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CARVÃO DE ESTIMA 

DESENVOLVIMENTO DA NOVA VILA DE CHITIMA 

INSTALAÇÃO GERAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

AVALIAÇÃO PRELIMINAR E CUSTOS 

 

1. HISTORIAL 

A proposta de criação do Projeto Estima 871L / Concessão 6127C Projecto de Carvão requer o 
desenvolvimento de infraestruturas para apoiar os objectivos de desenvolvimento social, comunitário e 
de projectos. Parte das infraestruturas propostas inclui a gestão de alojamento e de resíduos comerciais 
e industriais não perigosos. 

A manipulação, armazenamento temporário, transporte e descarte de Resíduos de Mineração (por 
exemplo, estéril, material de despejo) e resíduos industriais perigosos são excluídos deste relatório.  
 

2. REQUISITOS DE LICENCIAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL / GESTÃO DE RESÍDUOS 

 

2.1. Fontes 

Uma pesquisa rápida na internet revelou que a Constituição da República de Moçambique, e relevante Lei 
Ambiental, está publicada em português. Contudo, um resumo relativamente detalhado e útil pode ser 
encontrado no: “Manual sobre Legislação de Avaliação Ambiental na Região da SADC ", Capítulo 10: 
Moçambique”1. 

O resumo confirma amplamente os dois documentos seguintes fornecidos pelo cliente: 

• "ESIA2 para o Projecto de Carvão de Estima, Província de Tete, Moçambique" (Capítulo 3): Eurasian 
Natural Resources Corporation; Relatório n.º 157_001 / 02 Draft (Fevereiro de 2013). 

• "Requisitos Regulamentares Ambientais e de Mineração Relativos ao Projecto de Carvão de Estima 
em Moçambique": Lei Eco (Fevereiro 2011). 

As questões relativas à abordagem do ambiente e da qualidade de vida na Constituição da República de 
Moçambique (2004) estão adequadamente resumidas na documentação acima e não serão aqui 
repetidas. O que a seguir se descreve refere-se apenas a questões legais e processuais que afectam 
directamente a gestão de resíduos relacionados com requisitos de gestão de resíduos domésticos e 
comerciais para o estabelecimento do projecto de Carvão de Estima proposto. 
 

2.2. Legislação 

• A legislação principal é a Lei Ambiental (Lei 20 de 1997). O artigo 15 da Lei aborda as actividades que 
podem ter um impacto significativo sobre o meio ambiente, e estabelece: 

"Qualquer licenciamento e registro de actividades que possam causar um impacto significativo no meio 
ambiente deve ser realizado de acordo com os regulamentos de EIA, e a emissão de uma Licença 
Ambiental deve ser baseada em um EIA aprovado para a actividade proposta". 

• Os regulamentos do EIA são definidos no Regulamento de Impacto Ambiental, Decreto 45/2004, de 
29 de Setembro de 2004 (alterado pelo Decreto 42/2008, de 4 de Novembro de 2008). 

• A gestão dos resíduos é controlada pelo Regulamento de Gestão de Resíduos, Decreto Ministerial 
13/2006, de 15 de Junho de 2006. 

 

                                                           
1 Em inglês o original “Handbook on Environmental Assessment Legislation in the SADC Region”, Chapter 10: 

Mozambique (NT). 
2 Avaliação de Impacto Social Ambiental (NT) 
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2.3. Licenciamento Ambiental 

A instalação de eliminação de resíduos está sujeita a Licenciamento Ambiental em termos do 
Regulamento de Gestão de Resíduos (13/2006), e o Regulamento de Impacto Ambiental reflecte o 
procedimento do EIA que deve ser seguido. 

As seguintes informações devem ser fornecidas à Direcção Provincial do Ministério da Coordenação da 
Acção Ambiental (MICOA): 

• Descrição do local da actividade 

• Descrição da actividade 

• Justificação da actividade 

• Enquadramento legal da actividade 

• Breve informação biofísica e socio-económica da área 

• Uso actual da área de actividade 

• Informação sobre o ambiente da área de implementação da actividade 

• Informações sobre as etapas de realização do EIA e a submissão dos respectivos Termos de 
Referência (TdR), Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA), Relatório de 
Impacto Ambiental (RIA) e (SER)  

• Folha de informações ambientais preliminares. 

Os TdR são confirmados com O MICOA, após o que o EIA pode prosseguir. O Decreto 45/2004, de 29 de 
Setembro (com as alterações introduzidas pelo Decreto 42/2008, de 4 de Novembro) detalha os requisitos 
de conteúdo do RIA que, em última instância, deve ser submetido à Direcção Provincial do MICOA para 
avaliaço do Licenciamento Ambiental de uma instalação de eliminação de resíduos. Notar que estes 

Decretos também referem que a Participação Pública que também é necessária. 

Uma vez que o elemento gestão de resíduos faz parte das extensas infraestruturas necessárias para o 
desenvolvimento e funcionamento dos aldeamentos para o pessoal e comunidades vizinhas ao Projecto de 
Carvão de ESTIMA proposto, o licenciamento ambiental de uma instalação de eliminação de resíduos pode: 

• Ser um EIA "independente" separado; 

• Ser parte de um EIA para toda a infraestrutura de assentamento humano, ou;  

• Formar parte do EIA geral para o estabelecimento de Minas. 

Uma vez que a maior parte da informação ambiental e da participação pública será comum a todos os 
elementos da infraestrutura, deverá ser útil ter um profissional de EIA a gerir o processo. Note-se que apenas 
os consultores de EIA e técnicos registados em Moçambique podem realizar esse trabalho, embora se saiba 
que os profissionais registados em Moçambique trabalhem em associação com consultores internacionais. 
 

2.4. Regulamentos de Gestão de Resíduos  

 

2.4.1. Princípios de Gestão de Resíduos 

The Waste Management Regulations, Ministerial Decree 13/2006 of 15 June 2006, require that the 
following general waste management principles should be implemented:  

• Minimização de resíduos; 

• separação de resíduos; 

• tratamento de resíduos; 

• protecção dos trabalhadores; 

• transporte seguro de resíduos (trabalhadores, público em geral e meio ambiente); 
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• formação de colaboradores em relação ao SSA3; 

• prevenção dos efeitos negativos dos resíduos na saúde e segurança públicas; e 

• estabelecimento e manutenção de registros de resíduos e arquivo de registros por um período 
mínimo de 5 anos 

 

2.4.2. Licenciamento Ambiental 

O Licenciamento Ambiental é exigido para instalações e equipamentos para despejo, recuperação ou 
tratamento de resíduos.  

