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RESUMO 

 

O presente estudo analisa o processo de geração e gestão de resíduos sólidos domiciliares na 

Cidade de Chibuto-Moçambique, tendo em conta as diferentes formas de destinação existentes 

e as implicações socioambientais decorrentes delas e espacialmente distribuídas. Para responder 

a esses objetivos, foi aplicado um questionário aos 367 agregados familiares distribuídos em 14 

bairros da cidade sobre a forma como os resíduos sólidos domiciliares são tratados e o seu 

impacto na saúde pública dos residentes. Aliado a isso, o questionário buscava responder sobre 

a proveniência dos residentes (migração) e sua condição socioeconômica. Para além do 

questionário, recorreu-se à entrevista semiestruturada, a qual foi aplicada ao setor de 

saneamento e de urbanização do conselho municipal da cidade e ao Serviço distrital da saúde, 

mulher e ação social. Acerca dessas técnicas de coleta de dados, desenvolveu-se também uma 

revisão da literatura para a fundamentação teórica e discussão mais profunda do assunto, assim 

como para observação sistemática do fenômeno. Da pesquisa averiguou-se que o serviço de 

coleta de resíduos sólidos efetuado pelo Conselho Municipal não obedece aos procedimentos 

consagrados no Regulamento sobre a Gestão de Resíduos Sólidos, que preconiza gestão 

ambientalmente segura, sustentável e racional dos resíduos, devido ao lançamento a céu aberto 

em lixão. Ademais, essa coleta não abrange a todos os munícipes, por razões de ordem 

financeira, técnica e organizacional. Em suma, o estudo constatou que mais de 90% dos 

agregados familiares pesquisados se auxiliam do enterro, da queima e da deposição nas ruas 

como forma de tratamento dos seus resíduos sólidos; e destes, na sua maioria, registram maior 

frequência de problemas de saúde pública (doenças de diarreia e da malária), principalmente os 

residentes nas áreas suburbana e periurbana. A partir disso, são propostas formas de gestão de 

resíduos sólidos domiciliares mais sustentável e espacialmente adequadas por meio da 

reciclagem, da coleta seletiva, da compostagem, da reutilização e da redução da produção dos 

resíduos. 

 

Palavras-Chave: Gestão de Resíduos. Impactos Socioambientais. Resíduos Sólidos 

Domiciliares. Chibuto. Moçambique. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the process of generation and management of solid waste in the 

Municipality of the City of Chibuto-Mozambique, drawing on the different approaches towards 

allocation and the socio-environmental implications resulting from this process and waste 

spatial distribution. To answer these objectives a questionnaire was administered to 367 

households distributed in 14 neighborhoods of the city to elicit information on how solid waste 

is treated and what could be its impact on public health of the residents. From this perspective, 

the questionnaire gasp information from immigrant residents regarding both their origin, and 

socio economic condition. Apart from the questionnaire, semi-structured interviews were 

conducted to staff working on the Sanitation Sector, Urbanization Sector of the Chibuto 

Municipality, including the Health Service, and Women and Social Affairs. In addition to these 

data collection methods, for further discussion on the subject, the researcher draw a theoretical 

framework grounded through literature review, as well as systematic observation of the 

phenomenon. Research findings revealed that the solid waste collection services provided by 

the Chibuto Municipality do not follow the procedures laid down in the Regulation on Solid 

Waste Management, which advocates environmentally safe, sustainable, and complete 

management of waste. First, the services use open dumps for waste management. Secondly, 

waste collection does not cover all citizens living in the neighborhoods governed by the 

municipality, due to financial, technical, and organizational reasons. More importantly, the 

study found that due to this failure, more than 90% of households surveyed continue to use the 

traditional methods on waste management which include burning, or the burial techniques. On 

the other hand, some citizens throw waste on the streets, a method that threatens public health 

because it increases cases of diseases related to sanitation problems such as (diarrhea and 

malaria), especially in suburban and peripheral urban areas. Concerning with the above 

mentioned problems which constitute a real threat to the public health, some ways are proposed 

for more sustainable and spatially appropriate solid waste management through recycling, 

waste sorting, composting, reuse, and reduction of solid waste generation.  

 

Keywords: Waste Management. Solid Waste. Socio-Environmental Impacts. Chibuto. 

Mozambique. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, os estudos sobre a gestão dos resíduos sólidos têm sido preocupação para 

o governo, a sociedade e a indústria devido aos impactos socioambientais que advêm das formas 

inadequadas de disposição. Essa problemática é vigente principalmente nos países 

subdesenvolvidos devido à ineficiência do sistema adequado, influenciada tanto pela 

deficiência na capacidade financeira e administrativa quanto pelo desenvolvimento acelerado 

das áreas urbanas, aumento de consumo de produtos descartáveis ou menos duráveis pela 

população.  

Aliado a isso, verifica-se o fenômeno relativo à ocupação desordenada do espaço 

periférico urbano, impulsionado pelo crescimento demográfico das cidades moçambicanas, em 

que, de acordo com Araújo (1997), o período da guerra civil foi a época que as cidades 

moçambicanas registraram um crescimento populacional elevado por fluxo migratório do 

campo-cidade muito acentuado devido à insegurança das áreas rurais, bem como ao fraco 

desenvolvimento do campo.  

Portanto, esse fenômeno fez com que as cidades fossem vistas como locais seguros e 

considerados espaços que oferecessem oportunidades melhores do que o meio rural. Nisso, 

recebiam um contingente populacional enorme, sem que os serviços urbanos estivessem 

preparados para responder às necessidades dos residentes, no que concerne ao processo de 

coleta e de tratamento adequado dos resíduos sólidos. 

A situação contribuiu para que a população adotasse alternativas de destinação tais 

como lixão, trincheiras de pequeno porte caseiro (enterro), queima e deposição ao longo das 

ruas e terrenos vazios, ameaçando, desse modo, a saúde pública na cidade, no que tange à 

frequência de doenças de diarreia e de malária. Além disso, causou impactos ambientais, como 

a degradação do solo, comprometimento dos corpos e água e mananciais superficiais e 

subterrâneos, intensificação de enchentes, poluição do ar (BESEN et al., 2010 apud JACOBI e 

BESEN, 2011). 

Apesar de ter sido aprovado o Regulamento sobre a Gestão de Resíduos, consagrado no 

Decreto nᵒ 13/2006, que define a gestão dos resíduos sólidos como todos os procedimentos 

viáveis com vista a assegurar uma gestão ambientalmente segura, sustentável e racional dos 

resíduos, as formas de disposição inadequada de resíduos continuam vigentes e predominantes 

na cidade, devido à acessibilidade dos espaços ocupados irregularmente e pela ineficiência dos 
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serviços disponibilizados pelas autoridades de saneamento urbano. Contraria--se, assim, os 

procedimentos consagrados pela legislação de gestão dos resíduos sólidos. 

 Para tanto, torna imprescindível conforme a pesquisa de campo a necessidade de 

encontrar mecanismos de gestão adequada dos resíduos sólidos domiciliares, de forma a uma 

educação cívica de separar os materiais (coleta seletiva), o encaminhamento à reciclagem, à 

compostagem para matéria orgânica (composto), assim como sua reutilização e redução. 

Desta forma, esta pesquisa pretende analisar a gestão dos resíduos sólidos domiciliares 

e suas implicações socioambientais na cidade de Chibuto. Para atingir esses objetivos, foi 

necessário: 

 compreender o crescimento da população urbana, a partir de 1980, relacionando com a 

forma de produção do espaço e de gestão dos resíduos sólidos domiciliares.  

 descrever a tipologia dos resíduos sólidos domiciliares produzidos e estabelecer uma 

relação entre a tipologia e a renda; 

 caracterizar as formas diferenciadas de destinação dos resíduos sólidos domiciliares; 

 identificar as implicações socioambientais e espaciais decorrentes das formas 

diferenciadas de destinação; 

 propor medidas adequadas de tratamento de resíduos sólidos domiciliares a partir da 

política dos 3r’s. 

A presente dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma: 

O primeiro capítulo apresenta a introdução que contempla a contextualização do tema, 

os objetivos da pesquisa e a estrutura da dissertação. 

O segundo capítulo descreve os procedimentos metodológicos (que inclui as técnicas 

usadas para coleta de dados, o método da definição do tamanho da amostra e as técnicas de 

análise de dados) e a caraterização dos agregados pesquisados. 

O terceiro capítulo faz a caracterização da área de estudo que contempla os aspectos 

físicos, socioeconômicos e a divisão urbana em áreas. 

O quarto capítulo discute o crescimento populacional urbano na cidade a partir de 1980, 

incluindo os componentes que contribuem para tal crescimento e ainda é relacionado o aumento 

populacional levando em conta a sua distribuição espacial. 

No quinto capítulo, foi feita a descrição relativa à definição, diagnóstico dos resíduos 

sólidos domiciliares gerados, relacionando-os com a renda dos agregados. Também se discute 

nesse capítulo os fatores que influenciam a geração dos resíduos sólidos.   
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O sexto capítulo descreve a gestão dos resíduos sólidos, formas de destino dos resíduos 

sólidos domiciliares incluindo suas implicações socioambientais. 

No último capítulo, apresenta-se a política dos 3r´s e são sugeridas recomendações sobre 

a gestão adequada dos resíduos sólidos. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O trabalho foi realizado com base na abordagem sistêmica e orientações da pesquisa 

interdisciplinar. A visão sistêmica ‘‘baseia-se na consciência do estado de inter-relações e 

interdependência essencial de todos os fenômenos’’, segundo Figueiredo (1995, p.79). Destaca-

se nessa abordagem a interdisciplinaridade, em que sua utilização busca sintetizar todos os 

fenômenos ou conjunto de áreas essencialmente interdependentes e relacionadas ao tema em 

questão.  Portanto, essa característica globaliza as várias óticas por meio das quais a questão 

deve ser analisada, pela sua dimensão ambiental, social, ética, histórica, espacial, regional, 

econômica, política, entre outras. Aliado a essa forma, foi utilizada na pesquisa a abordagem 

metodológica quantitativa e qualitativa no tratamento e análise da problemática. 

Com o intuito de se realizar uma aproximação abrangente em relação ao cenário exposto 

e para que os objetivos traçados fossem alcançados, tomou-se como base a observação e análise 

do atual fenômeno a partir de revisão bibliográfica e de utilização de fontes primárias e 

secundárias. 

A pesquisa foi desenvolvida por meio das seguintes etapas: 

Etapas da pesquisa 

 

Etapa 1 – Fundamentação teórica e revisão de literatura sobre a temática em estudo 

com foco na questão da evolução da população e a sua distribuição espacial, da dimensão 

socioambiental e econômica relativo à geração dos resíduos sólidos domiciliares e as formas da 

sua gestão.  Para tal, a coleta de dados e de informações baseou-se em fontes documentais e 

secundárias em instituições internacionais, nacionais e locais, de caráter público e privado.  

 

Etapa 2 – Pesquisa de campo, realizada para compreender o processo de geração de 

resíduos sólidos pelos agregados e a identificação das formas de destinação utilizadas por eles, 

assim como as implicações socioambientais trazidas. Continuando o trabalho do campo, 

estudou-se o processo da evolução da população e as formas de ocupação do espaço urbano, 

tomando como base dois fenômenos, o período da guerra civil e as cheias do ano 2000, que 

impulsionaram maior fluxo migratório campo-cidade. Para além dos pontos elencados acima, 

levantou-se algumas variáveis socioeconômicas da população, tais como: renda, tipo de 

habitação, profissão, nível de escolaridade e forma de abastecimento de água. 
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Durante a pesquisa de campo, a informação foi armazenada por meio da tomada de 

notas tanto no decorrer das entrevistas quanto na observação, assim como pelos registros 

fotográficos. 

A pesquisa de campo apoiou-se dos seguintes instrumentos de coleta de dados: 

a) Observação direta sistemática, que, segundo Gil (2010), é uma técnica em que o 

pesquisador sabe, a priori, que aspectos da comunidade devem ser levantados para alcançar os 

objetivos pretendidos, elaborando previamente um plano de observação. 

A observação foi efetivada por meio da circulação pelas ruas levantando-se pontos de 

deposição e fazendo a respectiva descrição, isto é, a deposição nas ruas e nos terrenos vazios. 

Foi feito o acompanhamento de todo o processo utilizado na cidade desde a coleta porta a porta, 

transporte e deposição ao lixão. Durante isso, fazia-se a descrição do todo processo, inclusive 

do lixão. Além disso, ao longo da aplicação de questionários, eram observados e caraterizados 

todos os procedimentos de destinação que são utilizados pelas famílias. Enquanto se fazia a 

observação, também era feita a gravação das imagens sobre aspectos relevantes. 

b) Entrevistas semiestruturadas foram aplicadas à vereadora do setor de saneamento do 

conselho municipal da cidade, ao motorista de transporte de coleta dos resíduos, ao chefe da 

limpeza municipal, aos técnicos do setor da urbanização e ao técnico responsável pelo 

Saneamento e Saúde Pública do Serviço Distrital da Saúde, Mulher e Ação Social. Essa técnica 

auxiliou na obtenção de informação sobre o funcionamento de serviço de coleta de resíduos, as 

doenças relacionadas com o lixo e a forma como foi ocupado ou produzido o espaço urbano, 

principalmente as áreas suburbanas e periurbanas, que são áreas mais críticas. 

c) Questionários apresentavam perguntas abertas e fechadas e foram aplicados aos 

agregados familiares residentes na cidade, pertencentes ao grupo amostral. Esses foram 

pessoalmente entregues aos chefes dos agregados para serem respondidos, em caso da ausência, 

poderiam ser respondidos pelo membro da família que ocupasse a sua posição, seja esposa ou 

marido e/ou filho, e, para aqueles membros que possuíam a dificuldade da escrita e da leitura, 

as perguntas eram aplicadas de forma oral.  

Os questionários foram usados para compreender a tipologia de resíduos produzidos, as 

formas de destinação que estão sendo adotados pelos agregados assim como as implicações 

socioambientais. Foram também utilizados para entender a evolução da população  e os perfis 

socioeconômicos dos agregados pesquisados.  

d) Mapeamento das áreas urbanas da cidade e de alguns pontos de deposição dos resíduos. 
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É importante destacar que o mapeamento da cidade foi possível graças ao levantamento 

dos limites dos bairros com auxílio dos técnicos do conselho municipal da cidade (que possuem 

conhecimento dos limites territoriais locais). Essa atividade consistiu na circulação em cada 

bairro com imagem satélite e sobre ela se fazia o desenho do polígono do bairro e assim em 

diante para todos os bairros. No final, os desenhos foram transferidos para o Google earth e 

transformados em shape.  

Etapa 3 – Análise e categorização dos dados empíricos, confrontando-os com a 

bibliografia consultada. 

A informação obtida das entrevistas (semiestruturada) foi organizada tendo em conta os 

pontos ou ideias comuns sobre o fenômeno, enquanto os dados provenientes do questionário 

foram tabulados com auxílio do programa SPSS (Programa de computador) de modo a obter 

medidas estatísticas importantes para explicar o fenômeno. Ainda nesse ponto tentou-se 

analisar algumas variáveis pesquisadas. Para tal, foi feito o teste Qui-Quadrado e análise de 

correspondência. 

O teste Qui-Quadrado é uma forma de análise que se apresenta para se estabelecer a 

existência de associação entre duas variáveis qualitativas (SIEGEL, 2006). Em algumas 

ocasiões o teste Qui-Quadrado simbolizado por χ2 é aplicado de forma equivocada, em 

condições inadequadas e/ou mesmo concluindo-se sobre a hipótese da pesquisa as quais o teste 

não está apto a fornecer. O χ2 é um teste não paramétrico, ou seja, não depende dos parâmetros 

populacionais, como média e variância. 

Os testes realizados são para verificar se existe indícios de associação entre área com: o 

destino dos resíduos sólidos, frequência da malaria e a frequência da diarreia. Após a utilização 

do teste, se a hipótese nula for rejeitada a um nível de significância α, quando a tabela é de 

dimensão 2x2, há uma interpretação direta em que a associação está olhando apenas para os 

percentuais de colunas, porém, quando a tabela tem dimensão maior que 2x2, não se pode dizer 

o mesmo, com isso será utilizada uma Análise de Correspondência para detectar onde estão as 

associações (MINGOTI, 2005).  

 Segundo o mesmo autor, a Análise de Correspondência é utilizada para verificar quais 

categorias estão associadas entre si. Essa análise é uma técnica multivariada desenvolvida para 

o estudo da relação entre variáveis qualitativas. O objetivo dessa técnica é mostrar 

geometricamente as variáveis, suas categorias e os objetos observados na base de dados em um 

espaço de baixa dimensão, de modo que a proximidade no espaço indique a associação entre as 

linhas e colunas. 
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Hipóteses para o teste Qui-Quadrado 

Para se testar algo, é necessário estabelecer uma hipótese nula e uma alternativa, sendo 

ambas antagônicas. 

 Hipótese nula (𝐻0): é a hipótese que traduz a ausência do efeito que se quer verificar, nesse 

caso, o efeito seria a associação. Por exemplo: não existe associação entre a Área com o 

destino dos resíduos sólidos. 

 Hipótese alternativa (𝐻1): é a hipótese que o investigador quer verificar, nesse caso, a 

existência do efeito que se está estudando, ou seja, se existe associação entre a Área e o 

destino dos resíduos sólidos. 

