve estar forrada 
com um revestimento resistente ao ácido; 

 Sempre que possível, os recipientes vazios de produtos químicos perigosos devem ser 
devolvidos aos fornecedores. Quando os recipientes vazios de produtos químicos 
perigosos (hidrocarbonetos, pesticidas, produtos químicos de laboratório, agentes 
desengordurantes, etc.) não puderem ser devolvidos aos fornecedores, estes devem ser 
lavados três vezes, perfurados e armazenados em uma área segura até ao momento em 
que puderem ser descartados com segurança. A água de enxague não pode ser 
descarregada directamente para o meio ambiente; 

 Os recipientes vazios de pesticidas devem ser descartados de acordo com as Directrizes 
da FAO sobre Opções de Gestão de Recipientes Vazios de Pesticidas (FAO 2008); 

 De acordo com as Directrizes do FAO (2008) a queima de recipientes vazios de pesticidas 
deve ser fortemente proibida. As directrizes específicas sobre gestão de recipientes vazios 
de pesticidas são fornecidas pela FAO (2008); 

 Deve se desenvover e implementar um procedimento de gestão de hidrocarbonetos e/ou 
procedimento de gestão de produtos químicos perigosos para a instalação. Cópias deste 
documento devem estar disponíveis nas instalações designadas onde os hidrocarbonetos 
são usados ou armazenados. O objectivo deste procedimento é fornecer o adequado 
armazenamento e manipulação de hidrocarbonetos e outras substâncias químicas 
perigosas, incluindo os hidrocarbonetos de resíduos, no local e, portanto, evitar qualquer 
forma de contaminação 

 O desenvolvedor deve manter um inventário actualizado de todos os produtos químicos 
perigosos aprovados para uso no local; 

 Recomenda-se que o solo contaminado com hidrocarbonetos seja imediatamente 
removido e descartado na instalação de compostagem como resíduo perigoso; 

 A MSDS de todos os produtos químicos deve estar prontamente disponível no local e as 
precauções estipuladas nestes devem ser respeitados em todos momentos. Todos os 
funcionários devem ser treinados em gestão correcta de instalações delimitadas, incluindo 
a descarga de líquidos recolhidos; 
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 Os kits de derramamento devem estar prontamente disponíveis em pontos estratégicos, 
por todo o local e os funcionários devem ser treinados no uso correcto dos mesmos; 

 Os resíduos perigosos devem ser descartados no esgoto, uma vez que estes podem ter 
um impacto negativo no desempenho das fossas sépticas; 

 Existem duas opções de potenciais descartes de resíduos médicos que devem ser geridos 
de acordo com o procedimento de gestão descrito no anexo 3 de Gestão de Resíduos 
Hospitalares do CICV (2011) e as exigências da legislação moçambicana. A primeira seria 
transportar esse material para o Hospital Geral de Chemba para descarte seguro. A 
segunda seria incinerar o material no local para torná-lo inofensivo e depois descartá-lo no 
aterro no local. 

 
Medidas de mitigação (carcaças de animais do confinamento – Resíduos perigosos) 

 As medidas devem garantir protecção adequada dos recursos de águas subterrâneas e 
superficiais; 

 Devem ser implementados sistemas de gestão de resíduos animais que envolvam a 
recolha, transporte, armazenamento, tratamento e utilização (invés de descarte) dos 
resíduos para reduzir os impactos adversos; 

 As carcaças de animais devem ser devidamente geridas e rapidamente descartadas a fim 
de evitar a propagação de doenças e mau odor e evitar a atracção de vectores. Para este 
fim, o desenvolvedor deve desenvolver e implementar um procedimento para o descarte 
eficiente de carcaças; 

 Deve-se implementar mecanismos de gestão de carcaças e descarte, tais como carcaças 
de animais não devem ser recicladas em alimentos para animais; 

 Os mecanismos de gestão de carcaça de animais e de descarte implementados devem 
incluir as seguintes medidas: 

o Conservar as carcaças até a recolha, usando sistema de refrigeração se 
necessário, para prevenir a putrefação; 

o Usar uma empresa de recolha fiável aprovada pelas autoridades locais que 
descarte as carcaças por Renderização ou incineração, dependendo da causa da 
morte; 

o A incineração só deve ser realizada em instalações autorizadas que operam sob 
padrões internacionais reconhecidos para prevenção e controlo da poluição; 

o Quando não houver disponível a recolha autorizada de carcaças, enterrar no local 
pode ser uma das únicas alternativas viáveis, se for permitido pelas autoridades 
competentes. Quer seja no local ou fora do local, a área de enterro deve ser 
acessível para máquinas de terraplanagem e ter solos estáveis, de baixa 
permeabilidade com separação física suficiente das casas e dos recursos hídricos 
para evitar contaminação por vapores ou lixiviados dos materiais enterrados ou em 
decomposição. 