Para além do local de despejo de resíduos (não perigosos), essas instalações podem incluir instalações 
temporárias de armazenamento de resíduos, estaleiros de sucata, estações de tratamento de esgotos, 
bacias de lama e instalações de despejo de resíduos. Por conseguinte, é necessário ter em conta este 
requisito no licenciamento ambiental das instalações associadas de extracção mineira e de 
processamento de carvão. 
 

2.4.3. Resíduos Perigosos 

Os resíduos perigosos são definidos, no Regulamento de Gestão de Resíduos, como "resíduos que 
apresentam características de risco de serem inflamáveis, explosivos, corrosivos, tóxicos, infecciosos ou 
radioactivos, ou por apresentarem qualquer outra característica que constitua perigo para a vida e a saúde 
da humanidade e outros seres vivos e para a qualidade ambiental". 

De acordo com estes regulamentos, os resíduos são classificados de acordo com as suas características e 
diferentes categorias: 

• Explosivos 

• Gases comprimidos, liquefeitos ou pressurizados  

• Líquidos inflamáveis 

• Sólidos inflamáveis 

• Substâncias ou resíduos espontaneamente inflamáveis 

• Substância que, em contacto com água, libertam gases inflamáveis  

• Oxidantes 

• Peróxidos orgânicos 

• Substâncias tóxicas (agudas)  

• Substâncias infecciosas 

• Substâncias ou lixo corrosivo  

• Substância libertando gases tóxicos em contacto (ar/água)  

• Substâncias tóxicas (de efeito retardado) 

• Substâncias tóxicas (bioacumulação ou de impacto nos biossistemas) 

• Substâncias que, em consequência da sua eliminação ou ruptura, possam originar outras substâncias 
com qualquer das características acima 

Todos os resíduos perigosos gerados na mineração e actividades associadas devem ser 
temporariamente armazenados no local em instalações devidamente projectadas e 
ambientalmente licenciadas antes do transporte e despejo no Local de Eliminação de 
Resíduos Perigosos, estabelecido por terceiros perto de Tete. 

                                                           
3 Segurança, Saúde, Ambiente (NT) 
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Além disso, o Regulamento de Gestão de Resíduos inclui os requisitos para: 

• Rotulagem e recipientes para resíduos perigosos; 

• Transporte de resíduos perigosos. 
 

2.4.4. Resíduos Gerais  

Resíduos em geral, ou resíduos não perigosos, são definidos como resíduos sem características de risco, 
conforme indicado em 2.4.3 acima. 

Os resíduos não perigosos são ainda classificados no Regulamento de Gestão de Resíduos de acordo com 
as suas características, como se segue: 

• Papel/cartão 

• Plástico  

• Vidro 

• Metal  

• Escombros 

• Lixo metálico  

• Matéria orgânica 

• Qualquer outro tipo de resíduo 

A separação na fonte das categorias acima referidas é encorajada pelo Regulamento, sempre que possível, 
para recuperação, reutilização ou reciclagem. Prevê-se nesta fase que as quantidades de recuperação não 
sejam rentáveis para a reciclagem comercial devido às taxas de produção baixas esperadas e elevados 
custos de transporte para os mercados de reciclagem e reciclagem inerente pelas comunidades locais que 
têm pouco acesso aos recursos. No entanto, isso deve ser abordado em detalhe no Plano de Gestão de 
Resíduos (ver Secção 2.4.5), e implementado quando viável. 
 

2.4.5. Plano de Gestão de Resíduos e Registo 

Deve ter-se em conta que o Regulamento de Gestão de Resíduos requer:  

• A compilação de um Registo de Gestão de Resíduos de acordo com as categorias de resíduos 
(perigosos e não perigosos) a serem gerados a partir das zonas de residências, das instalações 
de exploração mineira e associadas; 

• Um Plano de Gestão de Resíduos para todas as actividades de gestão de resíduos. 

Estes requisitos terão de ser abordados no planeamento detalhado, e serão necessários para as 
submissões de licenciamento ambiental. 
 

2.4.6. Projecto e Operação do Aterro  

Actualmente, não existem regulamentos ou directrizes que rejam o projecto detalhado e a operação de 
aterros em Moçambique. Propõe-se a utilização dos seguintes regulamentos e directrizes adequadas sul-
africanas: 

• "Os Requisitos Mínimos para a Eliminação de Resíduos por Aterro" 2ª Edição 1998: Departamento 
de Assuntos Hídricos - para orientação sobre a localização de aterros e directrizes operacionais 
(doravante denominados "Requisitos Mínimos") 

• Normas e Padrões Nacionais para a Despejo de Resíduos em Aterro Sanitário - GN No. R. 636, 23 de 
Agosto de 2013 - para a concepção do sistema de revestimento de aterro (doravante denominado 
"Regulamento de Revestimento"). 
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3. GERAÇÃO DE RESÍDUOS  

 

3.1. Classificação de Resíduos  

A instalação de despejo de resíduos proposta abrangerá apenas os resíduos não perigosos gerados a partir 
de agregados familiares e de fontes comerciais, tais como escritórios e lojas, etc. 

Os resíduos gerados a partir destas fontes podem conter vestígios de substâncias que podem ser 
consideradas perigosas nos termos do Regulamento de Gestão de Resíduos, como por exemplo, baterias 
usadas em pequenos electrodomésticos, contentores de consumidores / agregados domésticos contendo 
produtos químicos residuais (por exemplo, branqueadores, terebintina, diluentes, tintas, etc). A curto 
prazo, os pequenos volumes e quantidades de tais substâncias misturadas com os resíduos não tóxicos, 
se despejados num aterro adequadamente projectado e operado, terá um efeito insignificante no 
ambiente receptor. 

A médio prazo, podem ser implementados mecanismos para disponibilizar pontos alternativos 
de colecta de resíduos perigosos das residências, e que devem ser considerados no Plano de 
Gestão de Resíduos.  

Os resíduos alimentares de cantinas, bem como resíduos de óleos e gorduras recolhidos em cantinas 
podem ser eliminados como Resíduos Gerais, desde que os óleos e gorduras sejam de origem animal ou 
vegetal. As quantidades esperadas são relativamente pequenas e facilmente biodegradáveis. 

Conforme mencionado na Secção 2.4.3 acima, os resíduos perigosos gerados nas instalações de 
mineração e processamento associado devem ser armazenados em instalações temporárias de 
armazenamento de resíduos adequadamente projetadas, licenciadas e rotuladas. Todos os resíduos 
perigosos gerados a partir dos escritórios e oficinas das instalações de mineração também serão 
armazenados nessas instalações.  

Quando necessário, estes resíduos perigosos serão transportados e eliminados de forma segura 
na Instalação De Eliminação de Resíduos Perigosos construída por terceiros perto de Tete. 
 