 

Nível de Significância 

 De acordo com Vieira (2010), o nível de significância é a probabilidade de rejeitar a 

hipótese de nulidade (H₀) quando ela é verdadeira, e esse deve ser estabelecido antes da 

execução do teste. Em outras palavras, antes de proceder um teste, o pesquisador deve 

estabelecer o valor máximo da probabilidade de errar quando diz que existe associação entre as 

variáveis quando, na verdade, essa não existe. O nível de significância que será usado para 

todos os testes será de 5%. 

Valor-p ou p-valor 

 Segundo o mesmo autor, denomina-se valor-p a probabilidade de a estatística do teste 

acusar um resultado tão ou mais distante do esperado como o resultado ocorrido na particular 

amostra observada. Ou seja, o valor-p é a probabilidade de o pesquisador estar errado quando 

diz que existe associação entre as variáveis. 

Após estabelecer o nível de significância (𝛼) passa-se para a seguinte regra geral de 

decisão de um teste estatístico: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 > 𝛼      Não rejeitar H₀      e        𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 ≤  𝛼     Rejeita-se H₀ 
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2.1 População e tamanho da amostra 

 

Considera-se a população o conjunto formado por elementos que possuem pelo menos 

uma característica comum a qual se deseja pesquisar. Nisso, a amostra da população pesquisada 

será formada por agregados familiares da cidade, distribuída em 14 bairros, nomeadamente 

bairro Cimento, 1 da Cidade, 2 da Cidade, 3 da Cidade, Canhanda, 25 de Junho, Mudada, 

Nhocane, Mussavene, Samora Machel, Kholuanhane e Chimundo. Enquanto isso, a unidade 

amostral será cada agregado familiar da população amostrada. 

Considerando-se inviável ou quase impossível trabalhar com a população ou universo, 

devido a restrições de custo, tempo, material e mão de obra, recorre-se à amostra, parte ou 

subconjunto representativo da população. 

Nesse sentido, a amostra para esta pesquisa será obtida de maneira aleatória 

estratificada, que, segundo Bussab e Morettin (2002), é aplicada quando a população é dividida 

em subconjuntos ou estratos usuais de uma variável e depois aplica-se a amostragem aleatória 

simples para a seleção de cada estrato, que, para Gerardi e Silva (1981), a amostra de cada 

estrato deverá ter um número de unidades amostrais proporcional à área abrangida ou ao 

número de indivíduos em cada estrato.  

Nesse caso, o estrato será cada bairro da cidade. Todos os agregados familiares têm a 

mesma probabilidade de serem selecionados para responder ao questionário. Para tal, a 

obtenção de uma amostra, que represente com fidedignidade as características do universo, deve 

ser composta por um número suficiente de casos. Este número depende dos seguintes fatores: 

Tamanho da população que nesta pesquisa é finita correspondente a 8250 agregados 

familiares. 

Nível de confiança estabelecido que se refere à área da curva normal definida a partir 

dos desvios-padrão em relação à sua média. Nesta pesquisa, o nível de confiança a ser usado 

será de 95% igual a 1.96 desvio-padrão. 

O Erro máximo permitido, que corresponde à diferença entre o valor que a estatística 

(amostra) pode apresentar em relação ao valor do parâmetro (população) que se deseja estimar. 

O erro amostral é aplicado porque os resultados obtidos numa pesquisa a partir de amostras não 

são rigorosamente exatos em relação ao universo ou à população, de onde foram extraídos (GIL, 
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2010). Nas pesquisas sociais trabalha-se com uma estimativa de erro de 3 e 5%. O erro a ser 

aplicado será de 5%. 

Percentagem com que o fenômeno se verifica representa a estimativa prévia da 

percentagem com que o fenômeno se verifica. Para Gil (2010), quando não for possível afirmar 

a percentagem, adota-se o valor máximo de p, que é de 50 ou 0,5. 

Para a determinação do tamanho da amostra, Gil (2010, p.107) apresenta a seguinte 

fórmula:  

  qpNe

Nqp
n

.1

..
22

2






                                              (fórmula 1) 

Onde:  

 n = tamanho da amostra 

2 = nível de confiança escolhido, expresso em desvios-padrão 

2e  = erro máximo permitido 

p = percentagem com a qual o fenômeno se verifica 

q = percentagem complementar , q=1-p => q=1-0.5=0.5 

N = tamanho da população ou universo 

 

 
1,367

5829,21

3,7923

5,0.5,0.96.11825005,0

8250.5,0.5,0.96,1
22

2




n  

 O tamanho da amostra é igual a 367 agregados familiares, os quais terão os 

questionários aplicados. 

Obtido o tamanho da amostra, é necessário reparti-la para cada estrato de forma 

proporcional. Para tal, será empregada a seguinte fórmula: 

N

N
nn i

i .                                                      (fórmula 2) 

Onde: 

ni = número de indivíduos contidos no i-ésimo estrato na amostra 

Ni = número de indivíduos contidos no i-ésimo estrato na população 

n = tamanho da amostra 

N = tamanho da população ou universo 

i = identificação de cada amostra, que pode ser 1,2,...........k 

 



25 

 

Aplicada a fórmula 2, obteve-se amostra para cada estrato que será demonstrado na 

Tabela (1). 

 

Tabela 1 – Número de agregados familiares na cidade para aplicação dos questionários 

Nome do Bairro População Total Número de 

agregados 

familiares* 

Número de agregados familiares 

para aplicação do questionário  

Cimento 1408 201 9 

1 da Cidade 2203 315 14 

2 da Cidade 3912 559 25 

3 da Cidade 6511 930 41 

Nhocane 2993 428 19 

Mussavene 8552 1222 54 

Canhanda 3560 509 23 

Chimundo 3685 526 23 

25 de Junho 12041 1720 77 

Samora Machel 6406 915 41 

Kholuanhane 1798 257 11 

Mutsicuane 764 109 5 

Mudada 3067 438 19 

Unidade 851 122 5 

Total 57751 8250 367 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INE (2010). 

*O número de agregados familiares foi obtido pela divisão do número populacional de cada 

bairro por 7 (número médio dos membros do agregado familiar), adaptado pela ETD–2012. 

  

2.1.1Caraterização dos agregados familiares pesquisados 

 

O agregado familiar constitui o núcleo base da sociedade, por isso tem sido o foco 

principal da maioria das análises sociais, econômicas e demográficas. Como esta pesquisa 

pretende compreender a gestão e a produção dos resíduos sólidos domiciliares, e sendo estes 

produzidos num domicílio achou-se importante descrever os agregados a fim de compreender 

a sua condição socioeconômica. 

Acredita-se que a condição socioeconômica dos agregados influi positivamente na 

diversificação e na quantidade de resíduos gerados pelo agregado.   
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Entretanto, ao nível da cidade foram inqueridos 367 agregados familiares, dos quais 

53,1% são homens e 46,9% mulheres, com uma média de seis pessoas por agregado familiar.  

O tipo de habitação ou moradia constitui um dos elementos importantes da análise dos 

indicadores do nível de vida dos agregados e dos seus membros. Nisso, constatou-se, segundo 

a pesquisa de campo, que quase 86% dos agregados possuem moradias próprias e 10% alugada, 

enquanto a porcetagem restante corresponde à moradia cedida. Ainda verificou-se a existência 

de três tipos de moradia designadamente:  

 alvenaria, a construída com paredes de blocos ou tijolos, possuindo uma 

cobertura com chapa de zinco ou placa cimentícia;  

 caniço ou palha, constitui moradias construídas com paredes de caniço ou palha, 

podendo ser com cobertura de chapa de zinco ou palha; 

 chapa de zinco, pertence nesse grupo moradias com paredes de chapa de zinco 

e cobertura com mesmo material. 

A distribuição percentual dos agregados, referente ao segundo tipo de moradia, detalha 

que mais de 50% dos agregados possuem habitações melhoradas de alvenaria, enquanto menos 

de 10% possui habitações de chapa de zinco como mostra o Gráfico (1).  

 

 
Gráfico 1 – Distribuição percentual dos agregados segundo o tipo de habitação 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 

Em relação à fonte de abastecimento, a cidade enfrenta um problema grave dentre as 

urbes da província no que diz respeito ao abastecimento e à distribuição da rede hídrica. Essa 

incipiência leva os agregados na sua maioria a recorrer à rede privada, que consiste na compra 

de água diretamente da fonte de venda. Enquanto 30% dos agregados buscam o precioso líquido 
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nas fontes ou poços e apenas 6% se beneficia da água proveniente da rede pública sob a 

responsabilidade do conselho municipal da cidade. 

 

 

 

Tabela 2 – Distribuição dos agregados segundo fonte de abastecimento de água na 

cidade 

Fonte 

Nº de 

agregados 

Percentual dos 

agregados 

Rede pública 4 1.1 

Rede privada 199 54.2 

Cisterna 5 1.4 

Fontanários ou poços 111 30.2 

Rede pública canalizada no quintal 17 4.6 

Rede privada canalizada no quintal 31 8.4 

Total 367 100 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

Segundo a pesquisa de campo, foram criados 8 grupos de profissões, nos quais a profissão 

que apresenta maior porcentagem é do camponês baseado na produção agrícola de subsistência. 

As outras profissões são caraterizadas da seguinte forma: 

 Comerciantes – compreendem os indivíduos que desenvolvem atividade do comércio 

formal ou informal, a retalho ou a grosso nas unidades comerciais locais. 

 Professores – os que executam a profissão de docência nas unidades públicas e ou 

privadas de ensino. 

 Enfermeiros – prestam atividades de saúde nas unidades públicas e ou privadas de 

saúde. 

 Sem ocupação – pertence a essa classe a população não economicamente ativa 

constituída por pessoas sem ocupação, mulheres que exercem apenas as atividades 

domésticas e os estudantes. 

 Técnicos administrativos – compreendem os funcionários das instituições públicas, tais 

como secretariado, contabilidade, recursos humanos, entre outras. 

 Mineiros – referem-se os trabalhadores da extração mineira no vizinho país África do 

Sul. 

 Outras ocupações – referem-se nesse grupo as ocupações de pedreiro, carpinteiro, 

pescador, canalizador entre outras, que, na maioria das vezes, é executado por conta 

própria. 

Ao nível da cidade, essas profissões são caraterizadas de acordo com o Gráfico (2).  
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Gráfico 2 – Distribuição dos agregados segundo tipo de profissão na cidade 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 

Quanto à educação, o nível de escolaridade dos inquiridos demonstrou maior 

porcentagem da população com o nível primário do primeiro grau com 24,3%, constituído, na 

sua maioria, pelos comerciantes camponeses e os integrados em outras ocupações, seguindo o 

nível primário do segundo grau (19,9%) e o secundário do 1o ciclo (19,3%). É necessário realçar 

que, apesar do analfabetismo (nenhum) ser de 10,6% a nível da cidade, existe um esforço do 

governo para as pessoas adultas (acima de 15anos) que não sabem ler e nem escrever poderem 

se escolarizar com 2,5%.  A alta taxa de analfabetismo aliada a maior taxa (57%) da população 

com menos de ensino primário do segundo grau colocam um desafio para uma eficiente 

disseminação da informação sobre a remoção e eliminação de resíduos.   

É importante destacar que, apesar de haver expansão de ensino superior, os dados de 

campo mostram que o nível ainda é muito baixo, sendo de 6,5% de acordo com o Gráfico (4). 
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Gráfico 3 – Distribuição dos agregados segundo nível de escolaridade na cidade  
Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 

A renda constitui um dos indicadores importantes na análise da geração dos resíduos 

tanto em quantidade quanto em tipo. Ela permite que o consumo varie em qualidade, quantidade 

e em frequência. As famílias de classes de renda mais altas consomem mais e melhor, 

proporcionando maior diversidade de resíduos e quantidade, em relação às famílias de rendas 

mais baixas. 

Segundo a pesquisa de campo, 57% dos agregados ganha até um salário mínimo 

correspondente a 2500 Meticais (81 USD), e uma parcela menor de cerca de 8,4% ganha mais 

de quatro salários mínimos segundo o Gráfico (4). 

 

 
Gráfico 4 – Distribuição dos agregados segundo renda mensal na cidade  

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 
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É importante destacar que os agregados com renda abaixo de um salário mínimo na sua 

maioria não atinge os 1729 Mt, por agregado, valor direcionado à aquisição de produtos 

alimentares. Essa caraterística é típica dos países pobres, onde a renda dos agregados familiares 

é prioritariamente direcionada para a satisfação das necessidades básicas (IOF, 2008/9). 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Em termos administrativos, Moçambique está dividida em onze províncias – Cidade 

de Maputo, Província de Maputo, Gaza, Inhambane (Região Sul), Manica, Sofala, Tete, 

Zambézia (Centro), Cabo Delgado, Nampula e Niassa (Região Norte) – e essas em distritos 

que, por sua vez, se dividem em postos administrativos e estes em localidades, isto é, o nível 

mais baixo de representação do Estado Central. A essas divisões juntam-se, desde 1998, um 

total de cinquenta e três autarquias locais, denominadas Municípios. Estes correspondem à 

circunscrição territorial das cidades e vilas. Por isso, ao longo desse estudo, vai se usar a 

terminologia cidade (município). 

A cidade de Chibuto é sede do distrito do mesmo nome e é um município com governo 

local eleito. Essa fica situada na região central da província de Gaza, no sul de Moçambique, 

muito próximo à confluência dos rios Limpopo e Changane, ao norte faz limite com a cidade 

de Xai-Xai e possui uma área de aproximadamente 117 km2 vide Figura (1). 

Historicamente, o povoado de Chibuto foi criado em 11 de Dezembro de 1897 (portaria 

no 236) como sede do Distrito Militar de Gaza. Em 19 de Novembro de 1955, a circunscrição 

foi elevada à categoria de vila (portaria no 11153) e em 8 de Outubro de 1971 ascendeu ao 

estatuto da cidade (portaria no 808/71) (PEDD, 2008). 
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Figura 1 – Mapa de localização da cidade de Chibuto 
 Fonte: Levantamento de campo (2014). 
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3.1 Condições Físico-Naturais 

 

Segundo Plano Distrital de Uso de Terra – PDUT (2012), o município enquadra-se no 

clima tropical seco, com precipitações baixas e irregulares, aumentando à medida que nos 

deslocamos para a costa numa amplitude média de 400 a 600 mm anuais. A temperatura média 

anual é de 25° C. Nos períodos mais quentes do ano, a umidade relativa do ar varia entre 60% 

e 80% (MUCHANGOS, 1999). 

A cidade encontra-se em uma planície irregular, com altitudes abaixo de 100 metros e 

pequenas elevações que atingem entre 100 e 200 metros. Os solos, por sua vez, caracterizam-

se por serem profundos, de textura arenosa, nas zonas de elevadas altitudes e hidromórficos 

(que se encontra, em condições naturais, saturado por água em boa parte do ano) e aluvionares, 

isto é, solos sedimentares que foram transportados pela água e depositados nas zonas de 

altitudes baixas. Esses solos se apresentam com grande potencial para a prática da agricultura 

e pecuária. 

A vegetação é aberta (do tipo savana, que possui árvores esparsas e arbustos isolados 

ou em pequenos grupos), com predominância de micaias e tambeiras. Além disso, apresenta 

zonas de florestas com espécies vegetais de certo valor econômico, tais como cimbirre, chanfuta 

e sândalo, de modo que a exploração destes recursos florísticos consiste em uma prática comum 

que contribui para o sustento da população, conforme estudos do Cadastro Nacional de terras e 

Florestas 2015. 

A cidade beneficia-se do rio Limpopo que constitui um potencial importante para a 

produção de culturas alimentares e de rendimento. Ao longo de todo o rio, a área se caracteriza 

pelos vales abaixados com depósitos aluviais. Em razão do aumento dos níveis de precipitação, 

ocorrem com irregularidades cheias, localizadas ao longo dos rios Limpopo e Changane. 

 

3.2 Condição Socioeconômica 

3.2.1 População 

 

Segundo INE (2010), com base nos dados do III Recenseamento Geral da População 

e Habitação, o município possuía uma população total de 57751 habitantes, distribuída em 8250 

agregados familiares e organizada em 14 bairros vide Tabela (3). Para o ano de 2012, a 

população foi estimada em cerca de 61910 habitantes, organizados em 8844 agregados 
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familiares (projeções baseadas no Censo de 2007 divulgado em 2010 e numa Taxa de 

Crescimento Natural de 1,4% adaptada pelo PDUT). A população feminina é superior à 

população masculina. Essa população está distribuída de acordo com a Tabela (3). 

 

Tabela 3 – Distribuição do número total da população por bairro e sexo 

Localidade Urbana  Nome do Bairro   População/ Sexo População Total   

M F   

  Cimento 679 729 1408 

 1 da Cidade 991 1212 2203 

Sede 2 da Cidade 1780 2132  3912 

  3 da Cidade 3023 3488 6511 

  Nhocane 1361 1632 2993 

  Mussavene 3939 4613 8552 

Chikhakhate Canhanda 1589 1971 3560 

Chimundo 1633 2052 3685 

25 de Junho 5320 6721 12041 

Samora Machel 2704 3702 6406 

Canhavano Kholuanhane 836 962 1798 

Mutsicuane 353 411 764 

Mudada 1368 1699 3067 

Unidade 369 482 851 

Total   25945 31806 57751 

Fonte: INE (2010). 