 
Medidas de mitigação (Compostagem – Resíduos perigosos) 

 A combinação da concepção e construção, gestão de operações, monitoramento e 
medidas de remediação são geralmente necessárias para lidar com o leque de potenciais 
impactos ambientais para a instalação de compostagem; 

 As técnicas de gestão ambiental devem atender os requisitos mínimos especificados pelos 
Requisitos Mínimos de Concepção para instalação e o efluente da instalação de 
compostagem deve cumprir com a descarga exigida, fornecida no Apêndice B; 

 É necessário um plano de monitoramento da água para o local, e em particular, para a 
instalação de compostagem. É preciso que se faça uma avaliação de base da qualidade 
da água (superficial e subterrânea) antes do início da construção do local para estabelecer 
as características anteriores da água antes do estabelecimento do local e deve descrever 
(quando pertinente) os pontos de descarga e pontos de monitoramento. 

 A instalação de compostagem deve ser operada de acordo com o requisito de concepção 
de minimizar a emissão de odores; 

 Compostos aeróbicos e anaeróbicos e respectivos processos orgânicos devem ser 
operados, geridos e mantidos de tal forma que (quando pertinente) as condições 
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anaeróbicas sejam mitigadas; 

 A compostagem anaeróbica e relativos processos orgânicos devem ser operados, geridos 
e mantidos para conter, extrair e tratar todo biogás gerado. Como tal, devem ser 
desenvolvidos procedimentos operacionais relevantes e mantidos de acordo com as 
exigências da legislação e directrizes nacionais e internacionais; 

 Todos produtos orgânicos, produtos contaminados, resíduos e resíduos do processo são 
armazenados de acordo com os requisitos de concepção e descartados como resíduos 
perigosos. 

 
Declaração de significância 
Os Impactos associados à gestão de resíduos gerais sólidos (não perigosos) podem ocorrer e os 
impactos são potencialmente de longo prazo. A extensão dos impactos (excluindo potenciais 
impactos nos recursos hídricos que se assume que estão cobertos no relatório de especialidade 
de Águas Superficiais) é susceptível de ser limitada a área de estudo. Sem mitigação os impactos 
irão definitivamente ocorrer e devem, provavelmente ser considerados como moderadamente 
graves. Com a mitigação recomendada, a gravidade pode ser reduzida a ligeira. A significância 
global do impacto sem a mitigação seria MODERADA, mas com mitigação será BAIXA.  
 
Com base na natureza mais provável dos resíduos perigosos do não processo, os impactos 
podem ocorrer, devido ao potencial de determinadas substâncias perigosas se acumularem no 
ambiente, são potencialmente permanentes. Devido ao potencial transporte dessas substâncias 
na água, o seu impacto pode ser de significância para o Distrito. Sem mitigação, os impactos 
certamente ocorrerão e provavelmente serão considerados como muito grave e de significância 
MUITO ELEVADA. No entanto, com mitigação a gravidade pode ser reduzida para MODERADA e 
a significância global do impacto seria MODERADA. 
 
Impacto 3.2  Impacto de incómodo (Produção de odores, impacto visual e atracção de 
pestes e vermes) 
 
Causa e comentário 
O armazenamento descontrolado de resíduos sólidos, em especial carcaças de animais e 
resíduos alimentares podem atrair vermes e pragas, incluindo roedores, pássaros e moscas. 
Estes vermes/pragas podem representar um incómodo para as comunidades adjacentes e podem 
actuar como vectores de doenças. Além disso, estas práticas podem resultar na liberação de 
odores desagradáveis, que podem ser considerados como incómodo para os usuários das terras 
adjacentes, particularmente aos que se encontram a favor do vento do material. Os compostos 
odoríferos são também libertados de instalações de descarte relativamente bem geridas de 
resíduos sólidos. A presença de grandes quantidades de lixo ao redor das instalações ou no 
aterro proposto pode constituir um impacto visual para os trabalhadores e comunidades locais. 
 
Medidas de mitigação 
Consulte as medidas de mitigação de Impacto  3.1 (acima)  

 Adicionalmente, direção predominante do vento e posição relativa das comunidades 
precisa de ser tomada em consideração na identificação de potenciais locais para a 
instalação do novo aterro. Mais especificamente, a instalação não deve estar situado conta 
o vento de nenhuma comunidade no raio de 1km do local. 