3.2. Área de Serviço e População  

A área e a população que vai ser servida pelo aterro de resíduos não perigosos inclui: 

• Actual Vila de Chitima  – 32 000 pessoas.  

• Os 500 alojamentos iniciais a serem construídos para para reassentar as famílias deslocadas pelas 
operações de mineração propostas (assumir 6 pessoas por alojamento). 

• 4 000 futuros alojamentos adicionais a serem construídos para famílias atraídas para a zona devido 
a oportunidades económicas/de emprego (assumir 6 pessoas por alojamento). 

• Área de 250 alojamentos para empregados da mina (assumir 4 pessoas por alojamento). 

• Possível área de alojamento de futura Refinaria, acomodando aproximadamente 6 000 pessoas. 

A curto prazo, apenas os resíduos gerados na vila de Chitima, nos primeiros 500 alojamentos iniciais e nos 
alojamentos da mina serão colectados e descartados no aterro sanitário. Os 4 000 alojamentos adicionais 
serão construídos conforme necessário, possivelmente a médio e longos prazos. Os alojamentos da 
Refinaria só serão construídos se a opção Refinaria for implementada. Para os propósitos deste estudo de 
planeamento, supõe-se que isto será desenvolvido dentro de 10 anos. 
 

3.3. Taxas de Geração de Resíduos 

Como não existe nenhum sistema formal de colecta e descarte de resíduos em Chitima, não há dados 
existentes sobre a geração de resíduos. 

A geração actual de resíduos per capita, ou por agregado familiar, depende muito de uma série de 
factores, incluindo circunstâncias socio-económicas, influências culturais e religiosas. A influência mais 



6 

significativa, no entanto, é normalmente o nível de renda na área. Actualmente, há muito pouca 
actividade económica e oportunidades de emprego em Chitima e arredores. Como tal, o consumo de bens 
de consumo é baixo, esperando-se assim uma geração de resíduos muito baixa. Espera-se que as taxas de 
produção de resíduos sejam inferiores a 0,1 kg / habitante / dia. 

No entanto, com o desenvolvimento da mina proposta, o emprego directo e indirecto subsequente irá 
melhorar significativamente a economia da área, com o aumento associado da compra de bens de 
consumo. Isto irá aumentar significativamente a geração de resíduos, particularmente no que se refere 
ao material de embalagem, resíduos de preparação de alimentos, etc. 

Taxas comparáveis de geração de resíduos para pequenas vila e cidades em Moçambique foram obtidas 
de várias fontes, como segue: 

• 0,2 kg / habitante / dia - rendimentos baixos em África - "Policy Brief", Africa Institute of South Africa: 
Briefing No 81, Setembro de 2012 

• 0,56 kg / habitante / dia - zonas suburbanas de Maputo (alta fracção de areia) - "Instrumentos 
Económicos na Gestão de Resíduos Sólidos: Estudo de Caso de Maputo: Moçambique 

• 0,35 a 0,57 kg / habitante / dia "Gestão de Resíduos Sólidos no Centro e Norte de Moçambique ", 
Conferência Internacional AFRICA sobre Gestão de Resíduos Sustentáveis, Luanda, Angola 2014.  

Espera-se que, à medida que a actividade económica cresça na área devido ao desenvolvimento da mina 
proposta, a taxa de geração de resíduos aumente em direcção a esses valores. As taxas de geração de 
resíduos foram, portanto, assumidas conforme apresentado na Tabela 3.1.  

Na ausência de taxas detalhadas de geração de resíduos relacionado com actividade sócio-económica 
para níveis de rendimento médios e elevados em Moçambique, foram assumidas as taxas referentes à 
África do Sul . 
 

NÍVEL DE RENDIMENTO  GERAÇÃO DE RESÍDUOS 
(kg/habitante/dia)  

Rendimento muito baixo  0,2  

Rendimento baixo 0,35  

Rendimento médio 0,75  

Rendimento alto 1,30  

Tabela 3.1: Taxas Assumidas de Geração de Resíduos 
 

3.4. Modelo de Geração de Resíduos 

Foi elaborado um Modelo de Geração de Resíduos para estimar os requisitos de "espaço ao ar livre" para 
eliminação de resíduos para o projecto de um aterro sanitário para atender às necessidades da 
urbanização proposta. As seguintes premissas foram definidas: 

• Foram acrescentados outros 5% de resíduos gerados a partir de fontes comerciais (lojas, escritórios, etc.). 

• Uma quantidade reciclada/eliminada de 5% foi subtraída para eliminação do aterro sanitário. 

• Foi permitida uma taxa de crescimento populacional de 5% nos primeiros 10 anos. 

• Uma vez que os efeitos combinados da população em expansão, do aumento dos padrões de vida (e 
consumo) e os efeitos crescentes de quaisquer iniciativas de prevenção, minimização, recuperação e 
reciclagem são muito difíceis de prever, foi calculado um aumento de 3% desde o ano 10 até ao ano 50. 

• • Foi permitido material de cobertura diário de 200 mm (usando "softs" de operações de mineração) 
de 200mm. 

O Modelo de Geração de Resíduos está incluído no Apêndice A e está resumido na Tabela 3.2. 
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Fonte de Nível 
de Renda 

População 

Ano 1 

Geração 
Média de 
Resíduos 

(kg/dia) 

Geração de 
Resíduos 
por ano 

Ano 1 (t/a) 

População 

Ano 5 

Geração 
Média de 
Resíduos 

(kg/dia) 

Geração de 
Resíduos 
por ano 

Ano 5 (t/a) 

População 

Ano 10 

Geração 
Média de 
Resíduos 

(kg/dia) 

Geração de 
Resíduos 
por ano 

Ano 10 
(t/a) 

Muito baixo 32,000 0.20 2,336 40,841 0.20 2,981 52,125 0.20 3,805 

Baixo 9,000 0.35 1,150 16,500 0.35 2,108 33,000 0.35 4,216 

Médio  750 0.75 205 2,750 0.75 753 4,750 0.75 1,300 

Alto 250 1.30 119 1,250 1.30 593 2,250 1.30 1,068 

Comercial   190   322   519 

Totais 42,000  4,000 61,341  6,757 92,125  10,908 

Menos:-          

Reciclagem   200   338   545 

          

Total    3,800   6,419   10,363 

Tabela 3.2. Quantidade Estimada de Resíduos não Tóxicos Gerados 

Nota: Isto é considerado conservador, uma vez que a curto e médio prazos as taxas de geração 
de resíduos podem ser significativamente menores do que o previsto. Além disso, qualquer 
sistema de reciclagem formais significativo, implementado de acordo com um Plano de Gestão 
de Resíduos reduzirá ainda mais os resíduos a serem despejados no aterro, aumentando assim 
a vida útil da célula do aterro. Este aspecto precisa ser monitorado de perto como parte das 
operações do aterro e planeamento para futuras células. 