 

3.2.2 Rede de energia elétrica e abastecimento de água 

 

O acesso à energia elétrica e à água constitui um fator importante no desenvolvimento 

e na organização das atividades domiciliares do município. Entretanto, o acesso a esses bens 

ainda continua fraco devido a baixas taxas de cobertura referenciadas em 29,6% e 15,1%, 

respetivamente (INE, 2010). Aliado à baixa taxa de acesso à energia elétrica, está sua má 

qualidade, devido a oscilações constantes, culminando em danos dos equipamentos 

eletrodomésticos dos residentes, e podendo causar também sérios danos à saúde humana.  
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O fronecimento de energia elétrica no município é feito por meio de 26 pontos de 

transformação (PTs) distribuídos pelos bairros da seguinte forma: Chimundo (6), Canhanda (1), 

Mudada (1), Samora Machel (6), 25 de Junho (4), Cimento (2), bairro 3 da cidade (2), bairro 2 

da cidade (3) e Unidade 1 (PDUT, 2012). 

Já em relação ao abastecimento de água, o município não possui um sistema de 

captação, tratamento e distribuição abrangente. Isso faz com que a maior parte da população 

dependa fundamentalmente de fontes subterrâneas, como poços e furos. 

Segundo o levantamento do Conselho Municipal em maio de 2014, apenas 1.244 

agregados familiares se beneficiam da água da rede pública canalizada de acordo com a Tabela 

(4), o equivalente a 15% da população, ao passo que aproximadamente 7000 agregados ou 85% 

se beneficiam da rede privada, por meio de furos e de poços.  

 

Tabela 4 – Distribuição dos consumidores de água canalizada por bairros 

Bairros Consumidores 

Com contadores Sem contadores Total 

Bairro 1 da Cidade 14 62 76 

Bairro 2 da Cidade 18 44 62 

Bairro 3 da Cidade 128 148 276 

Cimento 63 171 234 

Chimundo 182 -- 182 

Canhanda 128 88 216 

25 de Junho 32 92 124 

Nhocane/Mussavene -- 74 74 

Total 565 679 1244 

Fonte: CMC (2014). 

Em consonância com o Serviço de Infraestrutura (2014), a rede privada de 

abastecimento conta atualmente com 21 furos, distribuídos pelos bairros Samora Machel (02), 

25 de Junho (06), Chimundo (04), Mudada (02), Canhanda (01) e Cimento (06). Além desses 

furos destinados ao abastecimento público, existem outros furos ou fontes que são usados 

apenas para manter o funcionamento de instituições públicas e privadas, por exemplo em 

escolas, padarias e mais. 

Ademais, ao longo da pesquisa de campo, foi possível notar alguns residentes se 

beneficiando da água proveniente de poços, alguns em condições degradáveis, como os 

verificados no bairro de Mussavene vide Figura (2). De acordo com os usuários, a água retirada 

nesses poços é para o consumo e higiene pessoal. 
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Figura 2 – Poços de água 

Fonte: Cossa (2014). 

3.2.3 Saneamento básico 

 

O saneamento do município é baseado no uso de latrinas de tipo tradicional, de latrinas 

melhoradas e do sistema de banheiros com fossa séptica, que corresponde a 3,4% dos agregados 

familiares. 

O sistema de drenagem de águas pluviais é deficiente, existindo apenas no bairro 

Cimento (bairro central), embora em estado degradado, chegando a torná-lo inoperacional, 

enquanto os outros bairros padecem da ausência da rede.  

Os serviços de limpeza urbana nas ruas e a coleta de resíduos sólidos são 

responsabilidades do Conselho Municipal da cidade, e estes são depositados no lixão. Assim, a 

coleta de resíduos sólidos domiciliares na cidade é ineficiente, abrangendo apenas 4 bairros de 

forma imparcial, dos quais o bairro de Cimento em 15 agregados, bairro 1 da cidade em 16, 

bairro 2 da cidade em 10 e bairro 3 da cidade em 72, valor equivalente a apenas 113 agregados.  

 

 

3.2.4 Nível de desenvolvimento 
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A resolução no 7/87 de 25 de Abril, que classifica as cidades com base no grau de 

desenvolvimento alcançado; em particular a complexidade da sua vida política, econômica, 

social e cultural, densidade populacional, número e tipo de indústrias, comércio, atividades 

sanitárias, educativas, culturais e desportivas, considera a cidade de Chibuto do nível “D”, o 

nível mais baixo nessa classificação. Associado a esse nível, a cidade enquadra-se num contexto 

econômico de países de baixa renda com renda por habitante abaixo de 1045 dólares de acordo 

com a classificação do Banco Mundial. 

Para além dessa classificação, a cidade possui como base econômica local a agricultura 

de produção de culturas alimentares, de rendimento e de fruteiras, com destaque para milho, 

mandioca, feijão, batata-doce, arroz, tomate, cebola, couve, alface e outras hortaliças, sendo a 

existência do rio Limpopo fonte importante para a sua prática e criação de gado. É notória a 

movimentação diária dos camponeses do centro da cidade com destino aos campos agrícolas 

na zona baixa. 

Além da agricultura, o comércio é outra atividade desenvolvida com funcionamento de 

356 barracas (bares ou pequenos estabelecimentos comerciais de venda de bebidas, biscoitos 

e/ou refeições prontas), 205 bancas (pequenos estabelecimentos comerciais de venda 

diversificada de produtos, desde os alimentares até aos higiênicos), 16 estabelecimentos 

comerciais (lojas), duas agências funerárias, sete restaurantes, 34 carpintarias, 17 oficinas e 

duas padarias. Essas atividades asseguram aproximadamente 3000 postos de trabalho, enquanto 

outros jovens e chefes de famílias tendem a migrar para a “República da África do Sul” em 

busca de emprego. 

 

3.2.5 Infraestrutura, rede viária e serviços 

 

Em termos de infraestruturas, a cidade apresenta uma deficiência, principalmente da 

rede viária, possuindo apenas estradas asfaltadas, embora degradadas, no bairro Cimento, 

enquanto os outros bairros padecem de vias tortuosas sem asfalto e muitas sem dimensão 

suficiente para a circulação de veículos. Segundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento do 

Distrito de Chibuto (2008), o tipo de habitação predominante é de alvenaria, existindo também 

de palhoça, mas em menor porcentagem.  

Em relação aos serviços básicos, a cidade possui dois centros de saúde, duas escolas de 

nível médio e uma do ensino superior, três bancos comerciais e de microfinanças, três bombas 



38 

 

de combustíveis e várias fontes privadas de captação e distribuição de água. O acesso a esses 

serviços ainda é deficiente tendo em conta a sua qualidade e o tempo de espera para o seu 

acesso.  

 

3.3 Caracterização Das Principais Áreas Da Cidade De Chibuto 

 

Para Araújo (apud Matos, 2010), as características dos bairros de uma cidade permitem 

dividi-la em três áreas, de acordo com o modelo do desenvolvimento das cidades moçambicanas 

estruturado por Araújo (2003): área urbana, área suburbana e área periurbana, vide Figura (3). 
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Figura 3 – Mapa da divisão de áreas da cidade 

Fonte: Levantamento de campo (2014). 

 

A área urbana ou cidade de Cimento constitui a área espacialmente organizada e antiga 

da habitação dos colonos, vide Figura (4). Segundo Dos Muchangos (1994), o tipo de 
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construção caracteriza-se pela existência de edifícios sólidos de tipo moradia, prédios de um 

número variável de pisos e por ruas e avenidas largas e arborizadas. 

 Essa área concentra as infraestruturas urbanas existentes na cidade, como a rede de 

abastecimento de água, energia elétrica, telecomunicações e equipamentos básicos sociais 

(escolas primárias, secundárias e unidades sanitárias). Na cidade, esta área é composta por 

bairro Cimento. 

 
Figura 4 – Imagem aérea da área urbana 

Fonte: Google earth (2013). Acesso em: 30 abr. 2014. 

 

A segunda área, a suburbana segundo Dos Muchangos (1994), estende-se logo a seguir 

ao núcleo, ocupando uma área consideravelmente superior a esta e caracteriza-se por possuir a 

quase totalidade do espectrum de tipos de ocupação do espaço urbano, muitas vezes vizinhos 

uns dos outros. 

Constitui área de ocupação espontânea e desordenada, com carência de infraestruturas 

urbanas e equipamentos básicos sociais e, os bairros possuem as maiores densidades 

populacionais. A ocupação foi feita sem plano de urbanização, por isso as vias de acesso são 

tortuosas, estreitas e não pavimentadas vide Figura (5). 

É notável nessa área grande miscelânea de palhoças, barraco e até casas de alvenaria 

convencionais comparáveis às dos bairros mais vistosos do núcleo da cidade. Essa área é 

constituída pelos bairros: Nhocane, Mussavene, Samora Machel, 25 de Junho, Bairro 1, bairro 

2 e bairro 3. 
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Figura 5 – Área suburbana da cidade de Chibuto. 

Fonte: Google earth (2013). Acesso em: 30 abr. 2014. 

 

A terceira área, a periurbana, constitui a área de expansão da urbe, com menor densidade 

populacional, habitada na sua maioria por agricultores que continuam desenvolvendo a sua 

atividade agrícola nos espaços que rodeiam os espaços residenciais segundo a Figura (6). 

Segundo Dos Muchangos (1994), a periferia urbana é marcada por pequenos terrenos 

de cultivo, trabalhados pela enxada e com uma presença de árvores, sobretudo de fruteiras. A 

atividade agrária é dominante, em relação às restantes formas de uso do solo.  

Essa forma de organização do espaço rural ainda é vigente em alguns bairros, como 

Mutsicuane e Kholuanhane, onde o tipo de povoamento demonstra-se disperso e 100% dos 

chefes dos agregados pesquisados desenvolvem a agricultura como fonte de sobrevivência e de 

obtenção do capital, aliado ao processo da comercialização do combustível lenhoso.  Entretanto, 

essa realidade vem sofrendo transformações significativas, e o seu limite exterior tem sido 

empurrado continuamente como resultado da influência do aumento progressivo da população 

e da extensão de formas de ocupação do espaço antes limitadas ao núcleo da cidade. 

Este crescimento da população da periferia urbana relaciona-se com a migração campo-

cidade causada pelas calamidades naturais e pressão da população jovem e de antigos residentes 

do núcleo que procuram novos espaços mais largos e naturais.  

A área periurbana é constituída pelos bairros de Canhanda, Chimundo, Kholuanhane, 

Mudada, Mutsicuane e Unidade. 
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Figura 6 – Detalhe da estrutura da área periurbana na cidade de Chibuto 

Fonte: Google earth (2013). Acesso em: 30 abr. 2014. 

 

 É importante salientar que a distribuição dos bairros por essas categorias foi 

realizada pela autora, tendo em vista a fisionomia dos bairros, a forma de ocupação que se 

demonstrou mais evidente ao longo da pesquisa de campo e a presença e a distribuição de 

serviços. 
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4. CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA NA CIDADE DE CHIBUTO-

MOÇAMBIQUE 

 

A questão do crescimento da população nos países africanos, com destaque para 

Moçambique, convida a fazer uma relação com o fenômeno da urbanização, que se demonstrou 

diferenciada em relação aos países desenvolvidos. 

Araújo (1997) realça que a expansão da urbanização na Europa no século XIX foi 

acompanhada pela difusão industrial e trabalho assalariado fora do local de residência, no qual 

maior parte dos migrantes vindos das áreas rurais foi absorvida pelo crescimento do setor das 

manufaturas. Isso contribuiu para a melhoria das condições sociais e econômicas da população 

urbana, levando ao aumento da migração e, concomitantemente, ao crescimento demográfico. 

Nesse sentido, Santos (2012) afirma que a urbanização dos países industrializados (europeus) 

é antiga e foi feita lentamente ao ritmo de sucessivas revoluções tecnológicas, pois tanto as 

cidades quanto as redes urbanas se organizaram para tal. 

Portanto, o processo de industrialização é responsável direto pelo fenômeno da 

urbanização, embora seja um processo que remonta à antiguidade, e que a cidade é um fato 

desde que determinadas condições históricas permitiram o seu surgimento há cerca de 5.500 

anos (SPOSITO, 2012). Essa relação funde-se com o fato da revolução industrial nos países 

industrializados ter contribuído de forma significativa para o crescimento da população urbana, 

dando origem a uma presença humana cada vez mais importante nas cidades e favorecendo a 

multiplicação do número dessas aglomerações que concentram milhões de habitantes, criando, 

assim, segundo Lefebvre (1999), a sociedade urbana. 

Diferente dos países desenvolvidos, a urbanização nos países subdesenvolvidos é 

retardatária e ocorreu de forma mais rápida, efetuando-se num contexto econômico e político 

diferente (SANTOS, 2012). 

O Banco Mundial (2010 apud Serra, 2012) realça que mais de 90% do aumento da 

população urbana ocorre nos países em vias de desenvolvimento (especialmente nos 

continentes Asiático e Africano) a um ritmo de 5 a 10 vezes maior do que aquele registrado nos 

países desenvolvidos no período da industrialização. 

O processo urbano na África, com destaque para Moçambique, obedeceu apenas ao 

âmbito demográfico, sem alteração nas esferas econômicas e sociais. Nesse sentido, Araújo 

(1997, p.18) afirma que: 
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O fenômeno urbano na África não é resultado, como sucedeu na Europa e América 

do Norte, duma revolução industrial. No nosso continente ele assume características 

exclusivamente demográficas, aglomeração da população de origem rural, tendo 

pouco significado, ou mesmo nenhum, o desenvolvimento industrial. 

Essa aglomeração da população de origem rural é causada pelo fluxo migratório campo-

cidade provocado pela guerra e violência no campo, pelas calamidades naturais, como 

inundações nas zonas baixas e pelo fraco desenvolvimento do campo e carência de serviços 

sociais básicos como saúde, educação, recreação, transporte, entre outros (que tornam a vida no 

campo demasiadamente dura), aliado ao processo da reclassificação urbana. 

Outros fatores que influem no crescimento populacional, segundo Castells (1983), estão 

relacionados à baixa da mortalidade em geral, graças ao desenvolvimento de vacinas para 

combater as principais epidemias e às elevadas taxas de fecundidade nas áreas rurais que 

provocam pressões sobre as terras de cultivo, conduzindo desse modo uma migração para as 

cidades. 

 

4.1 Componentes Do Crescimento Populacional Na Cidade De Chibuto 

 

O crescimento populacional urbano em Moçambique é influenciado por diversos fatores 

podendo destacar o crescimento natural, a migração (tanto interna como internacional) e a 

reclassificação urbana. Embora não se tenha o peso da contribuição de cada fator nesse 

processo, neste ponto vai se discutir alguns componentes relativos a esse processo, com 

destaque para a migração (causada pela guerra civil e pelas inundações) e a reclassificação 

urbana.  

Os dados levantados durante a pesquisa de campo mostram que quase 80% da população 

é migratória, sendo que 53,1% são naturais das localidades rurais dentro do distrito e 18,8% 

vindo dos outros distritos do país. Dos quatro períodos analisados (antes de 1975; entre 1975 e 

1992; entre 1992 e 2000 e após 2000), foi possível notar que o período compreendido entre 

1975 e 1992 (considerado principalmente como período da guerra civil) foi o que mais registrou 

maior fluxo migratório com cerca de 50% da população. No entanto, é importante lembrar que, 

apesar de ser considerado período da guerra civil, as cheias de 1977 contribuíram com cerca de 

15% de aumento da população, embora a guerra tenha sido o principal fator com aumento de 

cerca de 70%. 
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Segundo Matos (2010), a independência da república alcançada em 1975 foi um dos 

fatores que contribuiu também para migração campo-cidade, isto porque com o abandono dos 

portugueses, a cidade de cimento (cidade branca residida pelos brancos, com estrutura bem 

definida e serviços básicos urbanos disponíveis) passou a acolher os moçambicanos vindo do 

campo e/ou da cidade de caniço (área suburbana residida pelos negros, com habitação feita de 

caniço, sem plano de urbanização e serviços básicos a vida urbana). 

É importante destacar que, além dos fatores elencados, associam-se outros fatores de 

acordo com a Tabela (5). Nesta nota-se que o segundo fator considerado relevante é a procura 

de melhores condições de vida na cidade, enquanto o casamento, educação, entre outros 

possuem menor contribuição. 

 

Tabela 5 – Distribuição percentual da população segundo a causa da migração na 

cidade 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 

A guerra civil, resultante de um antagonismo ideológico entre a Frente de Libertação de 

Moçambique (FRELIMO) e a Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO), que assolou 

o país durante 16 anos, é considerada como a principal causa migratória da população rural para 

o meio urbano, impulsionando o crescimento demográfico das cidades moçambicanas. Isso 

porque nessa época elas registraram um crescimento populacional elevado devido ao maior 

fluxo migratório campo-cidade causado pela insegurança das áreas rurais, bem como ao fraco 

desenvolvimento do campo. Frente a isso, esses fenômenos fizeram com que as cidades fossem 

vistas como locais seguros e considerados espaços que oferecessem oportunidades melhores do 

que o meio rural. 

Ainda no processo de fluxo migratório campo-cidade, Araújo (2005) enfatiza que as 

famílias rurais se instalavam junto de famílias já residentes nas cidades moçambicanas e em 

todos os espaços não ocupados das áreas suburbanas, e também em todos os espaços livres ou 

devolutos encontrados, muitos dos quais não indicados para a construção de habitações ou para 

a prática de outras atividades humanas. Além disso, os espaços centrais não edificados, 

 

Motivo da migração 

 

Nº dos Pesquisados 

 

Percentual dos pesquisados (%) 

Guerra Civil 93 35.2 

Inundações fluviais 26 9.8 

Melhoria de vida 76 28.8 

Emprego 57 21.6 

Outro 12 4.5 

Total 264 100 
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previstos para expansão da cidade de cimento, foram sendo ocupados pelas famílias deslocadas, 

e os bairros populares antigos foram ficando adensados. 