 
Declaração de significância  
Os impactos de incómodo associados à gestão de resíduos sólidos irá, provavelmente, ocorrer e 
os impactos são potencialmente de longo prazo, mas limitados à área de estudo. Sem mitigação, 
os impactos devem provavelmente ser considerados como moderadamente grave, mas com 
mitigação a gravidade pode ser reduzida a ligeira. A significância global do impacto sem mitigação 
seria MODERADA, mas com mitigação seria BAIXA. 
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Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal  Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

QUESTÃO 3: Gestão de resíduos gerais e perigosos do não processo (Todas fases) 

Impacto 3.1: Poluição da terra e da água 

Resíduos gerais (Não perigosos) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo 
Moderadamente 

Grave 
Provável MODERADA (-) 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

Resíduos perigosos/ Hazardous wastes 

Sem 
Mitigação 

Permanente Distrito Muito Grave Provável 
MUITO 

ELEVADA (-) 

Com 
Mitigação 

Permanente Distrito Moderado Improvável MODERADA (-) 

Impact 3.2: Impacto de Incómodo (Produção de odores, impacto visual e atracção de pragas e 
vermes) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo 
Moderadamente 

Grave 
Provável MODERADA (-) 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

 
6.3.2 Questão 4: Descarte de águas residuais sanitárias e lodo de esgoto (Construção, 

Operação e Decomissionamento) 
  
Impacto 4.1: Poluição do solo e da água 
 
Causa e comentário 
O esgoto doméstico é caracterizado pela elevada concentração de nutrientes, matéria orgânica 
elevada e uma variedade de agentes patogénicos. Como tal, este deve ser devidamente tratado 
antes da descarga para o meio ambiente a fim de evitar impactos negativos para a saúde humana 
e para o ambiente. Se o esgoto não tratado for descarregado para o meio ambiente, a 
concentração elevada de nutrientes pode levar à eutrofização dos recursos hídricos superficiais e 
a subsequente ruptura da função ecológica dentro do ambiente aquático. O lodo de esgoto 
advindo das instalações de tratamento sanitário tem de ser removido periodicamente. O lodo deve 
ser tratado e descartado, como descrito na secção 5.3.2. O lodo de esgoto também contém 
elevadas concentrações de nutrientes e pode ter um impacto semelhante nos recursos hídricos se 
não forem armazenados e tratados de forma a minimizar a probabilidade de migração de 
contaminantes do lodo para os recursos hídricos. 
 
Medidas de mitigação 

 Toda a água de lavagem doméstica e de esgoto de todos os locais devem ser desviadas 
para as fossas sépticas para tratamento e as descargas a partir dessas instalações devem 
cumprir com os padrões de descarga, conforme indicado no Apêndice A. As lamas de 
esgoto provenientes dessas instalações devem ser geridas como descrito nas Directrizes 
de EHS para Água e Saneamento (2007d), que é estabilizar por meio de secagem em 
leitos construídas para este fim ou por compostagem. O lodo estabilizado pode então ser 
secado e, ou descartado no aterro proposto ou, alternativamente, aplicado como solo, 
como um condicionador, desde que os níveis de constituintes tóxicos sejam 
suficientemente baixos. Se for adoptada a aplicação de solo, deve ser evitada a 
contaminação deste e ser respeitado o padrão de solo prescrito pelo BAD (Apêndice C). O 
lodo pode ser tratado na instalação de compostagem antes de ser usado. 

 Pré-tratamento dos óleos e gorduras contendo efluentes provenientes das cantinas pelo 
uso de separador de gorduras antes da descarga nas instalações de tratamento de 
esgotos; 

 Sanitários químicos não devem ser usados durante o período de construção, a menos que 
o conteúdo possa ser descartado de uma maneira que não represente uma ameaça para o 
ambiente. Em vez disso, alternativas como VIPs, sanitários de compostagem ou similares 



Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Resíduos e Sub-produtos – Setembro 2014   

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      43            EcoFarm Lda 

devem ser consideradas como preferenciais; 

 Se forem utilizados VIP, estes devem ser revestidos, feitos manutenção e localizados de 
uma forma que minimize o risco de contaminação dos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos; 

 As instalações sanitárias dentro da área de plantação devem estar localizadas a, pelo 
menos, 50m de qualquer massa de água ou canal que conduza a uma massa de água; 

 Se forem utilizados sanitários móveis, estas instalações devem ser esvaziadas e 
higienizadas diariamente e deve ser proibido o uso de sanitários químicos; 

 Todas instalações de tratamento de esgoto devem ser bem conservadas. Para este fim, 
pelo menos, um empregado no local deve ser treinado para fazer a manutenção do 
sistema (s); 

 O desempenho dos sistemas de tratamento de esgoto deve ser monitorado regularmente. 
Se o sistema for encontrado a funcionar mal, a causa desse mau desempenho deve ser 
estudada em tempo útil e colocadas em prática medidas de remediação para restaurar o 
desempenho; 

 No caso em que as lamas tiverem de ser removidas do sistema(s), estas devem ser 
descartadas de uma maneira que minimiza o potencial risco para a saúde humana e para 
o meio ambiente e devem cumprir com a Legislação Nacional; 

 O programa de monitoramento ambiental para instalações de esgoto deve incorporar 
pontos de monitoramento que sejam capazes de detectar um impacto negativo no 
ambiente associado à descarga de esgoto tratado. 