 

3.5. Requisitos para o Despejo de Resíduos em espaço Aberto  

O Modelo de Geração de Resíduos prevê que, em última instância, para 50 anos de projecto, é necessária 
uma capacidade de aproximadamente 1 000 000 m3.  

Obviamente, todo o aterro não é desenvolvido em uma fase, mas em muitas fases, à medida que é 
necessário mais espaço. Na prática, será fornecido espaço normalmente suficiente para os próximos 5 
anos, pela construção de uma célula de aterro revestida. O espaço necessário para a primeira célula é de 
aproximadamente 21 000 m3. 

A fim de evitar um desenvolvimento ou uso da terra alternativos incompatíveis com as futuras 
necessidades de terra, é normal reservar toda a área de terra necessária para o aterro. A área total de 
terra requerida é altamente dependente da topografia do terreno e do tipo de aterro previsto. Nesse nível 
de planeamento, prevê-se a utilização de topografia de tipo linha de vale rasa, juntamente com a 
operação de construção do aterro. Como tal, as profundidades médias depositadas podem ser até 
aproximadamente 20m, exigindo um mínimo de 60 Ha de terra para aterro. Terrenos adicionais em volta 
são necessários para as infraestruturas. 

É necessária uma zona tampão adicional ao redor de todo o aterro onde é normal impedir o 
estabelecimento de áreas residenciais, escolas, hospitais, centros comerciais, etc., onde os impactos 
potenciais do aterro podem afectar negativamente as pessoas. A zona tampão pode ainda ser utilizada 
para agricultura, criação de animais e outras utilizações "compatíveis". 

Na África do Sul, esta zona tampão está normalmente a 400 metros do limite do aterro. 
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4. SELECÇÃO DO LOCAL DO ATERRO  

4.1. Requisitos para a Implantação dum Aterro 

Na implantação de um aterro, os Requisitos Mínimos exigem que sejam considerados critérios 
económicos, ambientais e de aceitação pública. 
 

4.1.1. Considerações Económicas 

O custo operacional permanente mais significativo de um sistema de gestão de resíduos é normalmente 
o custo do transporte dos resíduos. Assim, é importante localizar um aterro o mais próximo possível do 
centro de maior geração de resíduos. Neste caso, o aterro deve situar-se razoavelmente perto da vila de 
Chitima e dos 5 500 alojamentos servidos. 

O local também deve estar perto de uma via principal de escoamento, de preferência uma estrada bem 
nivelada e mantida. É muito caro construir e manter uma via de acesso longa para um aterro que não 
serve a nenhuma outra área residencial ou comercial. 

O local também precisa de estar situado em uma área que minimiza na medida do possível a necessidade 
de medidas especiais de engenharia ou operacionais para cumprir com as exigências ambientais.  
 

4.1.2. Considerações Ambientais 

As considerações ambientais incluem considerações biofísicas, sócio-económicas, culturais e económicas. 
Ao instalar um potencial aterro, existem alguns problemas sérios que na prática impedem o 
estabelecimento de um aterro sem afectar significativamente o meio ambiente (ou o ambiente 
impactando significativamente no aterro), sem custos excessivos. Estes incluem (mas não só): 

• A menos de 3 000 m de uma pista de aviação. 

• Áreas abaixo de uma linha de inundação de um rio com uma taxa de recorrência de 1:50 anos 

• Áreas próximas a um corpo de água superficial significativo 

• Áreas de captação de recursos hídricos importantes 

• Áreas caracterizadas por gradientes planos, águas subterrâneas rasas ou emergentes 

• Áreas caracterizadas por gradientes íngremes onde a estabilidade do declive possa ser problemática 

• Áreas de recarga de água subterrânea devido à topografia e/ou solos altamente permeáveis 

• Superfícies adjacentes a aquíferos importantes 

• Áreas caracterizadas por embasamento pouco profundo com pouca cobertura do solo 

• Áreas geologicamente instáveis 

• Áreas ecológica e/ou histórica/culturalmente sensíveis 

• Áreas próximas a usos de terra incompatíveis, áreas residenciais, escolas, clínicas, hospitais etc. 

• Áreas com zonas tampão insuficientes 

• Áreas residenciais imediatamente contra o vento, na principal direcção do vento. 

• Áreas limitadas por títulos de propriedade ou outras restrições de zoneamento 

• Áreas contendo significativas infraestruturas de apoio e utilidade 
 

4.1.3. Critérios de Aceitação Pública 

Além dos impedimentos sérios acima referidos, deve-se notar que os procedimentos de Participação 
Pública detalhados na Licenciamento Ambiental (Decreto 45/2004, de 29 de Setembro, conforme alterado 
pelo Decreto 42/2008, de 4 de Novembro) também podem influenciar a localização dos aterros. O 
planeamento detalhado, licenciamento e fase projecção do aterro, deve ter contribuições de um 
profissional experiente em Licenciamento Ambiental. 
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4.2. Opções Preliminares para a Localização dum Aterro 

Uma visão de gabinete de todo o desenvolvimento proposto, incluindo a localização da actual vila de 
Chitima, a mina proposta, a localização dos 5 500 alojamentos, foi feita para localizar possíveis opções de 
aterros sanitários. 

As áreas significativas de geração de gestão de resíduos são obviamente a actual vila de Chitima e os 5 
500 alojamentos propostos, assim potenciais locais de aterro devem ser localizados perto dessas áreas 

A próxima questão é localizar os aterros potenciais próximo das vias de acesso principais existentes ou 
propostas. A via de acesso principal existente é a estrada 455 que corre numa direção leste-oeste mesmo 
a sul do rio de Sanangue. Duas estradas secundárias propostas seguem ao longo de trilhas de cascalho 
existentes para o sul da área; Estrada Secundária A ligando à Estrada 455 através da zona proposta para 
os 5 500 alojamentos, e Estrada Secundária B ligando à vila de Chitima.  

Geralmente os aterros são mais fáceis e mais baratos de projectar se forem colocadoa no início de uma 
linha de vale relativamente raso. Isso permite uma engenharia mais fácil do revestimento para a 
drenagem do lixiviado, e desvio de águas pluviais, sem a necessidade de bombagem. Isso também cria 
uma maior oportunidade de monitorar as operações de aterro a partir das áreas circundantes, reduzindo 
os impactos visuais. 

Em termos de topografia, a área ao norte do rio Sanangué sobe abruptamente, e o acesso através do rio 
é difícil. A topografia para sul dos 5 500 alojamentos, ao longo do lado oriental da Estrada Secundária A, 
subirá para uma linha divisória de águas baixa com linhas rasas de vale a leste. A área através da qual a 
Estrada Secundária B corre em direção a Chitima também corre através de linhas de vale rasas 
suavemente virados a sul. Locais susceptíveis de ser o ponto do início do alargamento do vale foram mais 
investigados.  