Na cidade de Chibuto, verificava-se, nesse processo, a entrada de migrantes da região 

circunvizinha, especificamente de Bilene1 e Tlhavene2, onde estes se deslocavam de forma 

massiva para o centro urbano, ocupando a periferia de forma desordenada e espontânea, 

construindo casas ao longo das vias de acesso, desfigurando o ambiente construído. 

A fragilidade do período e a deficiência do conselho executivo para orientar a forma 

correta de ocupação contribuíram bastante para a forma que os espaços se encontram 

organizados atualmente. Ademais, este movimento populacioal impulsionou na venda e na 

oferta de terra pelos antigos ocupantes aos recém-chegados. Apesar de que na República de 

Moçambique, de acordo com a Lei de Terra no 19/1997 no artigo 3o, ‘‘a terra é propriedade do 

estado e não pode ser vendida ou, por qualquer forma alienada, hipotecada ou penhorada’’.  

Na cidade, dos migrantes motivados pela guerra civil, 82% deles obtiveram os terrenos 

de forma irregular, isto é, por meio de familiares ou amigos e/ou pela compra ou oferta. 

De modo geral, a forma de aquisição de terrenos na cidade tanto no período de guerra 

quanto no pós guerra tem sido semelhante, isto porque analisando o total dos migrantes nota-

se de forma clara que a obtenção de terrenos por meio de amigos, compra e oferta é a maneira 

mais dominante segundo o Gráfico (5). 

O Conselho Municipal, órgão público responsável pela atribuição de direito de uso e de 

aproveitamento de terra, apresenta menor porcentagem, o que significa que a população pouco 

recorre a esta instituição para estes efeitos. 

 
Gráfico 5 – Distribuição percentual dos migrantes segundo o meio de aquisição 

do terreno 
Fonte: Pesquisa de campo (2014). 
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É importante destacar que, além dos migrantes, os nativos da cidade também recorrem 

aos amigos ou aos familiares e à compra para obter terrenos residenciais. 

Portanto, nessa forma de ocupação do espaço, não houve qualquer tentativa de se 

prosseguir um planeamento cuidadoso do território, de modo a delimitar áreas propícias para 

habitação, agricultura, serviços e equipamentos coletivos (comércio, escolas, centros de saúde, 

postos de polícia, centros de convívio, espaços desportivos, parques e jardins) (SERRA, 2012). 

Para Raposo e Salvador (2002), essa ocupação fez com que o aumento da população 

fosse maior nos subúrbios do que nas áreas centrais urbanizadas, e o mesmo comportamento 

nota-se nos bairros periurbanos. 

Outro fator a ser considerado na migração é a chegada de técnicos vindos de outros 

lugares para auxílio nas atividades diárias da cidade. Durante a pesquisa de campo, verificou-

se que quase 22% da população reside na cidade devido ao emprego, e estes na sua maioria 

dependem de moradias alugadas ou recém-construídas na área da expansão da urbe.   

Segundo Muanamoha (2002), a precariedade de condições de vida nas áreas rurais, ao 

nível da saúde, educação, recreação, serviços e outros, faz a população jovem migrar para as 

áreas urbanas. Por isso, a existência de uma escola superior na cidade (Escola Superior de 

negócios e Empreendedorismo de Chibuto-ESNEC) tem contribuído com a entrada de 

estudantes em busca de oportunidades de formação. Aliado a essa, somam-se outras escolas do 

nível médio, que também contribuem com a entrada de novos residentes. Segundo o Registo 

Académico da ESNEC, a escola contribuiu com entrada de 91% dos estudantes imigrantes dos 

1150 ingressados desde o ano da sua existência (2009). 

De acordo com a mesma fonte os ingressos são distribuídos segundo a Tabela (6). 

Tabela 6 – Distribuição dos estudantes ingressos segundo sua proveniência de 2009 – 

2014 

Ano 

Fora da cidade  Dentro da cidade Total de 

ingressos Nº Porcentagem Nº Porcentagem 

2009 219 82 47 18 266 

2010 169 92 14 8 183 

2011 203 94 14 6 217 

2012 154 96 7 4 161 

2013 148 96 6 4 154 

2014 158 93 11 7 169 

Fonte: Registo acadêmico da escola (2014). 

Segundo Troleis (2009), as migrações tendem a contribuir para o aumento gradativo de 

problemas sociais, como falta de emprego, moradia, condições adequadas de vida, surgimento 
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das periferias, aumento da criminalidade, falta de segurança pública e consequente degradação 

ambiental. 

Além do mais, considerando a migração para cidade produto da decomposição das 

estruturas rurais, é normal que ela não seja absorvida pelo sistema produtivo e que, 

consequentemente, os migrantes se integrem apenas de forma parcial no sistema social 

(CASTELLS, 1983). Essa caraterística faz com que parte da população vinda do rural continue 

preservando sua característica por meio do desenvolvimento das suas atividades agrícolas no 

meio rural ou no seu novo local habitacional. Um exemplo comum na cidade é das senhoras 

que ficam nas zonas de produção durante a época do preparo da terra e cultivo, no fim do 

período retornam às suas residências na cidade. George (1983) considera isso como proliferação 

de habitats suburbanos e periurbanos que mantêm por muito tempo um caráter rural, com 

pequenas atividades agrícolas de apoio, dirigidas na sua maioria pelas mulheres. 

Esse crescimento populacional rápido e desordenado, aliado à falta de planejamento, 

desencadeia problemas sociais e ambientais, como a poluição do meio ambiente e aumento de 

doenças relacionadas ao lixo (pela falta de serviços adequados para a gestão de resíduos 

sólidos), falta de abastecimento de água, aumento da erosão (devido às ocupações inadequadas 

de terra), falta de emprego ou maior índice do ativo no setor informal. 

Segundo Araújo (2005), do ponto de vista administrativo, o governo em 1986 procedeu 

uma alteração da divisão administrativa do país, na qual alterou por completo as áreas 

territoriais das cidades, ficando incluídas nestes amplos espaços rurais circundantes, sem que 

isso significasse a alteração das suas características em termos de ocupação do espaço, de 

produção e de hábitos. Esta foi uma medida política/administrativa para aumentar as áreas das 

cidades à custa do território dos distritos vizinhos. 

É importante salientar, neste ponto, que alguns bairros periurbanos da cidade 

apresentam características totalmente rurais, que obedecendo a caraterística da cidade possam 

ser excluídos desse parâmetro. Como exemplo, pode-se considerar os bairros de Mutsicuane e 

Kholuanhane, onde o tipo de povoamento demonstra-se ainda disperso, considerado por Araújo 

(1997) ‘‘como uma nuvem de casas isoladas, localizadas no interior do espaço produtivo 

familiar’’. Esta é uma forma de organização em que os espaços residenciais e produtivos se 

tornam mais íntimos e completos, constituindo algo indissociável, isto é, a casa da família está 

rodeada pelas parcelas de terra que a família usa para o cultivo. Além disso, 100% dos chefes 

dos agregados pesquisados nesses bairros desenvolvem a agricultura como fonte de 
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sobrevivência e de obtenção do capital, aliado ao processo da comercialização do combustível 

lenhoso. 

Essa condição tem influenciado no tipo de habitações que os residentes possuem. São 

moradias construídas por paredes de caniço ou palha, podendo ser com cobertura de chapa de 

zinco ou palha, como mostra a Figura (7), e mesmo que sejam de alvenaria são inacabáveis, 

com edificação de blocos sem obedecer nenhuma estrutura de resistência. 

 
Figura 7 – Exemplos de residências rurais 

Fonte: Cossa (2014). 

 

O último fator a ser discutido neste ponto são as cheias. As cheias constituem um 

desastre natural que afeta Moçambique, país considerado extremamente susceptível devido a 

sua localização na costa sudeste da África e a jusante de vários rios, sendo que a maior parte 

dos seus rios nascem em países vizinhos, o que dificulta os alertas de aviso prévio. 

As cheias de 2000 foram causadas por chuvas fortes na região da África Austral, que 

duraram cinco semanas, exacerbadas por ciclones tropicais. Essas afetaram toda a população 

que habita a região sul do país, desde a bacia do rio Limpopo até Maputo (capital do país) com 

um total de 4.5milhões de pessoas afetadas e 700 mortes (GFDRR; PNUD; UE, 2014). Neste 

desastre, as províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala e Manica foram as mais afetadas 

e, como consequência, as áreas cultivadas foram cobertas (resultando na perda de culturas e 

criação animal e em danos em infraestruturas e equipamentos agrícolas.), o sistema de 

transporte foi destruído (estradas, pontes e linhas férreas), isolando as pessoas das zonas 

afetadas do abastecimento de alimentos e de água e dos serviços essenciais (USAID, 2002). 

Em Chibuto, as cheias de ano 2000 afetaram as regiões baixas dos rios Limpopo e 

Changane e contribuíram bastante na expulsão da população dessas áreas para as áreas seguras 
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da cidade. Com isso, a cidade reassentou mais de 20.000 habitantes distribuídos pelos bairros 

de Nhocane, Chimundo e Samora Machel (NHANTUMBO, 2004).  

 

4.2 Evolução Da População Na Cidade De Chibuto 

 

Neste item analisa-se a evolução da população na cidade durante o período de 1980 a 

2007. Entretanto, no Gráfico (6), apresenta-se o comportamento da evolução da população e 

nele está incluído o valor estimado da população do ano de 2012. Durante o período em análise, 

a evolução da população apresenta um comportamento crescente, apesar de no último período 

tender a estabilizar. Esse crescimento é influenciado tanto pelos fatores elencados no item 

anterior quanto pelas alterações na divisão política administrativa, que culminou com aumento 

tanto de número de bairros quanto de sua extensão. 

 
Gráfico 6 – Evolução da população da cidade durante o período de 1980-2012 

Fonte: INE (1980; 1997; 2007). 
  

Mesmo assim, essa evolução linear e crescente não apresenta o mesmo comportamento 

ao nível das áreas da cidade. Analisando as áreas da cidade, é possível notar que a distribuição 

da população é irregular, isto é, a área suburbana apresenta maior concentração populacional 

do que a área urbana, como mostra o Gráfico (7). Em relação a sua evolução, as áreas 

suburbanas e periurbana apresentam um comportamento crescente em todos os períodos, 

enquanto a área urbana apresenta pequeno declínio no censo de 2007.   
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Gráfico 7 – Evolução da população por área de residência na cidade (1980-2007) 

Fonte: INE (1980; 1997; 2007). 

 

Para explicar o comportamento do crescimento populacional por área de residência, 

optou-se pela determinação da taxa de crescimento médio anual - TCMA (%) representado na 

Tabela (7). 

 

 

Tabela 7 – Análise da evolução da população por área de residência (1980-2007) 

 Área  

Ano 

Urbana Suburbana Periurbana 

População 

total 

TCMA 

(%) 

População 

total 

TCMA 

(%) 

População 

total 

TCMA 

(%) 

1980 1096 -- 16974 -- 3021 -- 

1997 1512 1.9 41437 5.4 8505 6.3 

2007 1408 -0.7 42618 0.3 13725 4.9 

Fonte: INE (1980; 1997; 2007). 

 

De acordo com os dados, a TCMA no período de 1980-1997 foi elevada em todas as 

áreas de residências, entretanto, a área periurbana apresentou a maior taxa (6,3%) em relação 

às outras. É importante destacar que no período de 1980-1997 está incluso o término da guerra 

civil, que teve fim em 1992 com assinatura de acordo geral de paz, o que terá contribuído para 

maior fluxo de pessoas pela segurança que a área periurbana oferece.  Para além desse fator, a 

necessidade de construção de habitação própria, longe das áreas densamente ocupadas e com 

maiores problemas de saneamento, torna a periferia bastante atraente, fazendo com que 

apresente uma TCMA de 4,9% no período de 1997-2007. Outro fator a ser levantado nesse item 

é a procura crescente de terrenos para construção de moradia por parte da população jovem e 
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recém-chegada, aliado à busca de espaços com ambiente mais natural (menos poluídos, com 

mais vegetação) e mais espaçosos. 

Todos esses fatores contribuíram para a redução das TCMA das áreas urbana e 

suburbana, principalmente no período de 1997-2007, chegando a obter valor negativo para área 

urbana de -0,7 % e uma redução de 5,4 % para 0,3 na suburbana. 

A área suburbana, apesar de apresentar uma redução na TCMA nos últimos 17 anos, 

aliada à periurbana apresentam uma situação crítica devido ao crescimento populacional rápido 

e desordenado sem planejamento, registrado durante a sua produção, que acaba estimulando a 

existência de vários problemas socioambientais, principalmente os relacionados com o mau 

saneamento (gestão de resíduos sólidos). Essas áreas de acordo com a pesquisa registraram 

maiores níveis de problemas de saúde dos residentes devido ao convívio com lixo produzido.  

Enfim Araújo (1997, p.58) para esse fenômeno afirma que: 

nas cidades africanas a população urbana cresce muito rapidamente, enquanto o 

desenvolvimento e as transformações econômicas necessárias para suportar e 

melhorar a qualidade de vida urbana não ocorrem ao mesmo ritmo, criando-se assim 

um desfasamento pronunciado entre dois elementos que deveriam crescer em paralelo 

e a velocidade semelhantes. 

Fato notável na cidade de Chibuto, pois a população, conforme já ressaltado, cresceu 

positivamente, enquanto as condições socioeconômicas continuam se degradando, fenômeno 

refletido pela baixa porcentagem dos agregados familiares com acesso aos serviços básicos 

urbanos. 
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5. A GÊNESES E O ENTENDIMENTO DOS RESÍDUOS 

 

Do ponto de vista histórico, para Peixoto et all. (apud MORELLI e RIBEIRO, 2009), o 

lixo surgiu no dia em que os homens passaram a viver em grupos, fixando-se em determinados 

lugares e abandonando os hábitos de andar de lugar em lugar à procura de alimentos ou 

pastoreando rebanhos. Embora não constituía problema de acordo com Levy e Cabeças (2006), 

porque quase a totalidade dos materiais utilizados continha componentes de origem animal ou 

vegetal que, uma vez regressados à terra, se decompunham naturalmente, integrando 

novamente o ciclo de vida. 

Nesse agrupamento humano, surgia a aldeia, considerada como aglomerado de 

agricultores segundo Sposito (2012), na qual o homem se fixava à terra para desenvolver a 

agricultura e a criação de animais. Entretanto, a aldeia possuía um nível de complexidade 

elementar, uma vez que nela não há quase divisão de trabalho, a não ser entre o trabalho 

feminino e masculino, ou determinado pelas possibilidades e limites da idade e da força. Nesse 

período, ainda faltava uma organização social mais complexa, que veio se desenvolver com a 

divisão social do trabalho, graça às melhorias verificadas no campo agrícola, que produziam 

excedentes, permitindo a libertação de uma parte de mão de obra agrícola para a produção de 

outros bens, surgindo desse modo a cidade. 

A partir daí, processos visando à eliminação do lixo passaram a ser motivo de 

preocupação, embora as soluções objetivassem unicamente transferir os resíduos produzidos 

para locais afastados das aglomerações humanas primitivas. Fato que vem se alterando com a 

evolução tecnológica, urbanização acelerada e mudanças nos processos de produção e 

consumo, exigindo a adoção de técnicas mais adequadas para a sua eliminação, tendo em vista 

as quantidades de lixo produzido. 

Segundo Figueiredo (1995, p. 53), resíduo classifica-se como ‘‘embalagens de produtos 

alimentícios consumidos, já que a sua utilidade termina com o consumo do produto (definição 

subjetiva). No caso do bem de consumo durável, a sua transformação em resíduo se dá pela 

obsolescência ou por não mais atender às funções para as quais ele foi projetado’’. Neste caso, 

o tempo de vida do produto no atendimento das suas funções é uma variável definida a priori 

pelo setor produtivo, e, na sua maioria, usam-se os critérios econômicos, centrados na 

maximização de lucros do respectivo setor. 
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Segundo o Decreto nᵒ 13/2006, para o regulamento sobre a gestão de resíduos, é 

considerado resíduo substâncias ou objetos que se eliminam, que se tem a intenção de eliminar 

ou que se é obrigado por lei a eliminar (definição objetiva).  

Para D’Almeida e Vilhena (2000), resíduo sólido são restos das atividades humanas 

consideradas pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Esses, de acordo com 

o ADB (2006), podem ser gerados pela natureza como folhas, galhos de árvores, terra e areia 

espalhada pelo vento. 

O Decreto-Lei no 239/1997 sobre gestão de resíduos de Portugal define resíduos sólidos 

como conjunto de materiais com consistência predominantemente sólida, em que o seu 

possuidor pretenda ou tenha necessidade de se desfazer, podendo englobar o que resta de 

matérias-primas após a sua utilização e que não possa ser considerado subproduto ou produto. 

Porém, existe uma relatividade do conceito e da caraterística do resíduo sólido, pois aquilo que 

já não tem nenhum valor para quem o descarta; para o outro, pode se tornar matéria-prima para 

um novo produto ou processo. 

Dentre as várias formas de classificar os tipos de resíduos, o Decreto nᵒ 13/2006 

classifica-os em perigosos e não perigosos. Os resíduos perigosos são resíduos que contêm 

características de risco por serem inflamáveis, explosivos, corrosivos, tóxicos, infeciosos, ou 

radioativos, ou por apresentar qualquer outra característica que constitua perigo para a vida ou 

saúde do homem e de outros seres vivos e para a qualidade do meio ambiente. Os resíduos não 

perigosos são os que não contêm nenhuma das características descritas nos perigosos. Ainda, 

segundo o mesmo decreto, os resíduos não perigosos também são denominados de resíduos 

sólidos urbanos. 