 
Declaração de significância 
Os impactos ambientais associados com o descarte de esgoto irão definitivamente ocorrer. Como 
o projecto proposto estará operacional por mais de 100 anos, os impactos associados com a 
liberação de efluentes não tratados e má gestão de lamas são potencialmente de longo prazo e 
pode afectar a área de estudo. Sem mitigação, os impactos no solo e água seriam provavelmente 
moderadamente grave e de significância MODERADA. No entanto, com a implementação de 
medidas de mitigação recomendadas, a gravidade dos impactos seria ligeira e de significância 
BAIXA.   
 
Impacto 4.2: Impactos na saúde dos trabalhadores e comunidades 
 
Causa e comentário 
O esgoto e as lamas de esgoto são normalmente caracterizados por elevadas concentrações de 
microorganismos patogénicos (vírus e bactérias) e helmintos. A exposição aos efluentes não 
tratados, quer directamente ou através dos recursos hídricos contaminados, pode resultar na 
propagação de numerosas doenças incluindo a cólera. 
 
Medidas de mitigação 
Consulte as medidas de mitigação do Impacto 4.1 acima. Adicionalmente, são aplicáveis as 
seguintes medidas de mitigação: 

 Todo funcionário encarregue de gerir os sistemas de esgoto e saneamento deve ser 
vacinado contra as principais doenças associadas a estes fluxos de resíduos. 

 
Declaração de significância 
Os microorganismos patogénicos são comumente encontrados em esgotos não tratados e a 
liberação desses organismos para massas de água usadas para irrigação, beber, recreação ou 
pesca pode resultar na propagação de doenças como a cólera. Os impactos na saúde associados 
com a liberação de efluentes de esgotos não tratados e má gestão do lodo são potencialmente de 
longo prazo e podem afectar o Distrito. Sem mitigação os impactos associados na saúde 
provavelmente seriam graves e de significância ELEVADA. No entanto, com a implementação de 
medidas de mitigação recomendadas os impactos seriam de ligeira gravidade e de significância 
BAIXA.   
 
 
 



Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Resíduos e Sub-produtos – Setembro 2014   

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      44            EcoFarm Lda 

Impacto 4.3: Impactos de incómodo (odor e moscas) 
 
Causa e comentário 
Esgoto bruto, lamas de esgoto e Instalações de tratamento de esgosto são frequentemente 
associadas com a liberação de odores desagradáveis e podem atrair um grande número de 
pragas de insectos, como moscas. Os odores persistentes e presença de pragas de insectos 
seriam mais prováveis de ser considerados como um incómodo para os funcionários e membros 
da comunidade local. Se o esgoto for gerido de forma correcta, o nível destes factores de 
incómodo podem normalmente ser significativamente reduzidos.  
 
Medidas de mitigação 
Consulte as medidas de mitigação do Impacto 4.1 acima. 
 
Declaração de significância 
A gestão de esgoto vai certamente estar associada a perturbações como emissão de odores e um 
grande número de pragas de insectos e, devido à influência do vento, o impacto sobre qualquer 
receptor seria provavelmente de curta duração. A infraestrutura de tratamento de efluentes será, 
no entanto, relativamente pequena e assim, é provável que o impacto seja confinado à área de 
estudo. Sem mitigação, os impactos provavelmente seriam Moderadamente Graves e de 
significância MODERADA. No entanto, com implementação das medidas de mitigação 
recomendadas os impactos provavelmente seriam de ligeira gravidade e de significância BAIXA. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

QUESTÃO 4: Descarte de águas residuais domésticas e lamas de esgoto (Todas fases) 

Impacto 4.1: Poluição do solo e da água 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Moderadamente 
Grave 

Provável MODERADA (-) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

Impacto 4.2: Impactos na saúde dos trabalhadores e comunidades 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Distrito Grave Provável ELEVADA (-) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Distrito Ligeiro Improvável BAIXA(-) 

Impacto 4.3: Impactos de incómodo (odor e moscas) 

Com 
Mitigação 

Curto Prazo Área de Estudo 
Moderadamente 

Grave 
Provável MODERADA (-) 

Sem 
Mitigação 

Curto Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

 
6.3.3 Questão 5: Descarte de águas de escoamento e águas pluviais (Construção, 

Operação e decomissionamento) 
 
Impacto 5.1: Poluição da terra e da água 
 
Causa e comentário 
A água de escoamento é susceptível de ser gerado no local, como resultado de elevada 
precipitação e lavagem de máquinas. Como esta água migra pelo local, tem potencial para 
carregar vários poluentes tais como hidrocarbonetos, nutrientes e pequenas partículas sólidas. O 
escoamento das actividades de lavagem de máquinas também é susceptível de conter 
hidrocarbonetos. Efluentes que emanam das instalações de confinamento e de compostagem têm 
potencial para contaminar águas superficiais e subterrâneas com nutrientes, amónia, sedimentos, 
patógenos e aditivos alimentares, tais como metais pesados, hormônios e antibióticos. Estes 
efluentes têm elevado teor de matéria orgânica e, consequentemente, um elevado DBO e 
demanda química de oxigênio DQO, bem como nutrientes e TSS. Se essa água for descarregada 
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sem gestão e tratamento adequados, os contaminantes inerentes podem ser transportados em 
corpos hídricos superficiais e sub-superficiais, resultando em uma ruptura ecológica. 
 