Seis áreas potenciais para a implantação de um aterro em linhas de vale são apresentadas na Figura 3.1, 
rotulada de A a F. 

Realizou-se uma análise de área e declividade utilizando os SIG para avaliar a área relativa disponível e a 
percentagem da área com declives superiores a 15%. Geralmente as áreas A, B, C e D contêm áreas 
utilizáveis inferiores a 50 Ha, com 8 a 59% da área com declives maiores que 15%. 

As áreas E e F contêm áreas maiores da ordem de 50 Ha, com apenas aproximadamente 8% da área com 
declives superiores a 15%. 

Deve-se notar que estas são pesquisas preliminares a nível de gabinete, e uma investigação 
significativamente mais rigorosa precisa ser feita para opções de localização final de aterro. Essas 
investigações são do foro: 

• Ecológico 

• Climático 

• Geológico 

• Geohidrológico 

• Cultural 

• Quaisquer outras investigações necessárias para o processo do EIA,. 
 

4.3. Opção Preferencial Preliminar  

A partir da análise acima, as opções E e F foram investigadas ainda mais por Serviços de Consultoria de 
Água Subterrânea em análise de gabinete e de breve verificação de terreno. O que a seguir se escreve é 
um resumo de suas constatações: 

Arqueologia 

• Waypoint  463 – objecto de cerâmica de Idade de Ferro Média a Inferior, se impactada  duranta a 
abertura de poços por pá, será necessário fazer-se o monitoramento durante a construção. 
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• Waypoint 464 objectos de cerâmica e Daga (objectos de pedra) possivelmente de Idade de Ferro 
Inferior, de Baixa Significância – se impactada durante o monitoramento da construção/o ensaio de 
poço por pá será necessário.   

• Waypoint 465 objectos de cerâmica de Idade de Ferro, de Baixa Significância, - monitoramento do 
local durante a construção e possivelmente o ensaio de poço por pá será necessário.   

Parece que os Waypoints 463 e 464 podem estar fora da opção E, enquanto o Waypoint 465 talvez esteja 
na opção E ou F 

Não existirão falhas fatais se os locais forem testados, os artefactos removidos e se a informação for 
gravada e arquivada.  

 

Cemitérios 

Parece não existirem cemitérios nos locais de aterro (aguardando confirmação).  

 

Solos 

Os resultados preliminares indicam solos rochosos pouco profundos. Não foram identificados 
impedimentos sérios. 

 Ainda é necessária a gestão-padrão sobre quanto solo superficial existe. 

 O solo para a cobertura de resíduos pode contudo ter de ser obtido de outros locais (destina-se a 
utilizar "softs" limpos das operações de mineração). 

 

Água superficial 

Não foram identificados impedimentos sérios. 

 A gestão-padrão das águas pluviais será necessária para evitar que o escoamento poluído desague 
nos rios vizinhos.  

 

Biodiversidade 

 Não foram identificados impedimentos sérios.  

 

Hidrogeologia 

Os comentários dos hidrogeólogos sobre os problemas potenciais nos locais de resíduos são os seguintes: 

• Estrutura linear através dos aterros D e F. Parece ser de extensão regional. Poderia aumentar o risco 
de movimento de contaminantes. 

• Cristas rochosas parecem ser de geologia ligeiramente diferente. Os afloramentos rochosos estão 
tipicamente associados a melhores áreas de recarga e maior conductividade hidráulica do que as 
áreas mais baixas. 

• Tanto a estrutura linear como as cristas rochosas são, portanto, áreas de maior risco. 

• As áreas baixas planas afastadas da estrutura linear (possivelmente uma falha) apresentariam zonas 
de risco mais baixo. 

• O local de resíduos E seria, portanto, o local preferido das opções apresentadas. 

Para os fins deste projeto conceptual, a área da Opção E é usada com base em: 

• Facilidade de acesso a partir da Estrada Secundária B 

• Espaço desenvolvível disponível 
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• Recomendação preliminar dos hidrogeólogos. 

Nota: Esta selecção preliminar do aterro deve ser rigorosamente reavaliada em mais detalhes 
durante o processo do EIA. 

5. DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO 

 

5.1. Conceito  

Os objectivos deste elemento do projecto são: 

• Estabelecer um aterro para receber (i) resíduos não-perigosos para servir os alojamentos propostos, 
(ii) resíduos comerciais e não da mineração dos escritórios de minas e (iii) vila de Chitima para o 
médio e longo prazo (50 anos de vida útil). 

• Localizar o aterro de tal forma que todos os impactos ambientais previstos sejam eliminados ou 
adequadamente mitigados sem excesso de capital ou custo operacional e de manutenção em curso, 
e que seja obtida uma Licença Ambiental de Moçambique. 

• Em particular, o aterro deve ser concebido e operado de acordo com as melhores práticas correntes 
- na ausência de legislação e orientações específicas de Moçambique, são recomendados os 
"Requisitos Mínimos" da África do Sul e os regulamentos aplicáveis. 

 

5.2. Plano de Desenvolvimento Faseado 

Como o desenvolvimento de um aterro para atender às necessidades de longo prazo é caro, é mais prático 
desenvolver inicialmente a infraestrutura necessária e uma célula de aterro forrada com capacidade 
suficiente antecipada para aceitar resíduos por um período de 5 anos.  

As células subsequentes são então desenvolvidas conforme necessário com base nas exigências de espaço 
aéreo projectadas a partir da experiência real de descarte de resíduos. Essas células podem ser unidas 
diretamente a células desenvolvidas existentes, ou até mesmo sobre células existentes (caso em que não 
pode ser necessário um revestimento mínimo ou nenhum reabastecimento), ligando-se à infraestrutura 
de drenagem existente. 
 

5.3. Terraplanagens 

Grandes terraplanagens de terra são necessárias para formar um declive adequadamente inclinado e 
graduada para auxiliar com a drenagem lixiviada a partir das células. A extensão das terraplanagens 
depende da topografia existente e da profundidade dos solos/rocha macia tirável. 

No caso do local preferido, a topografia de linha de vale rasa combinada com solos rasos limita a 
quantidade de grandes terraplanagens necessárias. Uma conseqüência dos solos rasos, no entanto, é a 
provável necessidade de carregamento quotidiano de solo de cobertura dos aterros da mina para a 
operação de aterro. 
 

5.4. Revestimento do Aterro 

É necessária uma barreira eficaz para separar os resíduos eliminados da geologia subjacente e da 
geohidrologia. Os resíduos colocados num aterro degradam-se, inicialmente através de decomposição 
aeróbica (muito curto prazo - dias/semanas), mas subsequentemente via decomposição anaeróbia nos 30 
a 50 anos seguintes, até que estejam totalmente decompostos. 