Segundo o Decreto-Lei no 239/1997, os resíduos sólidos urbanos são considerados 

resíduos domiciliares, limpeza pública ou outros semelhantes provenientes do setor de serviços 

ou de estabelecimentos comerciais ou industriais e de unidades prestadoras de cuidados de 

saúde, desde que, em qualquer dos casos, a produção diária não exceda 1.100 litros por 

produtor. 

Para Hoornweg e Bhada-Tata (2012), os resíduos sólidos urbanos incluem os resíduos 

sólidos e semi-sólidos gerados em centros populacionais, incluindo os domésticos, os resíduos 

comerciais, bem como os originados das indústrias e instituições de pequena escala (incluindo 

hospitais e clínicas), mercados de rua e limpeza pública. 

Para o Decreto nᵒ 13/2006, os resíduos sólidos urbanos quanto à origem ou natureza 

classificam-se: 



55 

 

Resíduos sólidos domésticos/domiciliares ou residenciais são os resíduos produzidos 

nas atividades diárias em casas, apartamentos, condomínios e demais edificações residências, 

constituídos por restos de alimentos, jornais, revistas, plásticos, vidro, metais, cinzas e todos os 

resíduos produzidos em casa. Segundo MICOA (2006), alguns resíduos domiciliares contêm 

produtos tóxicos (pilhas, lâmpadas, baterias, vernizes, tintas, etc.) ou perfurantes e cortantes 

(agulhas, lâminas, pregos, etc.), exigindo desse modo maior cuidado no seu manejo. Nesse 

grupo são incorporados os pneus que após seu uso são deixados em ambientes abertos, sujeitos 

a chuvas, acumulando água e servindo de criadouro de mosquitos, maior vetor de transmissão 

de dengue e malária nos espaços urbanos. 

Resíduos sólidos comerciais, os provenientes de estabelecimentos comerciais e de 

serviços, escritórios, estabelecimentos bancários, restaurantes, lojas, bares e outros similares, 

cujo volume diário não exceda 1.100 litros, que são depositados em recipientes em condições 

semelhantes aos domésticos. 

Resíduos domésticos/domiciliares volumosos, os provenientes de habitação, cuja 

remoção não se torne possível pelos meios normais atendendo ao volume, formas ou dimensões 

que apresentam ou cuja deposição nos contentores existentes seja considerada inconveniente 

pelo Município.  

Resíduos de jardim, os resultantes da conservação de jardins particulares, tais como 

troncos ou folhas, aparas e ramos. 

Resíduos sólidos resultantes da limpeza pública de jardins, parques, cemitérios, vias e 

outros espaços públicos. 

Resíduos sólidos industriais, os resultantes das atividades acessórias e equiparadas a 

resíduos sólidos urbanos, nomeadamente os provenientes de refeitórios, cantinas, escritórios e 

as embalagens de cartão ou materiais não contaminados. 

Resíduos sólidos hospitalares não contaminados equiparáveis aos domésticos. 

Resíduos provenientes da defecação de animais nas ruas. 

Para o efeito, os resíduos sólidos domiciliares segundo Hoornweg e Bhada-Tata (2012) 

e o Decreto no 13/2006, subdividem-se nas categorias descritas no Quadro (1). 
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Tipo Fonte 

Matéria orgânica 

 

Restos de comida, resíduos do quintal (folhas, ramos das árvores e relva), madeira 

e resíduos de tratamento de alimentos 

Papel ou cartão 

 

Jornal, revista, sacos, caixas, papel de embrulho, listas telefónicas, livros, copos de 

papel, entre outros.  

Plástico Garrafas e frascos, sacos, tampas, copos, embalagens, caixas 

Vidro Garrafas, vidros quebrados, lâmpadas, vidros coloridos 

Metal Latas de metal, grades, bicicletas, eletrodomésticos 

Sucata Resíduo passível de reciclagem (ferro, aço, alumínio, zinco, cobre, papel, vidro, 

plástico, borracha, etc.) 

Entulho e Outros Resíduos de construção e demolição, aparelhos, couro, têxteis sanitários (fraldas 

descartáveis e algodões), roupas, resíduos eletrônicos 

Quadro 1 – Tipos de resíduos e respectivas fontes 
Fonte: Hoornweg e Bhada-Tata (2012). 

 

Portanto, esses podem ser classificados segundo as características físicas, químicas e 

biológicas: 

Quanto às características físicas (composição qualitativa), os resíduos podem ser: 

a) Secos - constituídos papéis, plásticos, metais, tecidos, vidros, madeiras e lâmpadas. 

b) Molhados – constituídos por restos de alimentos, cascas e bagaços de frutas e 

verduras, ovos, legumes, alimentos estragados e produtos higiênicos. 

Quanto à composição química, os resíduos podem ser:  

a) Orgânicos (biodegradáveis) – constituídos por restos de alimentos, cascas e bagaços 

de frutas e verduras, ovos, legumes, alimentos estragados, ossos, animais mortos, podas de 

plantas. 

b) Inorgânicos (ou não biodegradáveis) – compostos por produtos manufaturados, como 

vidros, metais, lâmpadas, borrachas, etc. 

Quanto às características biológicas, compreendem o estudo da população microbiana e 

dos agentes patogênicos presentes nos resíduos sólidos urbanos (MICOA, 2006). 

 

5.1 Geração Dos Resíduos 

 

A geração de resíduos sólidos é influenciada por vários fatores, dentre eles o aumento 

do consumo e produção de materiais artificiais (FIGUEIREDO, 1995). Enquanto isso, Bidone 

e Povinelli (1999) descrevem que a geração de resíduos sólidos depende da evolução da 

população, da industrialização, de aspetos culturais, do nível e hábito de consumo, da renda, de 

padrões de vida das populações, de aspetos climáticos, das características do sexo e da idade de 
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grupos populacionais. Para além desses fatores, Morelli e Ribeiro (2009) acrescentam que a 

geração de resíduos tanto de composição como de volume variam em função dos métodos ou 

modelos de produção. 

Por exemplo, o modelo capitalista, predominante nas relações atuais, possui 

características estruturais que servem para incentivar o crescente consumo, particularmente de 

produtos compostos por elementos não renováveis, o que de ponto de vista ambiental é 

catastrófico, tanto pela crescente geração de resíduos quanto pelo aumento na extração de 

elementos naturais (FIGUEIREDO, 1995). 

Portanto, o aumento de consumo, além de ser estimulado pelo modelo de produção, está 

também relacionado ao aumento populacional e ao seu adensamento espacial. Assim como aos 

padrões de consumo das sociedades atuais são estimulados pela propaganda (na televisão, no 

rádio, na internet, nos outdoors e nos supermercados), que intensificam a associação do 

consumo à qualidade de vida firmados em uma racionalidade econômica que não mais se 

sustenta do ponto de vista ambiental, isto é, privilegiam a ideia de um consumo privado, 

individualizado, que estimula a compra sem levar em conta os impactos sociais e ambientais 

que a produção, o consumo e o descarte do produto provocam impactos na natureza, na 

sociedade e mesmo na saúde dos consumidores. 

Soma-se a isso o fato de parte da elite dominante caracterizar-se pela adoção de 

conceitos e de programas de desenvolvimento antagônicos a uma relação harmônica do homem 

com seu habitat (MORELLI e RIBEIRO, 2009), resumindo a vida humana à capacidade de 

acúmulo de bens materiais. 

Aliado a esses fatores, Morelli e Ribeiro (2009, p.10) acrescentam que: 

O desenvolvimento tecnológico, gerado para conforto e bem-estar humano, produzido 

a partir das revoluções industriais, levou à intensificação do uso de materiais 

descartáveis, ocasionando um aumento da quantidade de resíduos gerados e não 

utilizados pelo homem, muitos deles provocando a contaminação do meio ambiente e 

trazendo riscos à saúde humana, especialmente nas áreas urbanas. O homem passa a 

viver a era dos descartáveis, em que grande parte dos produtos é inutilizada e jogada 

fora com enorme rapidez. 

O acelerado descarte desses materiais aliado à cultura de desperdício e de substituição 

e o nível de urbanização criam diariamente toneladas de objetos rejeitados, inúteis, os quais a 

sociedade ou a cidade deseja se livrar. A  nível global, a geração dos resíduos sólidos urbanos 

é de cerca de 1.3 bilhões de toneladas ao ano, e este valor tende a duplicar até ao ano de 2025. 

No entanto, a distribuição das taxas de geração varia consideravelmente por região, país, 

cidade e até mesmo dentro das cidades. Os níveis têm forte correlação com o desenvolvimento 
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econômico, níveis de urbanização e renda que proporcionam maior consumo e 

automaticamente maiores taxas de resíduos.   

Diante disso, descreve-se na Tabela (8) a geração per capita dos resíduos por região, 

mostrando os valores inferiores e superiores bem como a média por kg da geração per capita 

por dia para cada região.   

Tabela 8 – Geração de resíduos por região 
Região Produção percapita dos resíduos sólidos (kg/pessoa/dia) 

 

Valor inferior 

 

Valor superior 

 

Média 

África 0.09 3.0 0.65 

Este de Ásia e do Pacífico 0.44 4.3 0.95 

Ásia Central e Oriental 0.29 2.1 1.1 

América Latina e do Caribe 0.11 14 1.1 

Oriente Médio e Norte de África 0.16 5.7 1.1 

Organização para cooperação e 

desenvolvimento econômico 

1.10 3.7 2.2 

Sul da Ásia 0.12 5.1 0.45 

Fonte: Hoornweg e Bhada-Tata (2012). 

Da Tabela (8) nota-se que os índices de produção de resíduos têm forte correlação com 

o nível de desenvolvimento econômico do país. Países com alto rendimentos (OCDE) 

produzem por ano cerca de 572 milhões de toneladas, com uma média de 2,2kg/pessoa/dia. Em 

países com baixo rendimento (África), a sua produção percapita de resíduos é geralmente baixa, 

sendo de cerca de 62 milhões de toneladas por ano e uma média de 0,65kg/pessoa/dia. 

Estes dados revelam que os resíduos produzidos nas cidades moçambicanas são 

diferentes dos produzidos em cidades de países desenvolvidos e ainda diferentes dentro do 

mesmo espaço urbano. A cidade de Maputo, por exemplo, de acordo com as estimativas feitas 

pela Cooperação Técnica Alemã (GTZ) em 2002, produzia, por pessoa, em média 0,54 – 2,16kg 

na cidade central enquanto na periferia a quantidade seria de 0,45 - 0,55kg (FERRÃO, 2006). 

No entanto, a ausência de informação sobre a quantidade de resíduos produzidos e 

coletados e a falta de tabelas de registro adequadas e atualizadas para a cidade de Chibuto 

tornam-se um exercício problemático para quantificar com rigor os resíduos (CUNA, 2004). 

Para tanto, essa situação pode ser amenizada segundo a Tabela (9) adaptada pelo 

Monteiro et al. (2001) que relaciona a quantidade de resíduos produzidos/dia e o número de 

habitantes de determinada área. 
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Tabela 9 – Correlação entre número de habitantes e a produção per capita de 

resíduos sólidos 
Tamanho da cidade População urbana 

(habitantes) 

Geração per capita 

(kg/hab./dia) 

Pequena Até 30 mil 0,50 

Média De 30 mil a 500 mil De 0,50 a 0,80 

Grande De 500 mil a 5 milhões De 0,80 a 1,00 

Megalópole Acima de 5 milhões Acima de 1,00 

Fonte: Adaptado por Monteiro, José H. P. et al. (2001). 

Diante da Tabela (9), a cidade de Chibuto pode ser classificada com uma produção de 

resíduos estimada de 0,50 a 0,80kg por habitante/dia. Além desse método não permitir ser feita 

a estimativa das diferentes taxas de produção entre o centro da cidade e a periferia, ele não 

permite também diferenciar a produção entre os agregados com alta e baixa renda. 

 

5.1.1 Tipologiados resíduos 

 

A composição ou a tipologia dos resíduos é influenciada por diversos fatores tais como 

o nível de desenvolvimento socioeconômico da população, o clima, a época do ano, a cultura e 

fontes de energia. Portanto, a população com maior poder aquisitivo tende a diversificar melhor 

a tipologia de resíduos gerados, enquanto aquela com menor poder tende a ser constante em 

resíduos menos diversificados. 

Nisso, Hoornweg e Bhada-Tata (2012) descrevem que a composição dos resíduos está 

relacionada ao nível de renda estimada segundo a Tabela (10). 

Tabela 10 – Tipos de composição dos resíduos segundo o nível de renda 
Nível de 

renda 

Matéria 

orgânica (%) 

Papel  (%) Plástico 

(%) 

Vidro 

(%) 

Metal (%) Outros (%) 

Baixa renda 64 5 8 3 3 17 

Renda média 

baixa 

59 9 12 3 2 15 

Renda média 

alta 

54 14 11 5 3 13 

Alta renda 28 31 11 7 6 17 

Fonte: Hoornweg e Bhada-Tata (2012). 

Segundo o Banco Mundial (2013), Moçambique se enquadra nos países de baixa renda 

(que possuem renda per capita abaixo de 1045 dólares). De acordo com a Tabela (10), o nível 

da sua matéria orgânica é elevado (64%) em relação ao dos outros países com altos rendimentos 

(28%). Isso é justificado pelo nível de desenvolvimento socioeconômico, visto que quanto mais 
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desenvolvido e industrializado for o país, a matéria orgânica tende a ser bastante inferior (em 

média 28% na Europa e 13,6% nos Estados Unidos) (ESPINOSA e TENÓRIO, 2004).   

Segundo a pesquisa de campo, a produção dos resíduos na cidade de Chibuto é 

caracterizada conforme mostra a Tabela (11). 

 

Tabela 11 – Relação entre o tipo de resíduo e o percentual dos agregados produtores 

Tipo de resíduo 

Agregados 

produtores 

Percentual dos agregados 

produtores 

Materia orgânica 367 100 

Plastico 367 100 

Metal 145 39.5 

Vidro 68 18.5 

Papel e jornal 73 19.9 

Entulho e outros 60 16.3 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

Conforme a Tabela (11), todos os agregados pesquisados afirmaram produzir matéria 

orgânica e plástico, embora na questão referente à tipologia frequente de RSD produzidos 

diariamente apenas 3,3% indicou plástico enquanto 95,4% apontou matéria orgânica. 

Essa informação reforça o discurso do setor de saneamento ao afirmar que “(...)o resíduo 

sólido mais frequente na coleta diária dentro da cidade é a matéria orgânica, ou seja, resíduo 

composto de sobras de alimentos e resíduos do quintal (folhas de plantas, por exemplo)”. Isso, 

além de ser justificado pelo nível de desenvolvimento socioeconômico em que a cidade se 

enquadra, está relacionado à forma como os espaços residenciais se encontram organizados 

baseado na arborização preferencialmente com plantas de frutas tais como: mafurreira, 

mangueira, mamoeiro, etc. Associa-se também ao tipo de vedação ancorada em cercas vivas, 

vulgarmente conhecidas como espinhosa (Euphorbia cuneata). Todos esses elementos possuem 

uma capacidade enorme de desperdiçar as suas folhas diariamente, levando os residentes a 

acumular enormes quantidades de folhas, acrescendo desse modo sua matéria orgânica. 

Apesar de a matéria orgânica ser o tipo de resíduo frequente nos agregados pesquisados, 

verifica-se a presença de outros componentes, que é influenciada pelo nível de renda. Quanto 

mais elevada for a renda dos agregados, maior é o poder aquisitivo, que concomitantemente 

influi na diversificação da composição dos resíduos gerados por eles. Tal fato pode ser 

verificado segundo os dados analisados no item a seguir.  

De acordo com os dados ao nível de significância de 5%, verificou-se que existe 

associação entre renda familiar e produção de vidro. Pela análise de correspondência, conclui-
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se que não produzir vidro está relacionado à renda de até 1 salário mínimo e de 1 a 2 salários 

mínimos, e a sua produção se relaciona com a renda de 2 salários ou mais. 

 

Tabela 12 – Relação entre renda e produção de vidro 

Renda 
Vidro 

Não produz % Produz % Total 

Até um salário mínimo 196 65,55 13 19,12 209 

De 1 a 2 salários mínimos 40 13,38 11 16,18 51 

De 2 a 3 salários mínimos 29 9,70 15 22,06 44 

De 3 a 4 salários mínimos 15 5,02 17 25,00 32 

Mais de 4 salários mínimos 19 6,35 12 17,65 31 

Total 299 100,00 68 100,00 367 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

Em relação à produção do metal, a nível de significância de 5%, há evidências de 

associação entre renda familiar e produção de metal como resíduo sólido. Pela análise de 

correspondência, quem tem renda de até 1 salário mínimo está relacionado com a não produção 

do metal, enquanto os agregados com mais de 1 salário estão associados a sua produção. 