Medidas de mitigação 

 A gestão de todo escoamento deve cumprir, no mínimo, com as exigências da legislação 
Moçambicana mas, de preferência, com os requisitos das Directrizes Gerais de EHS do 
IFC (2007a) e outras directrizes relevantes do IFC; 

 Deve ser desenvolvido um Plano de Gestão de Águas Pluviais para todo local do projecto 
e este deve incorporar medidas para desviar a água da chuva limpa para longe dos 
repositórios, armazenamento de resíduos e áreas de descarte e outras de operação; 

 As medidas de mitigação devem estar destinadas a reduzir o contacto entre as águas 
pluviais e produtos químicos perigosos; 

 Em termos de minimização de descarga de poluentes e quantidade de escoamento que 
necessita de tratamento, todo escoamento de águas pluviais deve ser adequadamente 
segregado e o escoamento de água limpas deve ser desviado para evitar que se misture 
com água contendo teor elevado de sólidos para minimizar o volume de água a ser tratada 
antes de ser liberada; 

 Todo escoamento das áreas de lavagem de máquinas deve passar por um separador de 
óleo e ser tratado como resíduo perigoso devido à presença de hidrocarbonetos. Todas 
outras águas de escoamento devem passar por um separador de sedimentos para 
remover a maioria dos sólidos em suspensão antes da descarga para o meio ambiente. 
Todo o material assentado deve ser descartado no aterro; 

 A qualidade de todos os fluxos de resíduos líquidos descarregados no local, incluindo 
águas pluviais, deve ser monitorada periodicamente para assegurar a conformidade com 
os requisitos da legislação e padrões pertinentes; 

 A fonte de efluentes pontuais do confinamento deve ser recolhida e usada no processo de 
compostagem ou, de contrário, tratada antes de ser descarregada como exigido pelas 
directrizes de efluentes da IFC para produção de gado mamífero (2007b); 

 Todos os efluentes de origem difusa provenientes do confinamento devem ser geridos 
através da implementação apropriada de uma estratégia de gestão de nutrientes (FAO 
2006); e 

 Os efluentes da instalação de compostagem devem ser geridos da mesma forma 
recomendada para os efluentes de fonte pontual do confinamento. 

 
Declaração de significância 
Os impactos associados com o descarte das águas de escoamento e pluviais são abordados no 
relatório de especialidade de águas. 
 

6.4 Impactos cumulativos 
 
Além das considerações dos impactos directos associados com a produção de fluxos de resíduos 
pelo desenvolvimento proposto, é também necessário considerar os impactos cumulativos que 
pode se manifestar como consequência de múltiplos empreendimentos comerciais de grande 
escala na região. Com relação à gestão de resíduos, as considerações importantes são a 
mudança no perfil dos fluxos de resíduos produzidos pelas comunidades e consciencialização dos 
membros da comunidade local sobre gestão de resíduos. Cada um destes aspectos é abaixo 
discutido com mais detalhes.   
 
6.4.1 Questão 6: Perfis regionais de resíduos e consciencialização comunitária   
 
Impacto 6.1: Conhecimento local de práticas de gestão de resíduos 
 
Causa e comentário 
Com base na informação disponível, parece haver falta de uma infraestrutura de gestão de 
resíduos bem projectada e operada, incluindo instalações de descarte, e iniciativas de reciclagem 
na Província de Sofala. Prevê-se que o conhecimento entre os membros da comunidade local da 
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necessidade de melhores práticas de gestão de fluxos de resíduos seja limitado. Enquanto um 
conhecimento limitado sobre gestão de resíduos possa não representar um risco significativo 
enquanto as comunidades subsistirem em grande medida da agricultura e uso dos recursos 
naturais, espera-se que os potenciais riscos para a saúde ambiental e humana aumente à medida 
que as comunidades se tornem mais afluentes e densamente povoadas e o perfil de resíduos 
mude para assemelhar-se àqueles mais comumente associados com as sociedades urbanas. Em 
particular, a quantidade de resíduos pode aumentar e os fluxos de resíduos podem começar a 
incluir uma maior proporção de materiais não-biodegradáveis e até mesmo pequenas quantidades 
de resíduos perigosos 
 
Espera-se que uma proporção significativa de trabalhadores do projecto EcoFarm venha das 
comunidades locais. Além disso, outros indivíduos das mesmas comunidades podem ser 
empregados em outras propostas de desenvolvimento de grande escala na área. Através de seus 
empregos nessas operações, estes membros da comunidade local serão treinados em uma série 
de questões ambientais, incluindo gestão correcta dos resíduos. Este conhecimento pode, então, 
ser transferido para outros membros das comunidades locais, resultando assim em um aumento 
da consciencialização geral sobre a importância da gestão de resíduos, e potenciais 
oportunidades de reciclagem, no seio das comunidades locais.  
 