Subprodutos significativos da decomposição de médio a longo prazo são gás do aterro (principalmente 
uma mistura de CO2/CH4) e lixiviado. Durante as ocorrências de chuva, chuva que cai na superfície do 
aterro pode permear através do corpo de resíduos e adicionar-se à carga lixiviados. Um revestimento de 
aterro eficaz constitui uma barreira que limita a quantidade de gás de aterro e de lixiviado que permeiam 
os solos subjacentes, atenuando assim significativamente a poluição dos solos e das águas subterrâneas. 
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Os Regulamentos Sul-Africanos para Revestimentos exigem que todos os aterros que aceitem Resíduos 
Gerais tenham um mínimo de um revestimento de Classe B, conforme ilustrado na Figura 5.1. 
 

  

Figura 5.1: Revestimento de Classe B (Normas e Padrões Nacionais para Eliminação de Resíduos para 
Aterro Sanitário, Agosto de 2013) 

 

Este revestimento compreende (da base para cima): 

• Camada de preparação de base com monitoramento e drenagem inferior: Esta camada 
forma a superfície das grandes terraplanagens, e normalmente consiste em escarificar e re-
compactar os solos in situ. É necessária uma rede de drenos de pedra, convergindo para uma saída 
comum fora da célula, para evitar uma pressão hidrostática acumulada sob o revestimento, e 
também para actuar como um sistema de detecção de vazamento. Qualquer descarga deste dreno é 
monitorada como parte do programa de monitoramento do aterro para detectar qualquer possível 
vazamento significativo de lixiviado da célula. 

• Camadas de argila compactada 4 x 150mm - espessura total 600mm: Esta camada de 
argila é constituída por argila cuidadosamente seleccionada, que, quando compactada, atinge uma 
permeabilidade inferior a 10-6mm/s, formando o revestimento secundário no sistema de 
revestimento composto 

• Geomembrana PDAD4 de 1,5mm: Esta geomembrana de polietileno de alta densidade forma o 
revestimento primário. O HDPE é normalmente fornecido em rolos de 6 m de largura, os quais, 
quando desenrolados sobre o revestimento secundário, precisam ser soldados ao HDPE adjacente 
para formar um revestimento de HDPE contíguo. O HDPE precisa estar em conformidade com os 
padrões internacionais aceites para fabrico, manuseamento, colocação e soldagem. O suprimento e 
soldagem do HDPE é normalmente subcontratado a especialistas que constroem o revestimento para 
um programa específico de controle de qualidade.  

• Camada de Proteção 100mm de Areia Siltosa, ou um Geotêxtil de equivalente 
desempenho: Esta camada protege o PDAD de danos mecânicos durante a construção da camada 
de pedra sobreposta e subsequente cobertura inicial por resíduos colocados e compactos.  

• Camada de lixiviação de pedra de 150mm: Esta camada cobre toda a área alinhada e colecta 
lixiviados permeando através do corpo de resíduos. A camada de revestimento de colecta de 
lixiviados está inclinada em direcção aos drenos de recolha de lixiviados para remover o lixiviado da 
célula. A camada deve ser de drenagem livre para evitar a acumulação hidrostática de lixiviado acima 
do sistema de revestimento. 

• Geotêxtil: Funciona como um separador de resíduos da camada de drenagem de lixiviado, 
impedindo assim o entupimento da camada de drenagem de lixiviado. 

 

                                                           
4 Polietileno de Alta Densidade (NT) 
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5.5. Sistema de Colecta de Lixiviados  

O Sistema de colecta de lixiviados consiste em:  

• A barreira de revestimento impedindo a migração de lixiviado para os solos subjacentes 

• A camada de lixiviação de pedra de 150 mm interceptando o lixiviado e gravitando-o para os drenos 
de colecta de lixiviados. 

• Um tubo de PDAD perfurado de 100 mm de diâmetro (de Geopipe fornecido pela Kaytech) colocado 
num dreno revestido em "V" (uma continuação do revestimento total do aterro) drenando o lixiviado 
para fora da célula de aterro. 

• Um tubo de PDAD de 100 mm de diâmetro direccionando o lixiviado para a bacia de armazenamento 
do lixiviado. 

• Um tanque de armazenamento de lixiviados, dimensionado para aceitar o lixiviado/água de chuva 
contaminadas gerada pela precipitação máxima estimada num período de 24 horas, com uma 
frequência média de 1 em 50 anos. Embora as bacias de armazenagem de lixiviados possam ser 
construídas usando um revestimento similar para a célula do aterro, devido à sua exposição contínua 
e questões de manutenção, recomenda-se construir o armazenamento de lixiviado a partir de betão 
armado ou usando um tanque pré-fabricado forrado com PDAD. 

O lixiviado armazenado na bacia/tanque é reduzido devido à alta evaporação que se verifica na região ou, 
se necessário, recirculado de volta para a célula de aterro por bombeamento e pulverização sobre a 
superfície da célula. Esta recirculação não só aumenta a taxa de evaporação, mas também reintroduz a 
humidade no corpo de resíduos para promover a degradação. 
 

5.6. Controle de Águas Pluviais 

Para evitar a geração de lixiviados em excesso, as águas pluviais que surgem da inclinação das células de 
aterro devem ser desviadas do fluxo para dentro da célula. Isto é conseguido pela construção de 
drenagens de interceptação de águas pluviais imediatamente acima da inclinação das células e desvio de 
águas pluviais para descarregar declive abaixo para o aterro sanitário. Estes drenos de águas pluviais 
podem ser revestidos de terra. 
 

5.7. Requisitos de Infraestruturas  

 

5.7.1. Accesso  

Uma vez que os veículos de recolha de resíduos são obrigados a aceder ao aterro em todas as condições, 
é necessária uma estrada de acesso de cascalho bem nivelada e drenada entre a via principal e as células 
de aterro sanitário. 

Em termos de custos de capital, de funcionamento e de manutenção em curso, é preferível manter este 
acesso o mais curto possível, com um mínimo de curvas acentuadas e declives íngremes.  
 

5.7.2. Cercas e Segurança  

É normalmente necessário por cerca no aterro  e ter acesso controlado somente durante as horas de 
trabalho. Isto é necessário para: 

• para evitar o despejo ilegal de resíduos fora das áreas das células revestidas, e não na face de 
descarte actual, 

• evitar o despejo ilegal de resíduos perigosos, e 

• controlar o acesso e comportamento dos catadores (ver Seção 5.10).  
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Cercar toda a área necessária para um longo prazo é considerado demasiado caro durante o 
desenvolvimento inicial. A vedação é cara e seria difícil proteger contra danos e roubos se uma área 
excessivamente grande fosse fechada a curto ou médio prazo. Propõe-se apenas vedar a área necessária 
para a infra-estrutura de gestão requerida e para as primeiras células de aterro sanitário. No entanto, a 
gestão e a segurança do aterro devem tomar medidas para proteger a área necessária para a futura 
expansão do aterro do desenvolvimento informal ou formal. 