Tabela 13 – Relação entre renda e produção de metal 

Renda 
Metal 

Não produz % Produz % Total 

Até um salário mínimo 168 75,68 41 28,28 209 

De 1 a 2 salários mínimos 24 10,81 27 18,62 51 

De 2 a 3 salários mínimos 17 7,66 27 18,62 44 

De 3 a 4 salários mínimos 3 1,35 29 20,00 32 

Mais de 4 salários mínimos 10 4,50 21 14,48 31 

Total 222 100,00 145 100,00 367 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

Feito o teste de associação entre renda familiar e produção de papel e de jornal conforme 

Tabela (14), a nível de significância de 5%, verifica-se que há evidências de associação entre 

eles e, pela análise de correspondência, os agregados com menos de 2 salários mínimos tendem 

a não produzir. A produção de papel e jornal está associada apenas aos agregados que possuem 

mais de 4 salários mínimos, ao passo que os agregados com salários intermédios encontram-se 

distante de não produzir e de produzir. 
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Tabela 14 – Relação entre renda e produção do papel e jornal 

Renda Papel e Jornal 

Não produz % Produz % Total 

Até um salário mínimo 195 66,33 14 19,18 209 

De 1 a 2 salários mínimos 40 13,61 11 15,07 51 

De 2 a 3 salários mínimos 29 9,86 15 20,55 44 

De 3 a 4 salários mínimos 19 6,46 13 17,81 32 

Mais de 4 salários mínimos 11 3,74 20 27,40 31 

Total 294 100,00 73 100,00 367 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

Segundo a Tabela (15) a nível de significância de 5%, há evidências de associação entre 

renda familiar e produção de entulho e outros resíduos. Pela análise de correspondência, os 

agregados com menos de 2 salários mínimos tendem a não produzir, enquanto os agregados 

com mais de 3 salários mínimos tendem a produzir. 

Tabela 15 – Relação entre renda e produção de entulho e outros resíduos 

Renda 
Entulho e Outros 

Não produz % Produz % Total 

Até um salário mínimo 188 61,24 21 35,00 209 

De 1 a 2 salários mínimos 43 14,01 8 13,33 51 

De 2 a 3 salários mínimos 34 11,07 10 16,67 44 

De 3 a 4 salários mínimos 22 7,17 10 16,67 32 

Mais de 4 salários mínimos 20 6,51 11 18,33 31 

Total 307 100,00 60 100,00 367 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 Diante dessa análise, verificou-se que os agregados com no mínimo de 2 salários tendem 

a produzir RSD com maior diversidade, isto é, a sua composição contempla outros componentes 

além de matéria orgânica, como o caso de vidro, papel, metal, entulhos entre outros. Adiante, 

descreve-se a forma como os resíduos produzidos são tratados a nível de cidade e de 

Moçambique em geral. 
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6. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM MOÇAMBIQUE 

 

A gestão de resíduos em Moçambique, de acordo com Decreto no 13/2006 (p.2), é 

definida como sendo: 

Todos os procedimentos viáveis com vista a assegurar uma gestão 

ambientalmente segura, sustentável e racional dos resíduos, tendo em 

conta a necessidade da sua redução, reciclagem e reutilização, 

incluindo a separação, coleta, manuseio, transporte, armazenagem e/ou 

eliminação de resíduos, bem como a posterior proteção dos locais de 

eliminação, por forma a proteger a saúde humana e o ambiente contra 

os efeitos nocivos que possam advir dos mesmos.  

 

Depreende-se que as questões de gestão dos resíduos sólidos têm a ver com atividades 

referentes à tomada de decisões estratégicas e à organização dos setores para esse fim, 

envolvendo instituições de governação, instrumentos e meios apropriados, de modo a 

proporcionar manejo seguro e efetivo dos resíduos sólidos com o mínimo de impactos sobre a 

saúde pública e o ambiente contendo os seguintes componentes: redução de resíduos, 

reciclagem de materiais e disposição final.   

A responsabilidade pela gestão dos resíduos sólidos urbanos é das autoridades 

municipais com base na alínea b do Artigo 6o da Lei 2/1997 de 18 de Fevereiro, que define que 

as atribuições das autarquias locais respeitam os interesses próprios, comuns e específicos das 

respetivas populações e designadamente: 

a) desenvolvimento econômico e social local; 

b) meio ambiente, saneamento básico e qualidade de vida; 

c) abastecimento público; 

d) saúde; 

e) educação; 

f) cultura, tempos livres e desporto; 

g) polícia da autarquia; e 

h) urbanização, construção e habitação. 

Aliado a alínea b do artigo 25o da Lei 11/1997 de 31 de Maio, que define que é 

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

a) Equipamento rural e urbano 

1) espaços verdes, incluindo jardins e viveiros da autarquia; 

2) rodovias, incluindo passeios; 

3) habitação econômica; 
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4) cemitérios públicos; 

5) instalações dos serviços públicos da autarquia; 

6) mercados e feiras; 

7) bombeiros. 

b) Saneamento básico 

1) sistemas de esgotos; 

2) sistema de coleta e tratamento de lixo e limpeza pública; e 

3) sistemas autárquicos de abastecimento de água. 

Ainda, devido à atribuição da competência própria das autarquias locais, o 

decreto nº13/2006 remete na área sob sua jurisdição à competência de: 

a) aprovar normas específicas sobre a gestão de resíduos. 

b) fixar tarifas pela prestação de serviços ao público através de meios próprios, 

nomeadamente no âmbito da coleta e depósito de resíduos sólidos, incluindo os dos 

hospitais e os tóxicos. 

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

hospitais e os tóxicos. 

d) licenciar estabelecimentos que produzem resíduos sólidos perigosos ou tóxicos.  

Em Moçambique de modo geral a coleta dos resíduos sólidos é feita porta a porta ou em 

pontos fixos pré-estabelecidos dentro dos bairros, utilizando-se como meio de transporte 

carrinhos de mão, carroças a tração animal e trator com reboque, sendo depositado em lixões a 

céu aberto nas áreas periurbanas das cidades. O pagamento de prestação de serviços de coleta 

é acoplado no valor taxado de consumo de energia elétrica cobrado pelas empresas de 

eletricidade de Moçambique. 

Na cidade de Chibuto, em particular o serviço de coleta, transporte e deposição dos 

resíduos sólidos é assegurado pelo Conselho Municipal da Cidade (CMC). O processo de coleta 

é feito porta a porta, e o serviço é pago por meio de uma taxa de coleta mensal de 35MT 

(1,1US$). Com a taxa coletada, estima-se que o CMC angarie por mês um valor equivalente a 

3 955MT. 

Além dessa coleta mensal, o CMC possuía para o ano de 2014 um valor equivalente a 

86 005 830MT financiado pelo Orçamento Geral do Estado (OGE), direcionado a 6 vereações, 

nomeadas por: vereação de Assuntos Sociais, planificação, transporte e comunicações; 

vereação da cultura juventude e desportos; vereação de agricultura, mercados e feiras; vereação 

da administração, economia e finanças; vereação de construção e urbanização; e vereação de 
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água, saneamento, meio ambiente e eletricidade, na qual esta incorporado o setor da gestão de 

resíduos sólidos.  

Entretanto, a vereação de água, saneamento, meio ambiente e eletricidade possui, 

segundo o Plano Econômico e Social (PES, 2014), um valor total de 11106640MT, do qual 

apenas 3020000MT é destinado à área de saneamento. Esse valor de acordo com PES é 

distribuído de acordo com o Gráfico (8). 

 
Gráfico 8 – Distribuição do orçamento para setor de saneamento na cidade 

durante o ano de 2014 
Fonte: PES (2014). 

 

Segundo a distribuição do orçamento, o setor de coleta e de tratamento de 

resíduos representa o segundo nível do orçamento mais elevado. Essa taxa, apesar de ser 

superior a de outros setores, ainda é considerada inferior para atingir o nível de cobertura 

desejável. Fato justificado pela taxa de cobertura da coleta dos resíduos sólidos, que, de acordo 

com o levantamento feito pelo CMC na cidade apenas 1,4% dos agregados, se beneficia dos 

serviços de coleta, equivalente a 113 agregados dos 8250 estimados. 

Portanto, essa taxa é influenciada tanto pela fraca capacidade financeira, técnica e 

organizacional do Conselho Municipal quanto pela dificuldade de acesso aos bairros 

suburbanos e periurbanos, que apresentam ruas estreitas, sinuosas e não pavimentadas, 

dificultando, desse modo, o acesso pelos meios de coleta de resíduos sólidos disponíveis, 

considerado fator importante para aderência ao serviço. Ademais, o acesso a eles exige 

pagamento de uma taxa mensal, que constitui custo adicional principalmente para famílias que 

sobrevivem com menos de um salário mínimo.  

Entretanto, a gestão de RSD no Município pode ser descrita desde o processo de coleta, 

transporte e/ou transferência e deposição.      
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Coleta de resíduos sólidos 

A coleta dos resíduos sólidos domiciliares é feita em geral porta a porta para os 113 

agregados familiares mediante o pagamento de uma taxa de 35Mt. A frequência da coleta 

domiciliar baseia-se em uma vez por semana em cada bairro dos quatro (04) contemplados 

(cimento, bairro 1, bairro 2 e bairro 3). 

Essa frequência, além de ser muito inferior, ainda verifica-se o seu não cumprimento, 

pois 21% dos agregados abrangidos pelo serviço queixam-se pela demora para a respectiva 

remoção, chegando a ficar com os RSD ensacados por mais de 15 dias nas entradas das suas 

residências. 

 
Figura 8 – Resíduos aguardando remoção 

Fonte: Cossa (2014). 

 

Diante disso, as famílias providenciam outras formas de gestão de resíduos facilmente 

deterioráveis como restos de comida e resíduos de preparação de alimentos, principalmente os 

que liberam maior odor no âmbito da degradação (frangos, peixe, carne, bagaços de fruta, etc).  

Os RSD são coletados sem obedecer nenhum processo de seleção (coleta seletiva), 

realidade vigente desde o local da sua produção – que é a família –  até ao local de deposição.  

De acordo com a Vereadora3 de água, saneamento e eletricidade (Ofélia Sibinde) e o 

responsável pelo transporte (Luciano Jaquete) foram unânimes em afirmar que: 

Os resíduos coletados por dia são equivalentes a uma quantidade de 3 

toneladas (corresponde a uma carrada obtida em cada bairro), estimada a partir 

de cada enchimento do camião com capacidade de carregar 5,4 toneladas. Essa 

estimativa tem variado ao longo dos dias dependendo do tipo de resíduo 

frequente na coleta.  

                                                           
3Membro de um orgão colegial representativo de um município, com funções executivas e legislativas conforme 

o país. 
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O horário oficial para remoção dos resíduos municipais é das 21-06h todos os dias, mas, 

na realidade, no Município, ocorre das 06-13h, período de maior fluxo das pessoas e de 

mercadoria.  

No entanto, o processo de coleta é feito geralmente por um grupo constituído na sua 

maioria por mulheres e sem equipamento adequado (botas, macacões, luvas e mascaras para 

boca e nariz) para a proteção e prevenção de doenças relacionadas ao lixo (Figura 9). 

 
Figura 9 – Forma de coleta de RSD 

Fonte: Cossa (2014). 

 

Transporte 

Após a remoção dos RSD no seio dos bairros, eles são transportados por meio de (02) 

camiões e (01) trator com reboque, sendo depositado em lixão a céu aberto na área periurbana 

do Município, local mais distante e escondido dos olhos da parcela mais privilegiada da 

população. Os equipamentos de transporte são caracterizados de acordo com a Tabela (16). 

Tabela 16 – Equipamentos de transporte dos RS na cidade 

Tipo de 

equipamento Nº de veículos Marca 

Caminhão 

1 Operacional 

Nissan diesel 1 Não operacional 

Caminhão  1 Operacional Sitom 

Tractor com 

reboque 

1 Operacional 

Massey Ferguson 1 Não operacional 

Fonte: CMC (2014). 

A existência de equipamentos não operacionais afeta de certa forma a execução do 

processo de coleta e de transporte. Essa situação reduz a frequência da coleta dos RSD nos 
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aglomerados urbanos, o que acaba contribuindo na permanência dos RSD ensacados nos 

portões das famílias durante muito tempo, afetando negativamente a saúde pública, sendo 

necessária a sua manutenção para a melhoria do trabalho. 

 

Eliminação ou deposição 

Os resíduos coletados no Município são depositados no lixão de Canhanda vide Figura 

(10). O lixão localiza-se na área periférica da cidade e constitui o único local legal para a 

eliminação de resíduos. 

 

Figura 10 – Lixão do bairro de Canhanda 
Fonte: Levantamento de campo (2014). 

 

 

A ilustração desse local de acordo com o responsável da limpeza urbana, senhor Chico 

Nota, surgiu no âmbito da construção da estrada Chibuto-Alto Changane, em que foi aberto um 

local de extração de espessas camadas de areia destinadas à construção de estradas e habitações, 
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o qual o Município passou a utilizar como local de deposição de resíduos sólidos (Antes 

depositados no antigo lixão do bairro de Mussavene, assim como em ravinas provocadas pela 

erosão). A ausência do planejamento para sua criação possibilitou a sua existência em local 

perto da aglomeração, situação não agradável para os residentes devido ao mau odor e 

proliferação de vetores transmissores de doenças. 

Ainda na pesquisa constatou-se que no local não existem trabalhadores para o controle 

da entrada de veículos e possíveis orientações, fazendo com que os veículos depositem os 

resíduos no ponto que lhes convêm e sem deixar nenhum registro de informação sobre a 

quantidade depositada e a tipologia. Ademais, a ausência da báscula é um dos fatores que 

condiciona a ausência dessa informação e de um horário de funcionamento, sendo que qualquer 

veículo pode depositar a qualquer hora do dia. 

 

6.1 Formas De Destino Final Dos Resíduos 

 

A disposição final dos resíduos constitui uma das etapas de gestão de resíduos. 

Entretanto, a sua forma depende de fatores econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e 

locais. Diante disso, destaca-se que a vertente econômica, política, administrativa e tecnológica 

influe no proporcionamento de políticas que privilegiem o reuso/reciclagem e uso de aterros 

sanitários, enquanto a vertente social permitirá na disseminação da redução da produção. 

Condições essas pouco vigentes, proporcionando a existência de formas inadequadas de 

destinação dos resíduos como nas encostas, zona de mangues, rios, baías, vales e lixões a céu 

aberto.  

 

6.1.1Lançamento a céu aberto: lixão do bairro de Canhanda 

 

Nas cidades dos países subdesenvolvidos, com urbanização muito acelerada e com 

deficiência na capacidade financeira e administrativa dessas em prover infraestrutura e serviços 

essenciais como água, saneamento, coleta e destinação adequada do lixo e moradia, em garantir 

segurança e controle da qualidade ambiental para a população, os resíduos são gerenciados 

tendo em conta o modelo de gestão tradicional, baseado na deposição a céu aberto.   
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Essa forma de disposição de resíduos é muito utilizada e é frequente nas cidades 

moçambicanas, segundo Segala, Opressa e Palalane (2008), ao afirmar que “todo o resíduo 

recolhido tem como destino final lixões a céu aberto”, e Chibuto não é exceção, sendo este 

localizado no bairro de Canhanda. 

Esse fato acarreta sérios problemas de ordem ambiental e de saúde pública. 

Ainda segundo os mesmos autores, nesses lixões também são depositados resíduos 

industriais perigosos e de saúde, deitados em sítios impróprios, requerendo ações de melhoria 

urgentes.  

Nesse local, os resíduos são espalhados sobre o solo e sem nenhuma seleção. É notória 

a existência de vários materiais tais como: vidro, plástico, papel, matéria orgânica entre outros. 

Para Bidone e Povinelli (1999), lançamento a céu aberto é uma forma de disposição final de 

resíduos sólidos urbanos, na qual estes são simplesmente descarregados sobre o solo, sem 

medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública, isto é, sem nenhum tipo de 

preparação da base ou procedimento operacional específico. 

Tais resíduos são provenientes das instituições públicas e privadas, dos 

estabelecimentos comerciais, das pequenas indústrias, de aproximadamente 7% dos agregados 

familiares do Município, dos quais 4,9% são coletados pelo conselho municipal e 1,6% 

depositam no lixão a custos próprios de acordo com a pesquisa do campo, mas também os 

resíduos despejados durante a circulação de pessoas ao longo das vias e caminhos da urbe.    

 A Figura (11) demonstra essa situação prejudicial ao meio ambiente que recebe 

diariamente enorme quantidade de diversos resíduos sólidos.  

 
Figura 11 – Resíduos Sólidos no lixão de Canhanda 

Fonte: Cossa (2014). 
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Os resíduos dispostos nessas condições têm como destino final a incineração simples ou 

de superfície, segundo Serra (2012), devido à ausência de soluções finais alternativas e 

ambientalmente menos poluentes. Ato que libera diversos poluentes gasosos à atmosfera. 

 
Figura 12 – Resíduos Sólidos no lixão de Canhanda 

Fonte: Cossa (2014). 

 

 

Por isso, são áreas altamente degradadas, que proporcionam a poluição das águas da 

superfície e do lençol freático, poluição do ar, do solo e geração de vetores (moscas, mosquitos, 

baratas, ratos, etc). Além disso, ameaçam as áreas circunvizinhas, pois não possuem controle e 

fiscalização de ingressos e frequentemente incendeiam-se (TROLEIS, 2009).  

 

6.1.2 Trincheira de pequeno porte caseiro 

 

O termo trincheira de pequeno porte caseiro designa os buracos feitos pelos agregados 

familiares para a disposição de RSD, devido ao sistema de coleta ineficiente e não abrangente. 

A fim de sanar o problema, os agregados no seio dos seus espaços residenciais abrem 

buracos/trincheiras de formato trapezoidal com uma média de 0.70 x 1.20 x 0.90 m (largura, 

comprimento, altura) vide Figura (13). Essas são abertas com equipamentos manuais do uso 

caseiro e sobre o solo não é feito nenhuma proteção.  
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Figura 13 – Trincheira de pequeno porte caseiro recém-aberta 

Fonte: Samora (2014). 