Medidas de mitigação 

 Capacitar a todos trabalhadores em importância de gestão adequada de fluxos de resíduos 
e saneamento; 

 Considerar opções para facilitar uma melhor gestão de resíduos sólidos nas comunidades 
locais. Isso pode incluir permitir que as comunidades locais descartem os seus resíduos 
sólidos nas instalações do novo aterro sanitário ou capacitar as comunidades locais em 
técnicas de compostagem. Isto pode ser incorporado em um plano de urbanização para a 
área. 

 Considerar o envolvimento das comunidades locais em iniciativas de reciclagem de 
resíduos, se for considerado prático dentro do contexto do projecto. 

 
Declaração de significância 
O desenvolvimento do conhecimento e apreciação da necessidade de uma boa gestão de 
resíduos entre os funcionários, e subsequente disseminação informal desse conhecimento para as 
comunidades locais pode, em última análise, em conjunto com a provisão de infraestrutura de 
gestão de resíduos, tais como áreas formais de armazenamento temporário ou um aterro sanitário 
(talvez através de um plano de urbanização), resultam em uma gestão melhorada dos fluxos de 
resíduos no seio das comunidades locais. Como um dos impactos positivos seria um 
conhecimento local aprimorado, o impacto pode ser considerada permanente. Sem mitigação, o 
impacto seria, possivelmente, considerado como ligeiramente benéfico e de significância BAIXA. 
No entanto, com a mitigação, o impacto poderia ser considerado Benéfico e de significância 
positiva MODERADA. 
 
Impacto 6.2: Mudança nos perfis de resíduos das comunidades locais 
 
Causa e comentário 
O desenvolvimento proposto, em conjunto com outros na região, devem elevar o perfil económico 
das comunidades locais e irá resultar em uma mudança no perfil dos fluxos de resíduos da 
comunidade, tanto em termos de quantidade como na natureza dos resíduos. A gestão de 
resíduos formal nas comunidades locais é pouco desenvolvida e os impactos existentes 
associados a má gestão de resíduos será agravada se o volume de resíduos, em particular dos 
perigosos, aumentar. Se as práticas de gestão de resíduos existentes não forem adaptadas, pode 
resultar em potenciais impactos visuais, bem como impactos na saúde, segurança e meio 
ambiente em torno das comunidades. 
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Medidas de mitigação 

 A EcoFarm Lda Moçambique pode apoiar na facilitação do desenvolvimento de um plano 
de urbanização para as comunidades locais; 

 Considerar opções para facilitar uma melhor gestão dos resíduos sólidos nas comunidades 
locais. Isso pode incluir permitir que as comunidades locais descartem os seus resíduos 
sólidos no novo aterro sanitário, formar as comunidades locais em técnicas de 
compostagem ou estudos e, se for considerado viável, apoiar iniciativas de reciclagem. 

 
Declaração de significância 
A mudança no perfil de resíduos nas comunidades locais irá definitivamente ocorrer. O impacto 
seria provavelmente de significância negativa ELEVADA sem mitigação e de significância negativa 
BAIXA com mitigação. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

QUESTÃO 6: Perfil Regional dos resíduos e consciencialização comunitária (Todas fases) 

Impacto 6.1: Conhecimento local de práticas de gestão de resíduos  

Sem 
Mitigação 

Permanente Distrito 
Ligeiramente 

Benéfico 
Definitivo BAIXO (+) 

Com 
Mitigação 

Permanente Distrito Benéfico Provável MODERADO (+) 

Impacto 6.2: Mudança nos perfis de resíduos nas comunidades locais 

Sem 
Mitigação 

Permanente Distrito Grave Definitivo ELEVADO (-) 

Com 
Mitigação 

Permanente Distrito Ligeiro Improvável BAIXO (-) 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
Uma revisão de documentos relevantes da legislação e políticas indica que o desenvolvimento a 
nível nacional de instalações de gestão de resíduos em Moçambique ainda está em estágio inicial. 
Está em falta uma Infraestrutura de gestão de resíduos para gestão segura de resíduos na 
Província de Sofala e, como tal, o desenvolvedor terá que empregar medidas para gerir de forma 
eficaz os resíduos gerados a partir do projecto de forma a não contribuir para as deficiências 
existentes na gestão de resíduos na área do projecto. 
 
Com base na descrição disponível do projecto e informações complementares provenientes de 
uma variedade de fontes, foi possível avaliar os prováveis impactos associados à gestão de fluxos 
de resíduos provenientes do proposto projecto de Irrigação e Cana-de-açúcar Orgânica da 
EcoFarm em Moçambique. 
 