A  vedação consistirá de tipo de material e altura adoptados para o projecto, etc.  (cf outras 
infraestructuras e mina).  

É necessário um portão de duas portas com fecho para impedir o acesso após o expediente. 
 

5.7.3. Construções  

São necessárias as seguintes construções:  

• Uma guarita à entrada do aterro sanitário (4m2 - pré-fabricados) 

• Um escritório (9m2), e armazém (16m2 - pré-fabricados) 

• Abluções (pré-fabricadas - servidas a partir de um tanque de plástico de 5m3) 

• Uma área coberta para estacionamento e manutenção básica do equipamento de aterro (Estrutura 
de aço de 8m x 6m x 3m  aberta aos lados) 

 

5.8. Requisitos de Instalações e Equipamentos 

 

5.8.1. Recolha  

A curto prazo, espera-se que os 1 500 alojamentos atendidos, as 250 casas da mina e a vila de Chitima 
sejam beneficiados de um serviço de colecta de lixo uma vez por semana. Sugeriu-se que cada alojamento 
formal fosse provido dum "caixote de rodas" de 230 litros. 

Como o custo do combustível é a despesa operacional significativa nos custos de colecta de lixo, o uso de 
caminhões compactadores de lixo de carga traseira deve ser o método mais económico de colecta de lixo. 

As áreas esperadas de recolha de lixo estão todas dentro de 15km do aterro sanitário preferido. Um 
caminhão compactador de lixo de 12 a 16m3 deverá atender aproximadamente de 800 a 1 000 domicílios 
por dia em áreas suburbanas "normais". Devido à área proposta por alojamento, isto provavelmente 
reduzirá para 600 a 800 alojamentos por dia. Isto implica que um veículo de recolha vai gastar cerca de 
2,5 dias por semana na recolha de lixo doméstico, com os restantes 2,5 dias utilizados para a recolha de 
resíduos comerciais gerais dos escritórios da mina e Chitima. Note-se que a recolha de lixo dos domicílios 
existentes em Chitima precisará ser planeada apenas por rotas acessíveis, sendo cada agregado familiar 
responsabilidade por colocar o lixo ao longo das rotas de recolha. 

Inicialmente apenas um caminhão compactador é necessário com base nas suposições acima. 

Uma tripulação do caminhão consiste num motorista, e 3 carregadores de lixo. 
 

5.8.2. Operação do Aterro 

A maquinaria necessária para operar devidamente o aterro da dimensão proposta consiste em: 

• Um compactador de aterro sanitário de 25 toneladas - usado para espalhar e compactar resíduos. 
Ele também é usado diariamente para espalhar e compactar o solo de cobertura sobre os resíduos 
expostos no final de cada dia. 

• Um carregador frontal - usado diariamente para escavar e carregar o solo de cobertura. 

• Um caminhão basculante de 6m3 - usado para transportar o solo de cobertura para a face 
operacional de despejos. Nota: Se não houver suficiente solo de cobertura no local, ele pode ser 
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transportado da mina diariamente e colocado/acumulado vna face operacional de despejos. Neste 
caso, o carregador frontal e o caminhão basculante não seriam necessários no aterro. 

 

5.9. Requisitos de Pessoal  

 

5.9.1. Gestão 

Um Gestor de Resíduos seria necessário para supervisionar o serviço de recolha de resíduos e a gestão de 
aterros. O gerente seria responsável por assegurar a adesão aos planos de operação e gestão, ao 
emprego, à saúde e segurança e à legislação e regulamentação ambiental. 
 

5.9.2. Recolha  

Como referido na Secção 5.8.1, será necessário um motorista e 3 carregadores de lixo. 
 

5.9.3. Operação do Aterro  

Prevê-se o seguinte pessoal para a operação do aterro: 

• Guarda de portão - controla o acesso, registando os detalhes do veículo, tipo de resíduos e 
quantidade estimada, e direcionando para a área de descarte. 

• Controlador de báscula - assegura que os resíduos são inclinados na área correcta, controlando os 
catadores no local, coordenando os movimentos do compactador de aterro, coordenando a 
inclinação e a armazenagem do material da cobertura. 

• Controlador do compactador de aterro 

• Motorista do carregador frontal e do caminhão basculante (se necessário) - inicialmente o motorista 
do compactador e um outro motorista podem lidar com todos os 3 veículos. 

• Pessoal de segurança do aterro (turnos de 3x8hr). Ajudar no controle do acesso, patrulhamento de 
vedação, guarda aos equipamentos e infraestruturas. 

 

5.9.4. Treino de Gestão de Resíduos  

A formação de todo o pessoal de gestão de resíduos seria necessária ao nível correspondente às 
necessidades de trabalho. Isto deve incluir treinamento de saúde e segurança requeridos, associado com 
o manuseamento e descarte de resíduos. 
 

5.10. Reciclagem 

A questão dos catadores que recuperam resíduos comercialmente recicláveis ou reutilizáveis num aterro 
é problemática. Os povos ou as comunidades que catam em locais de despejo ou aterros muito 
frequentemente não têm nenhum outro acesso ao ganha-pão, e é geralmente gente desesperada. 
Portanto, é muito difícil de os evitar, e os catadores vão cortar cercas para ter acesso, e até mesmo 
recorrer à violência. 

Até que um sistema de reciclagem formal esteja desenvolvido, o que deve incluir a consulta a catadores 
e sua incorporação em iniciativas de reciclagem fora do local, é melhor tentar e controlar os catadores no 
aterro sanitário. Deve-se enfatizar que permitir os catadores num aterro formal envolve uma 
responsabilidade moral e legal e, portanto, deve ser cuidadosamente gerido. Deve ser fornecido 
equipamento básico de protecção pessoal e formação em saúde e segurança para prevenir acidentes. 
Áreas seguras também devem ser postas à disposição dentro do aterro vedado para o armazenamento 
seguro de materiais reciclados/recuperados. Embora o planeamento da gestão de resíduos requeira a 
consideração da reciclagem organizada, a viabilidade dessas atividades é significativamente influenciada 
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pela quantidade e limpeza dos materiais reciclados, e principalmente pelos custos de transporte para a 
colecta e entrega ao mercado. 