 

 

Os resíduos são lançados sobre o solo diariamente, sem nenhuma separação dos 

constituintes, seja matéria orgânica, vidro, plástico, metal, papel e mais, ou seco ou molhado, 

num processo que pode durar em média de 3 a 6 meses, dependendo da quantidade e da 

tipologia dos RSD que o agregado produz. 

 
Figura 14 - Resíduos depositados em trincheira 

Fonte: Cossa (2014). 

 

O método de trincheira é usado geralmente para pequenas comunidades, de escassos 

recursos financeiros e sem equipamentos adequados à operação de um aterro convencional. 

Esse método depende da morfologia do terreno, isto é, local plano ou levemente inclinado, e da 

produção diária de resíduos que não deve exceder 10 toneladas (BIDONE e PIVONELLI, 

1999). 
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O sistema de disposição em trincheira não faz a compactação dos resíduos. Durante o 

processo de lançamento, os resíduos podem ser queimados dentro da trincheira, de modo a 

prolongar o seu tempo de existência evitando o rápido preenchimento. À medida que estiver 

totalmente preenchida de RSD, esta é recoberta pelo material proveniente da escavação (terra), 

passando-se a abrir novas trincheiras que seguem o mesmo padrão de funcionamento.  

Algumas famílias, mesmo com as trincheiras totalmente preenchidas, continuam 

lançando seus RSD, tornando o ambiente residencial insalubre, pois ficam espalhados pelo 

chão. 

Na cidade de Chibuto, 58,9% dos agregados pesquisados se auxiliam das trincheiras 

para o enterro dos seus resíduos, sendo na sua maioria agregados da área suburbana e 

periurbana. Além dessa taxa constatada, existe outra proporção de agregados que se beneficiam 

da coleta municipal. Devido à demora para a remoção dos resíduos, os produtores acabam 

usando o sistema de enterro para o depósito de resíduos facilmente perecíveis, com intuito de 

conter a proliferação do mau odor. 

 

6.1.3 Queima 

 

A queima de RSD é um método usado pela comunidade, que consiste no processo de 

acúmulo de resíduos sejam diários ou semanais dentro do espaço residencial ou fora, com o 

objetivo de incinerá-los. Essa prática é efetuada tanto nos resíduos depositados nas trincheiras 

quanto nos resíduos depositados nas ruas ou nos terrenos vazios. 

 A queima é geralmente feita no fim do dia, pois nesse período a temperatura se encontra 

amenizada e também auxilia no afugentamento de mosquitos causadores da malária pelos gases 

liberados. 

Essa técnica é usada por cerca de 10% dos agregados. Além disso, é utilizada pelos 

agregados que se auxiliam das trincheiras de forma associada. 

 

6.1.4 Deposição ao longo das ruas e terrenos vazios 

 

A deposição ao longo das ruas e em terrenos vazios são formas usadas pelos agregados 

como forma de eliminação dos seus RSD, embora não sejam procedimentos adequados para a 



74 

 

saúde pública, principalmente para as famílias que se encontram perto desses locais, visto que 

esses locais tornam-se abrigos para os mosquitos causadores da malária. Além do mais, tornam-

se locais adorados pelas crianças para brincar, por oferecer facilidades na obtenção de 

embalagens de produtos domésticos e alimentícios que se transformam em brinquedos para 

diversão. Foi possível verificar, durante a pesquisa de campo, a presença de micoses nesse 

grupo de crianças que tem contato direto com os resíduos.   

Essas formas consistem num procedimento tradicional de transferência de resíduos do 

seu habitat para seu depósito em lugares distantes como mostra a Figura (15). 

 
Figura 15 – Resíduos sólidos depositados ao longo das ruase terrenos vazios 

Fonte: Cossa (2014). 

 

Nesses locais nota-se uma diversidade de resíduos tais como: plásticos, embalagens de 

produtos, latas, garrafas, vidro, folhas de plantas, restos de comida, fraldas descartáveis, todos 

são lançados sem nenhuma precaução. 

Ainda no mesmo cenário, em alguns casos, os RS são despejados em algumas ruas tanto 

pelos residentes quanto pelas instituições públicas locais com a justificativa de recobrimento de 

ravinas causadas pela erosão. Um exemplo claro foi do trator flagrado a despejar os RS no 

bairro de Nhocane segundo a Figura (16). Ação essa não ética para uma instituição pública que 

deveria ajudar na melhoria da saúde da população, disseminando atividades de gestão 

sustentável dos RS. 
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Figura 16 – Trator despejando RS e ravina com RS no bairro Nhocane 
Fonte: Cossa (2014). 

 

Na cidade, a deposição em ruas e terrenos vazios é feita por cerca de 24.3 % dos 

agregados, dos quais a sua maioria pertence aos bairros suburbanos com quase 31%. Essa 

caraterística é refletida pela Figura (17) que mostra alguns pontos de deposição de RSD 

levantados na cidade, sob o critério de possuir maiores quantidades e serem os mais destacados. 

Essa situação torna-se degradante para saúde pública comunitária devido à alta densidade 

populacional existente nessa área conjugada à forma desordenada de ocupação de espaço e às 

condições na maioria precárias de habitação. 
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Figura 17 – Mapa de deposição dos RSD na cidade 

Fonte: Levantamento de campo (2014). 

Todas essas formas de destinação contribuem de acordo com Serra (2012) no não 

aproveitamento de materiais, como vidro, cartão, plástico, metais, madeiras, entre outros, 

estimulando, por um lado, a subida dos níveis de poluição e, por outro, a intensificação da 

exploração dos recursos naturais, muitos dos quais com carácter não renovável. 

Diante das formas de destino desenvolvidas nos itens anteriores, a nível dos bairros, 

pode ser descrita de acordo com a Tabela (17). 
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Tabela 17 – Distribuição dos agregados segundo área e forma de destino dos RSD 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

De acordo com a Tabela (17) apenas uma parte reduzida da população é que se beneficia 

dos serviços de coleta dos resíduos sólidos pelo conselho municipal. As áreas das habitações 

beneficiadas pelo serviço são as localizadas em áreas de fácil acesso de viaturas de conselho 

municipal e de habitações de alvenaria e de prédios baixos. Contempla-se desse modo apenas 

a área urbana (bairro cimento com aproximadamente 50%) e uma pequena área dos bairros 

suburbanos (que se encontra espacialmente ordenado) com uma porcentagem de 

aproximadamente 5%. 

Portanto, esse cenário pode ser reforçado pelo teste qui-quadrado (verifica se existe 

associação entre as variáveis) que considera existir uma associação entre as variáveis área e 

formas de destino de resíduos se considerarem um nível de significância de 5%, sendo o p-valor 

= 0,0009 ou seja p <0,01. 

Usando a análise de correspondência, a associação pode ser demonstrada de acordo com 

o Gráfico (9), que evidencia que os agregados que vivem na área suburbana destinam seus 

resíduos sólidos principalmente para enterro e lançamento a céu aberto, podendo também 

destinar para a queima, ao passo que a área Periurbana tem correspondência com a queima e o 

enterro. E por último a área urbana não faz correspondência com nenhum tipo destino de 

resíduo, porém tem maior proximidade com a coleta municipal. 

Destino dos resíduos 

sólidos 

Área 

Área 

urbana % 

Área 

suburbana % 

Área 

periurbana % Total 

Coleta municipal 4 44,44 14 5,15 0 0,00 18 

Queima 0 0,00 20 7,35 18 20,93 38 

Enterro 3 33,33 154 56,62 59 68,60 216 

Rua ou terreno vazio 2 22,22 83 30,51 4 4,65 89 

Depósito ao lixão por 

custos próprios 0 0,00 1 0,37 5 5,81 6 

Total 9 100,00 272 100,00 86 100,00 367 
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Gráfico 9 – Análise de correspondência entre área e destino de resíduos 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 

Essa situação evidencia com clareza a exclusão dos bairros suburbanos e periurbanos, 

prejudicando os seus habitantes a conviver com os RSD por si produzidos.  

Portanto, Knott (2005, p.27) para esse fenômeno descreve que “(...) em muitas cidades 

africanas, tanto o governo central quanto o local foram incapazes de manter a infraestrutura 

urbana e os serviços, sem mencionar a fraca capacidade financeira de estendê-los aos 

aglomerados em rápido crescimento na periferia”.  

Entretanto, Matos (2011, p.15) destaca nesse assunto que “os resíduos sólidos são 

recolhidos diariamente no centro da cidade dando a sensação de uma cidade limpa, pois os 

locais de deposição de lixo estão normalmente limpos disfarçando as suas funções para um 

turista menos atento”. 

Dessa forma, faz-se com que a abrangência dos serviços de coleta se restrinja às zonas 

urbanas (bairros de cimento), enquanto os bairros periurbanos, que apresentam ruas estreitas, 

sinuosas e não pavimentadas, são os mais prejudicados com ausência do serviço, devido às 

dificuldades de acesso pelos meios de coleta de resíduos sólidos e baixa capacidade operacional 

e financeira do Conselho Municipal (SEGALA, OPRESSA e PALALANE, 2008). 
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6.2 Impactos Socioambientais 

 

Os resíduos sólidos constituem um dos principais problemas para a qualidade do meio 

ambiente, afetando o local do ponto de vista sanitário, de trânsito, higiênico e estético. Do ponto 

de vista estético, os resíduos expostos de forma inadequada originam incômodos à população, 

tanto pelo mau odor quanto pela poluição visual e degradação do espaço onde são lançados 

(MICOA, 2006). 

Sobre isso, Jacobi e Besen (2011) realçam que a administração pública municipal tem a 

responsabilidade de gerenciar os resíduos sólidos, desde a sua coleta até a sua disposição final, 

que deve ser ambientalmente segura. 

Os resíduos sólidos produzidos e não coletados são dispostos de maneira irregular nas 

ruas e em terrenos vazios e tem efeitos tais como: comprometimento das águas, do solo, do ar, 

destruição de áreas verdes, degradação estética, mau cheiro, proliferação de moscas, mosquitos, 

baratas e ratos, todos com graves consequências diretas ou indiretas para a saúde pública. 

Impactos ambientais segundo a Lei Nacional do Ambiente em Moçambique (20/1997 

de 1 de Outubro) são definidos como qualquer alteração do ambiente para o melhor ou para o 

pior, especialmente com efeitos no ar, na água, na terra, na saúde das pessoas resultante das 

atividades humanas. 

Segundo Bidone e Pivonelli (1999), a poluição das águas, tanto superficiais quanto 

subterrâneas, é causada pelo lixiviado, que corresponde à mistura do chorume (líquido) gerado 

pela degradação da matéria orgânica com a água de chuva. Esta ocorre por meio de fenômenos 

naturais como a lixiviação, percolação, arrastamento, solução, etc.   

Quanto aos vetores transmissores de doenças, atraídos pelos resíduos, destaca-se: os 

ratos como causadores da peste bubônica, da leptospirose; as moscas da febre, cólera, 

tuberculose, lepra, varíola, hepatite, amebíase, teníase; os mosquitos da dengue, viroses, febre 

amarela, malária; as baratas do vírus da poliomielite; e as aves transmissoras da toxoplasmose. 

Em relação ao que foi dito, a Agenda 21 estima que, no âmbito mundial, aproximadamente 5.2 

milhões de indivíduos, incluindo 4 milhões de crianças, morrem anualmente por doenças 

relacionadas ao lixo. 

Para além desses males, destaca-se também a presença de alguns elementos nos resíduos 

sólidos, como pilhas, lâmpadas, baterias, vernizes, tintas, agulhas, lâminas, pregos, etc. Esses 

elementos, segundo MICOA (2006), podem conter metais pesados a exemplo do chumbo (Pb), 
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cádmio (Cd), mercúrio (Hg) e arsénio (As). Esses elementos causam problemas graves sobre o 

meio ambiente e sobre o homem Quadro (2). 

Elementos  Localização Efeitos 

Mercúrio Equipamentos e aparelhos elétricos 

Produtos farmacêuticos 

Lâmpadas fluorescentes 

Interruptores 

Baterias/pilhas 

Tintas 

Distúrbios renais 

Distúrbios neurológicos 

Efeitos mutagénicos 

Alterações no metabolismo 

Deficiência nos órgãos sensoriais 

Insónia e dores de cabeça 

Chumbo Cerâmica 

Vidro 

Plásticos 

Tintas 

Inseticidas 

Embalagens e pilhas 

Perda de memória 

Dores de cabeça 

Tremores musculares 

Lentidão do raciocínio 

Anemia 

Depressão 

Paralisia 

Cádmio Baterias/pilhas 

Plásticos 

Papéis 

Pigmentos 

Dores reumáticas  

Distúrbios metabólicos 

Disfunção renal 

Arsénio Conservantes de madeira 

Tintas e pesticidas 

Gastrointestinais hemorrágicas 

Hipotensão 

Quadro 2 – Efeitos maléficos ao homem provocados por metais pesados 
Fonte: MICOA (2006). 

 

Entretanto, Figueiredo (1995) ressalta que o potencial de agressão ambiental causada 

pelos resíduos varia segundo a sua composição. Esse não pode ser estabelecido como somatório 

de cada elemento individual, mas sim pelo conjunto combinado que compõe esses coquetéis. 

Isto porque o desenvolvimento econômico, o crescimento populacional, a urbanização 

e a revolução tecnológica vêm contribuindo na alteração dos estilos de vida e nos modos de 

produção e consumo da população, influenciando no aumento da produção de resíduos sólidos, 

tanto em quantidade como em diversidade.  

Além do acréscimo na quantidade, os resíduos passaram a abrigar, cada vez mais, 

materiais artificiais e tóxicos, como elementos sintéticos e perigosos aos ecossistemas e à saúde 

humana (GOUVEIA, 2012 e FIGUEIREDO, 1995). Aliado a isso, soma-se a matéria fecal 

humana, em decorrência da incorporação de absorventes higiênicos e fraldas descartáveis, entre 

outros, podendo se tratar de matéria fecal de origem humana com problemas de saúde. 

Os impactos causados pelos resíduos podem ser caracterizados tendo em conta a 

seguintes aspectos: 

 natureza – em que os impactos podem ser negativos (N) e positivos (P). 

 possibilidade de ocorrência – pode ser certa (C), provável (Pr) e incerta (In). 
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 abrangência – os impactos podem ser locais (com raio de aproximadamente de 1km), 

regional (região) e estadual ou nacional. 

 mitigabilidade – consiste em encontrar ações, que quando venham a reduzir ou amenizar 

as consequências negativas do impacto e, serão consideradas mitigáveis enquanto ao 

contrário serão consideradas não mitigáveis. 

 temporalidade – forma-se um juízo de valor sobre o período de tempo durante o qual o 

impacto irá ocorrer, podendo ser de curto prazo (de até 1 ano), de médio prazo (de 2 a 

3 anos) e de longo prazo (acima de 3 anos). 

 

 

Ambiente 

 

 

Impactos 
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Meio físico (solo, ar, 

relevo, águas, 

litologia) 

Contaminação das águas 

superficiais e de lençóis 

freáticos 

N Pr Local Médio Mitig. 

Deterioração da qualidade 

do ar/Mau odor do local 

N C Local Curto Mitig. 

Contaminação do solo N Pr Local Médio Mitig. 

Poluição visual do local N C Local Curto Mitig. 

Meio biótico (fauna, 

flora e ecossistemas) 

Destruição de áreas verdes N C Local Curto Mitig. 

Meio antrópico 

(economia sociedade 

e cultura) 

Aumento e/ou aparecimento 

de doenças 

N C Local Curto Mitig. 

Riscos à saúde pública N C Local Curto Mitig. 

Proliferação de vetores 

transmissores de doenças 

N C Local Curto Mitig. 

Quadro 3 – Identificação e análise dos impactos socioambientais dos RSD 
Fonte: Elaborada pela autora a partir de Sanchez (2008). 

 

A partir do Quadro (3), pode-se notar que quanto à natureza os impactos são 

considerados negativos, pois a sua ocorrência prejudica o meio em que eles ocorrem, podendo 

ser danos de ocorrência a curto prazo e de abrangência local e com a certeza da sua ocorrência. 
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A contaminação das águas superficiais, de lençóis freáticos e do solo são considerados 

impactos prováveis de ocorrer devido ao tempo que podem levar para sua concretização e o 

grau da intensidade da atividade que os causem. Portanto, quando ocorre, o período da sua 

existência pode ser médio ou longo tendo em conta o tempo que o meio afetado necessita para 

voltar ao estado normal. 

Por último, quanto à mitigabilidade todos os impactos causados pelos RSD são 

considerados mitigáveis, desde que ações corretas de gestão sejam adotadas como a 

compostagem, a reutilização/reciclagem e a redução de produção de resíduos. Segundo a 

pesquisa de campo em relação à presença de vectores transmissores de doenças, constatou-se 

que o mosquito, a barata e rato são presentes em mais de 75% dos agregados, com 99,5; 77,4 e 

80,1 respectivamente. Enquanto os cães, gatos e moscas tiveram porcentagens inferiores a 50. 

As presenças desses vectores aliado às formas inadequadas de disposição dos resíduos 

condicionam de certa forma a ocorrência de certas doenças no seio dos agregados como a 

malária e as diarreias. De acordo com INCAM 2007/8, a malária é considerada como a principal 

causa de morte com 28,8% em Moçambique, seguido do HIV/SIDA (26,9%), doenças do 

período peri-natal (6,5%), doenças diarreicas com (4,4%) entre outras. 