Foram identificados um total de 11 impactos com mitigação (Tabela 7.1) e destes, sete foram 
considerados de significância negativa BAIXA e um com significância negativa MODERADA. Dois 
impactos foram considerados benéficos e de significância ELEVADA a MODERADA com 
mitigação. Os impactos associados com a poluição da terra e da água são abordados no relatório 
de Especialidade de Águas. Devido a potencial natureza de longo prazo dos impactos 
relacionados com os resíduos, é essencial que o desenvolvedor adira as exigências da legislação 
nacional e as melhores práticas internacionais no que diz respeito à gestão de todos fluxos de 
resíduos. Enquanto uma série de medidas de mitigação específicas foram incluídas no 
documento, directrizes mais detalhadas sobre gestão dos principais fluxos de resíduos são 
apresentadas nos documentos referidos neste relatório.    
 
Tabela 7.1: Resumo dos impactos ambientais relacionados com os resíduos do projecto 
EcoFarm 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância Geral 

Escala Temporal Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

QUESTÃO 1: Gestão dos resíduos sólidos e líquidos do processo 

Impacto 1.1: Poluição dos recursos hídricos  

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Grave Pode Ocorrer MODERADA (-) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

QUESTÃO 2: Use de produtos de compostagem como fertilizante orgânico 

Impacto 1.2: Redução da aplicação de fertilizantes sintéticos 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo  Beneficio Ligeiro Improvável BAIXA (+) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo 
Benefívio 
Elevado 

Pode Ocorrer ELEVADA (+) 

QUESTÃO 3: Gestão de resíduos gerais e perigosos do não processo (Todas fases) 

Impacto 3.1: Poluição da terra e da água 

Resíduos gerais (Não perigosos) 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo 
Moderadamente 

Grave 
Provável MODERADA (-) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

Resíduos perigosos 

Com 
Mitigação 

Permanente Distrito Muito Grave Provável 
MUITO ELEVADA 

(-) 

Sem 
Mitigação 

Permanente Distrito Moderado Improvável MODERADA (-) 
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Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância Geral 

Escala Temporal Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Impacto 3.2: Impacto de incómodo (Produção de odores, impacto visual e atracção de pragas e 
vermes) 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo 
Moderadamente 

Grave 
Provável MODERADA (-) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

QUESTÃO 4: Descarte de águas residuais domésticas e lodo de esgoto (Todas fases) 

Impacto 4.1: Poluição do solo e da água 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo 
Moderadamente 

Grave 
Provável MODERADA (-) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

Impacto 4.2: Impactos na saúde dos trabalhadores e comunidades 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Distrito Grave Provável ELEVADA (-) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Distrito Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

Impacto 4.3: Impactos de Incómodo (odor e moscas) 

Com 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo 
Moderadamente 

Grave 
Provável MODERADA (-) 

Sem 
Mitigação 

Longo Prazo Área de Estudo Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

QUESTÃO 5: Descarte das águas de escoamento, pluviais e efluentes 

Impacto 5.1: Poluição do solo e da água 

 Consulte o relatório de Especialidade de Águas 

QUESTÃO 6: Perfis regionais de resíduos e consciencialização da comunidade  

Impacto 6.1: Conhecimento local de práticas de gestão de resíduos 

Com 
Mitigação 

Permanente Distrito 
Ligeiramente 

Benéfico 
Definitivo BAIXA (+) 

Sem 
Mitigação 

Permanente Distrito Benéfico Provável MODERADA (+) 

Impacto 6.2: Mudança nos perfis de resíduos nas comunidades locais 

Com 
Mitigação 

Permanente Distrito Grave Definitivo ELEVADA (-) 

Sem 
Mitigação 

Permanente Distrito Ligeiro Improvável BAIXA (-) 

 
Recomenda-se que todos os fluxos de resíduos devam ser geridos de acordo com a hierarquia de 
gestão de resíduos e segundo o Decreto 13/2006, de 15 de Julho: Regulamento de Gestão de 
Resíduos. Este especifica que, sempre que possível, a produção de resíduos deve ser evitada ou 
minimizada na fonte. Onde a prevenção ou a minimização adicional não seja possível, os resíduos 
devem ser reutilizados, reciclados e, então, descartados de forma responsável, de modo a 
minimizar os impactos ao meio ambiente. Mais odirectrizes sobre gestão de fluxos de resíduos 
são fornecidas nas Directrizes Gerais de EHS do IFC (2007a) e outros documentos do IFC 
relevantes de directrizes específicas para o sector. No caso de não existirem padrões nacionais 
disponíveis, a EcoFarm deve cumprir com os padrões internacionalmente reconhecidos 
desenvolvidos por organizações internacionais, como o IFC. Sempre que existam vários padrões 
disponíveis para uso, a EcoFarm deve apresentar uma justificação para a escolha de uso, além do 
uso dos mais rigorosos. 
 