A fim de evitar a contaminação cruzada de diferentes materiais recicláveis, é normalmente prudente 
"separar na fonte". Plásticos e produtos de papel podem ser armazenados em conjunto, mas devem ser 
mantidos separados do vidro. Os resíduos orgânicos "húmidos" também devem ser armazenados 
separadamente. Isto requer múltiplas caixas de armazenamento onde os resíduos são gerados, mesmo 
nos agregados familiares e, em seguida, os materiais recicláveis requerem recolha separada e transporte 
para um centro de reciclagem ou estação de transferência perto da área de maior geração de resíduos. 
Os resíduos são então separados em tipos de resíduos no centro de reciclagem, embalados (no caso de 
papel, cartão e diferentes tipos de plástico) e transportados para (ou recolhidos por) compradores de 
materiais recicláveis. 

A curto e médio prazo é evidente que as quantidades de resíduos recicláveis que entram na corrente de 
resíduos serão demasiado baixas para uma reciclagem económica. À medida que a economia da área 
melhora, as quantidades de material reciclável podem aumentar significativamente e a reciclagem pode 
tornar-se viável. Isto deve ser investigado pelo pessoal de gestão de resíduos à medida que aumentam as 
quantidades de eliminação de resíduos. 

Em termos de economia, a reciclagem em vilas pequenas raramente paga por si mesma, e normalmente 
requer subsídios de alguma forma. Quando o custo total real da eliminação de resíduos se tornar aparente 
através da concepção, desenvolvimento e operação de um aterro devidamente licenciado e operado, 
torna-se evidente o valor real em reduzir a quantidade de resíduos para o aterro (ie demora mais encher 
uma célula com um espaço aéreo finito, ou uma célula "dura" mais tempo). Por conseguinte, a redução 
do fluxo de resíduos através da reciclagem pode ser subsidiada por uma parte desta "poupança". 

Outra oportunidade é tentar alinhar os esforços de reciclagem com outras iniciativas noutras cidades ao 
longo das principais rotas de transporte para Tete, o mercado provável de materiais reciclados. 
 
 

6. CUSTOS DO PROJECTO  

 

6.1. Custos de Capital 

Um resumo dos Custos de Capital esperados para o estabelecimento de uma instalação de colecta e 
disposição de lixo para Resíduos Gerais é apresentado na Tabela 6.1. 

A discriminação destas estimativas está incluída no Apêndice B. 

 

Tabela 6.1. Sumário dos Custos de Capital Estimados (a serem actualizados)  
 
 

6.2. Custos de Operação e Manutenção  

Um resumo dos Custos Anuais iniciais esperados de Operação e Manutenção duma instalação de colecta 
e descarte de lixo geral é apresentado na Tabela 6.2. 

A discriminação destas estimativas está incluída no Apêndice B.  
 
 

Tabela 6.2 Resumo dos Custos Anuais iniciais Operacionais e de Manutenção estimados (a 
serem actualizados)  
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7. AVALIAÇÃO LOGÍSTICA PRELIMINAR 

A construção do aterro pode ser prontamente realizada por um engenheiro civil experiente. O empreiteiro 
responsável pela construção das estradas, água e esgoto poderia também construir a célula de aterro e 
infraestruturas. 

O fornecimento, o local e a soldagem do revestimento de PDAD exigido na célula de aterro são 
normalmente subcontratados ao fornecedor do PDAD. Isso garante que o material responda aos padrões 
internacionais exigidos para o PDAD e que a qualidade da obra seja garantida. É normal elaborar e 
implementar um Plano de Gestão da Qualidade específico para a construção do aterro sanitário. Há uma 
série de fornecedores confiáveis de produtos de PDAD na África do Sul capazes e experientes na colocação 
e soldagem de PDAD em revestimentos de aterros. 

O veículo de recolha de lixo e as instalações e equipamentos para o funcionamento do aterro podem ser 
adquiridos na África do Sul a partir de uma série de fornecedores concorrentes. Pode ser possível obtê-
los mais barato internacionalmente, mas a disponibilidade e o fornecimento de peças sobressalentes e 
consumíveis, juntamente com a manutenção especializada e suporte técnico deve ser verificada. 
 
 

8. PROGRAMA PRELIMINAR DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJECTOS 

O EIA exigido para o Licenciamento Ambiental deve ser realizado em paralelo, ou como parte do EIA para 
o estabelecimento da habitação e todas as infra-estruturas propostas para a mina. 

 

Uma vez obtida a Licença Ambiental, a construção do aterro, e em particular da célula de aterro, deve ser 
concluída dentro da estação seca (inverno). Uma vez que apenas uma célula de aterro relativamente 
pequena é inicialmente necessária, e os edifícios e o tanque de lixiviação são pré-fabricados e erguidos 
nas fundações no local, o período total de construção não deve exceder 16 semanas. 
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APÊNDICE A - MODELO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

Área servida por instalações domésticas, comerciais e industriais limitadas (apenas 
Resíduos Gerais) 

Ocupação Pessoas Taxa de 
Crescimento 

Vila de Estima (actual) 32,000 Pessoas 1 32000 5 % 

Nova Estima Desenvolvimento da Vila Inicial 1500 Casas 6 9000 0 

 Total 5500 Casas 6 33000 0 

Área das Casas da Mina Total 250 Casas 4 1000 0 

Área das Casas da Refinaria Total 6000 Pessoas 1 6000 0 

TOTAL 72000  

          

Estimativa de resíduos adicionais de fontes 
comerciais 

 5.00 %     

Reciclados eliminados e removidos do aterro sanitário 5.00 %     

          

          

Fonte do 
Nível de 
Rendimento 

População 

Ano 1 

Média 
de 
Geração 
de Lixo 
(kg/dia) 

Ger. 
Lixo 
/Ano 
Ano 1 
1 (t/a) 

População 

Ano 5 

Média 
de 
Geração 
de Lixo 
(kg/dia) 

Ger. 
Lixo 
/Ano 
Ano 5 
(t/a) 

População 

Ano 10 

Média 
de 
Geração 
de Lixo 
(kg/dia) 

Ger. Lixo 
/Ano 
Ano 10 (t/a) 

          

Muito 
baixo 

32,000 0.20 2,336 40,841 0.20 2,981 52,125 0.20 3,805 

          

Baixo 9,000 0.35 1,150 16,500 0.35 2,108 33,000 0.35 4,216 

          

Médio 750 0.75 205 2,750 0.75 753 4,750 0.75 1,300 

          

Alto 250 1.30 119 1,250 1.30 593 2,250 1.30 1,068 

          

Comercial   190   322   519 

          

Totais 42,000  4,000 61,341  6,757 92,125  10,908 

Menos:-          

Reciclado   200   338   545 

          

Total    3,800   6,419   10,363 
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APÊNDICE B - ESTIMATIVA DE CAPITAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

  