Devido à localização remota do local do projecto recomenda-se que a EcoFarm estabeleça uma 
instalação de descarte de resíduos não perigosos no local. Terão de ser consideradas opções 
práticas para gestão e descarte de resíduos perigosos. Estas serão, desenvolver uma célula 
dedicada e concebida especialmente para resíduos perigosos dentro do novo aterro no local ou, 
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alternativamente, construir uma instalação delimitada e segura para armazenamento temporário 
de resíduos perigosos no local até que estes possam ser transportados para fora do local para 
descarte seguro. 
 
A abordagem altamente integrada para a gestão e beneficiamento de resíduos orgânicos sólidos e 
líquidos e, consequentemente, uma dependência reduzida nos fertilizantes sintéticos, conforme 
aplicado pelo projecto proposto, deve ser considerada como um modelo para futuros 
empreendimentos agro-industriais na região.  
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APÊNDICE A: PADRÕES DE EFLUENTES SANITÁRIOS 
 

Poluente/Medida Unidades MITADER 
Gerais de 

EHS da IFC 
Mais 

Rigorosas 

Cor 
 

Presente / Ausente 1:20 diluição - Ausência 

Cheiro Presente / Ausente 1:20 diluição - Ausência 

Totais de Sólidos Suspensos mg/l 60 50 50 

pH S.U. 6-9 6-9 6-9 

Demanda química de oxigénio mg/l 150 125 125 

Demanda bioquímica de 
oxigénio (5) 

mg/l - 30 30 

Óleo e Graxa mg/l - 10 10 

Total de Nitrogénio mg/l 15 10 10 

Total de Fósforo mg/l 10y 2 2 

Coliformes totais NMPb/100ml 
 

400a 400 

Aumento de temperatura 
o
C 35°z - 35

o
 

a: Não aplicável a sistemas de tratamento de águas residuais centralizados, municipais que estão incluídos nas 

Directrizes de EHS para Água e Saneamento 
b: NMP = Número Mais Provável 
Y: 3 mg/l em zonas sensíveis 
z: Aumento no meio receptor 
q: Água usada para irrigação 
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APÊNDICE B: NÍVEIS DE EFLUENTES DO IFC PARA PRODUÇÃO DE 
ANIMAIS MAMÍFERO 

 

Poluentes Unidades Valores de Referência 

pH pH 6 - 9 

Demanda bioquímica de oxigénio (5) mg/l 50 

Demanda química de oxigénio mg/l 250 

Total de nitrogénio mg/l 10 

Total de fósforo mg/l 2 

Óleo e Graxa mg/l 10 

Total de sólidos em suspensão mg/l 50 

Aumento da temperatura 
o
C <3

b
 

Coliforme totais NMP
a
/100ml 400 

Ingredientes Activos/Antibióticos A ser determinado em uma base de casos específicos 

Notas: 
a
 NMP = Número Mais Provável 

b
 Na ponta de uma zona de mistura cientificamente estabelecida que leva em conta a qualidade da água do 

ambiente, uso da água receptora, potenciais receptores e capacidade de assimilação 
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APÊNDICE C: PADRÕES DOS SOLOS 
 

Poluente/Medida Unidades 
BAD 

A B C 

Cádmio mg/kg - 5 20 

Crómio mg/kg - 250 800 

Cobre mg/kg - 100 500 

Chumbo mg/kg - 150 600 

Mercúrio mg/kg - 2 10 

Níquel mg/kg - 100 500 

Zinco mg/kg - 500 3000 

Bromo mg/kg 20 50 300 

Cianetos (total livre) mg/kg 1 10 100 

Fluoretos mg/kg - 400 2000 

Sulfureto mg/kg 2 20 200 

Benzeno mg/kg 0.05 0.5 5 

Etilbenzeno mg/kg 0.05 0.5 50 

Tolueno mg/kg 0.05 3 30 

Xileno mg/kg 0.05 5 50 

Fenóis mg/kg 0.05 1 10 

Tota lde hidrocarbonetos mg/kg - 7 70 

A: Valor de referência, não poluente 
B:Valor para futuros estudos; 
C:Valor para acções correctivas 
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APÊNDICE D: CONVENÇÃO DE ESTOCOLMO 
 

Anexo A: Produtos Químicos Listados para Descarte 
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Anexo B: Produtos Químicos Listados para Restrição 

 

 
Legenda: 
 

Produto químico Actividade Finalidade aceitável ou isenção específica 

 Produção Finalidade Aceitável: 
Uso do Controlo de doenças transmitidas por 
vectores  de acordo com a Parte II do presente 
Anexo 
 
Isenções específicas: 
Intermediário na produção do dicofol 
Intermediário 

Uso Finalidade Aceitável: 
Controlo de doenças transmitidas por vectores 
de acordo com a Parte II do presente Anexo 
 
Isenções específicas: 
Produção do dicofol 
Intermediári 

 