Entretanto, de acordo com o SDSMAS (2014), a malária e a diarreia são caracterizadas 

como principais doenças frequentes na cidade e as mesmas são consideradas como doenças 

ligadas ao saneamento do meio, embora a mesma fonte indique outras doenças, como o 

HIV/SIDA e tuberculose. 

Tabela 18 – Frequência da malária nos agregados por ano 

Ocorrência de malária Nº de pesquisados Percentual de pesquisados 

Nenhuma 14 3,8 

Uma vez ao ano 76 20,7 

Duas vezes ao ano 145 39,5 

Mais de duas vezes ao ano 132 36,0 

Total 367 100,0 

Fonte: Pesquisa do campo (2014). 

De acordo com a Tabela (18), dos 367 agregados pesquisados em quase 40% deles a 

malária ocorre duas vezes ao ano e em 36% registram mais de duas vezes a ocorrência da 

doença, dos quais a sua maioria pertence à área suburbana com quase 39%, enquanto a área 

urbana registra 0% e a periurbana 30%. 

Usando o teste qui-quadrado, nota-se que existe uma associação entre área de residência 

e a frequência da malária. 
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Tabela 19 – Distribuição dos agregados segundo área e frequência da malária 

Frequência da malaria 
Área 

Área 

urbana % 

Área 

suburbana % 

Área 

periurbana % Total 

Nenhuma 2 22,22 5 1,84 7 8,14 14 

Uma vez ao ano 3 33,33 50 18,38 23 26,74 76 

Duas vezes ao ano 4 44,44 111 40,81 30 34,88 145 

Mais de duas vezes ao 

ano 0 0,00 106 38,97 26 30,23 132 

Total 9 100,00 272 100,00 86 100,00 367 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

Analisando os valores da Tabela (19) por meio da análise de correspondência e 

considerado um nível de significância de 5% ep < 0,01, obteve-se o Gráfico (10).

 

Gráfico 10 – Análise de correspondência entre área e ocorrência da malária 
Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 

Segundo o Gráfico (10), aquelas famílias que vivem na área suburbana estão mais 

propensas a terem duas ou mais vezes ao ano a malária, enquanto os que vivem na área 

periurbana estão mais propensos a terem malária uma vez ao ano. E a área urbana encontra-se 

distante de todas as possibilidades, podendo ser enquadrado em nenhuma vez ao ano. Porém, 

importa destancar que todas as áreas, de acordo com a Tabela (19), apresentam uma 

porcentagem maior de frequência nas duas escalas intermédias. 

Outra doença relacionada ao saneamento do meio é diarreia, que segundo a pesquisa 

se descreve a seguir. 

 

 



84 

 

Tabela 20 – Frequência da diarreia nos agregados por ano 

Ocorrência de diarreia Nº de pesquisados Percentual de pesquisados 

Nenhuma 107 29,2 

Uma vez ao ano 99 27,0 

Duas vezes ao ano 111 30,2 

Mais de duas vezes ao ano 50 13,6 

Total 367 100,0 

Fonte: Pesquisa do campo (2014). 

Segundo a Tabela (20) a diarreia é registrada duas vezes ao ano em 30% dos agregados 

e quase 14% dos agregados registram mais de duas vezes, dos quais quase 17% pertencem à 

área suburbana vide Tabela (21). 

Tabela 21 – Distribuição dos agregados segundo área e frequência da diarreia 

Frequência da 

diarreia 

Área 

Área 

urbana % 

Área 

suburban % 

Área 

periurbana % Total 

Nenhuma 7 77,78 71 26,10 29 33,72 107 

Uma vez ao ano 1 11,11 73 26,84 25 29,07 99 

Duas vezes ao ano 1 11,11 83 30,51 27 31,40 111 

Mais de duas vezes ao 

ano 0 0,00 45 16,54 5 5,81 50 

Total 9 100,00 272 100,00 86 100,00 367 

Fonte: Pesquisa do campo (2014). 

Trabalhando com o teste do Qui-quadrado ao nível de significância de 5%, há 

evidências de associação entre área e frequência da ocorrência da diarreia. 

 
Gráfico 11 – Análise de correspondência entre área e ocorrência da diarreia 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 
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De acordo com o Gráfico (11), as famílias que vivem na área periurbana estão mais 

propensos a terem diarreia uma vez ao ano. Ao passo que os que vivem na área suburbana 

evidenciam mais de duas vezes ao ano e também nenhuma. Entretanto, ambas áreas têm 

correspondência com uma e duas vezes, ou seja, moradores das áreas periurbana e suburbana 

podem sofrer de diarreia uma ou duas vezes ao ano. 

Além dos dados da pesquisa de campo somam-se os registros de casos de malária e da 

diarreia levantados no Centro de saúde de Chibuto (Sistema de Informação de Saúde - 2014) 

descritos na Tabela (22). 

 

Tabela 22 – Registro da malária e diarreia no centro de saúde da Cidade segundo área 

de residência 

Área 

Malária Diarreia 

Janeiro Maio Janeiro Maio 

Urbana 32 29 0 0 

Suburbana 783 532 9 9 

Periurbana 150 120 4 0 

Total 965 681 13 9 

Fonte: SIS do SDSMAS (2014). 

É importante destacar que os períodos de janeiro e maio foram escolhidos por serem 

período húmido e seco respectivamente. Importa referir também que os casos de diarreia 

demonstraram-se reduzidos em relação à malária para todos os períodos. Isso pode ser 

explicado pela frequência de automedicação em relação às doenças que não necessitam de 

análises laboratoriais como a malária. 

Segundo a Tabela (22), tanto os casos de malária quanto os de diarreia ocorrem com 

maior frequência nas áreas suburbanas, em relação às outras áreas de residência. 

Essa característica evidencia que, nas áreas que não possuem coleta de resíduos, a 

incidência de doenças ligadas ao mau saneamento são maiores que nas áreas onde os resíduos 

são coletados, quando conjugado a forma de organização e de ocupação do espaço. Além de 

que, nessas áreas, os pesquisados queixaram-se do mau odor e da degradação da estética local 

devido à forma como os resíduos se encontram dispersos e espalhados pelas ruas. 

Diante dessa situação, descrevem-se no próximo capítulo as propostas de gestão 

adequada, que podem reduzir os casos encontrados na pesquisa de campo. 
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7. POLÍTICA DOS 3R’S E FORMAS ADEQUADAS PARA A GESTÃO DOS 

RESÍDUOS 

  

Os problemas associados à gestão dos resíduos e os impactos sobre a saúde pública e o 

ambiente conduzem a criação de políticas que travam o crescimento das quantidades dos RSU, 

assim como conduzi-los a um destino apropriado de acordo com as suas características. Por 

isso, neste capítulo, são descritas as formas de tratamento de resíduos de modo que haja 

decréscimo de quantidade de resíduos sólidos encaminhados para o lixão e depositados a céu 

aberto, compensado pelo aumento da compostagem, reutilização e coleta seletiva. 

 Essa proposta tem como referência a Conferência Rio 92, que convida tanto os países 

ricos quanto os mais pobres a adotarem novas prioridades à gestão sustentável por meio da 

redução de resíduos nas fontes geradoras e a redução da disposição final no solo, a maximização 

do reaproveitamento, da coleta seletiva e da reciclagem com inclusão socioprodutiva de 

catadores e participação da sociedade, a compostagem e a recuperação de energia (JACOBI & 

BESEN, 2011).  

Isso acontece pelo fato de os resíduos contribuírem direta ou indiretamente com o 

aquecimento global e as mudanças climáticas e por representarem uma ameaça real ao meio 

ambiente e, consequentemente, ao próprio homem. 

 As novas prioridades à gestão sustentável de resíduos sólidos representam uma 

mudança paradigmática, que tem direcionado a atuação dos governos, da sociedade e da 

indústria, as quais se enquadram na política dos 3 Rs (reduzir, reutilizar, reciclar), visando o 

princípio de menor impacto. Dessa maneira, obedece-se ao mesmo tempo os princípios da 

redução, da reciclagem e da reutilização estampados na definição da gestão dos resíduos no 

Decreto no 13/2006. 

 

Reduzir 

Acredita-se que com a redução da quantidade de resíduos produzidos serão, por 

conseguinte, reduzidos os custos de transporte e de tratamento dos resíduos, com isso menos 

necessidade de aterros. Junto a isso, diminuirá a produção de substâncias que poderão ser 

prejudiciais no momento da sua destruição, além de haver menor utilização de matérias-primas.  

A redução pode ser aplicada tanto à quantidade de resíduos produzidos por evitar 

consumos supérfluos e desperdícios assim como rejeitar excessos de embalagens e colocar sua 
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opinião junto às autoridades, indústrias e comerciantes sobre os mesmos objetivos, quanto a 

redução da toxicidade dos materiais produzidos, por meio da utilização de novos materiais e da 

adoção de novos processos e tecnologias menos poluentes (CABEÇAS e LEVY, 2006)  

Um ponto que pode ser incluído nesse contexto é o aumento do tempo de vida útil dos 

materiais para que possam ser utilizados durante mais tempo e diminuindo a necessidade de 

descartar e adquirir. Também pode se incentivar o consumo crítico que, segundo Gonçalves 

(2011, p. 22), 

consiste em escolher o que será consumido tendo por base não somente o 

preço ou o status social de determinada marca, mas também o processo 

produtivo de cada mercadoria e o comportamento das empresas que as 

oferecem. Ou seja as escolhas do consumidor se pautam por outros critérios 

considerando, além das qualidades técnicas dos produtos e seus similares, os 

impactos de sua produção, consumo e descarte, sob uma perspectiva 

econômica, ética e solidária.   

 

 

Reutilizar e Reciclar 

A reutilização consiste em dar uma nova utilização a materiais já usados em outros fins. 

Segundo Ribeiro e Morelli (2009) na reutilização o resíduo é aproveitado sem que sejam 

necessários alterações físico-químicas, enquanto reciclagem seria um processo em que, o 

resíduo sofre algum tipo de beneficiamento, por mais simples que seja para ser reaproveitado, 

ou seja transformação de materiais que já não são necessários em materiais úteis, diminuindo 

assim a utilização de matérias-primas. 

Essas técnicas consistem no aproveitamento do material dos resíduos ganhando os 

seguintes benefícios: diminuição do consumo de energia, redução da poluição ambiental e 

visual, aumento da vida útil dos objetos e redução de resíduos a ser descartados.  

A essas técnicas de tratamento de resíduos associa-se o princípio de Lavoisier no qual, 

segundo Santos (2008, p.199), ‘‘nada se perde, nada se cria, tudo se transforma’’. O jornal 

usado torna-se embalagem ou papel higiênico, frascos vazios (de vidro ou plástico) se 

transformam em recipientes para armazenar bebidas, ingredientes, parafusos, pregos, óleo ou 

água, as latas, em reservatórios de água ou em vasos de flores e embalagem (de leite ou sumos) 

em vasos para plantas ou em recipientes de resíduos. Caixas de cartão usados para armazenar 

roupa, calçado, louça, revistas e livros. Além de que muitos utensílios comerciais e domésticos 

são recuperados prolongando a sua vida e utilidade.  
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Importa salientar que nesse processo não devem ser reutilizados embalagens que tenham 

contido pesticidas ou produtos farmacêuticos. 

Não obstante, o processo de reutilização na cidade demonstrou-se evidente para alguns 

produtos a exemplo de sacolas plásticas que mais de 30% declarava não descartar plástico, pois 

eles o reutilizavam como auxílio para acender fogo (seja do carvão ou lenha). Além disso, a 

roupa passa do irmão mais velho para irmão mais novo e outros membros da família. O papel 

e jornal são em muitas famílias utilizadas no lugar do papel higiênico (que é eliminado após o 

uso pela queima). Os frascos vazios de óleo são usados como reservatórios de água enquanto 

as garrafas de água são utilizadas como reservatórios de óleo. 

Enquanto a reutilização é evidente na cidade, por outro lado a reciclagem não é notória 

porque na cidade não existem empresas ligadas ao processo. Embora se verifique a coleta de 

metais para sua venda nas empresas de reciclagem na grande cidade. Vale ressaltar, que em 

Moçambique o mercado da reciclagem encontra-se na cidade de Maputo (capital nacional), o 

que acaba restringindo a comercialização de materiais recicláveis, devido aos custos elevados 

de transporte. Isso otimiza a reutilização, podendo ser considerada a alternativa mais ideal para 

essa sociedade. 

Ademais o processo de reciclagem pode ser executado por meio de um projeto com 

auxílio do conselho municipal em que os materiais potencialmente recicláveis (vidro, plástico, 

metal e papel) podem ser coletados por meio da coleta seletiva e armazenados em situação 

favorável para quando atingirem certa quantidade serem transportados para o mercado de 

Maputo. 

Essa iniciativa tem gerados resultados positivos para a Associação de Limpeza e Meio 

Ambiente (ALMA) na praia de Tofo em Inhambane (Moçambique). Sendo que para uma boa 

reciclagem, a coleta seletiva é um passo indispensável na sociedade. 

Na cidade de Maputo, por exemplo, o plástico tem como mercado a RECICLA. A 

RECICLA é uma cooperativa que compra os seguintes tipos de plástico: polietileno (PEHD e 

PELD) de frascos, bidões, caixas, bacias e Polipropileno (PP) de cadeiras, mesas, baldes, 

garrafas térmicas, tampas assim como sacos e filmes plásticos (MICOA, 2012). 

Esta cooperativa funciona com mais de 16 trabalhadores contribuindo para a redução da 

pobreza garantindo uma renda familiar assim como salvaguardando o meio ambiente por meio 

da redução de volume de resíduos lançados sobre a terra. Por mês a cooperativa compra 16 

toneladas de plástico. De acordo com relatório técnico de 2006 a 2009 a cooperativa processou 

cerca de 314.692,50kg de plástico, dos quais 300.159,80kg foram vendidos por um valor total 
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de 2.048.013,00 MZN 

(www.uibk.ac.at/geographie/agef/projekte/project_upisa/dokumente/katia ferrari.pdf). 

No entanto, o conceito de 3R’s desenvolvido vem sendo substituído pelos 4R’s 

colocando o termo repensar antes dos demais, que significa repensar desde a forma que 

produzimos e consumimos os recursos até formas corretas de gerenciamento (RIBEIRO e 

MORELLI, 2009). 

A mais nova vertente é dos 5R’s introduzindo a expressão ‘‘residual management’’ que 

significa responsabilizar, fazendo com que a empresa geradora e os consumidores dos produtos 

sejam totalmente responsáveis pelos problemas. 

Para além do conceito dos 3R’s a conferência lançou a compostagem, a coleta seletiva 

entre outras boas formas, sendo apenas aplicáveis na cidade de Chibuto os dois referenciados. 

 

Compostagem 

Segundo Figueiredo (1995, p.61) ‘‘compostagem, produção de adubo orgânico, é uma 

modalidade de processamento de resíduos muito antiga, utilizada rusticamente já nas primeiras 

sociedades agrícolas. Ela consiste na transformação de material orgânico através da atividade 

biológica de microrganismos (como bactérias aeróbicas e anaeróbicas), produzindo por 

processo metabólico, um composto rico em nutrientes indispensáveis aos vegetais’’. 

A sua aplicação melhora as características físicas, químicas e biológicas dos solos, 

configurando-se numa alternativa simples e de baixo custo, podendo ser utilizada em diversas 

culturas. 

No processo de compostagem, os resíduos passam por duas etapas: separação física para 

retirada dos componentes não biodegradáveis. Após a separação os resíduos são fermentados 

ou digeridos pela ação de microrganismos presentes. Esse processo é influenciado por vários 

fatores como: a qualidade do material, temperatura, teor de oxigênio, umidade, tipo de 

microrganismos presentes e quantidade de material a ser degradado. 

O processo de compostagem pode ocorrer por dois métodos (D’ALMEIDA e 

VILHENA, 2000). 

 Método natural: a fração orgânica do resíduo é levada para um pátio e disposta 

em pilhas de formato variável. O processo de aeração necessária para o 

desenvolvimento do processo de decomposição biológica é conseguido por 

http://www.uibk.ac.at/geographie/agef/projekte/project_upisa/dokumente/katia%20ferrari.pdf
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revolvimentos periódicos, com auxílio de equipamento apropriado. O tempo 

para que o processo se complete varia de três a quatro meses. 

 Método acelerado: a aeração é forçada por tubulações perfuradas, sobre as quais 

se colocam as pilhas de resíduo, dentro dos quais são colocados os resíduos, 

avançando no sentido contrário ao da corrente de ar e posteriormente são 

dispostos em pilhas, como no método natural. O tempo total de compostagem 

acelerada varia de dois a três meses. 

Essa técnica de tratamento de resíduos é considerada do ponto de vista ambiental a mais 

consistente e que se adequa com rigor à dinâmica cíclica do planeta com os elementos naturais 

retornando ao meio ambiente natural após o uso, permitindo assim uma reprodução da vida do 

sistema em uma escala duradoura. Ajuda também na redução de cerca de 50% de resíduo 

destinado ao aterro ou lixão.   

Apesar de esse método ser considerado com menos impactos o seu uso tem variando de 

região ou país. Nos países de alta renda como OECD mais de 60% de resíduos são desviados 

de aterros para compostagem, enquanto nos países de baixa renda como África apenas menos 

de 1% (0,05%) é transformado em composto, desperdiçando desse modo em lixões a céu aberto 

a maior percentagem de matéria orgânica produzida. 

Segundo Segala et al.,(2008), a matéria orgânica constitui mais da metade dos resíduos 

sólidos domiciliares produzidos em Moçambique. Por esta característica a compostagem 

constitui uma via adequada para o tratamento de resíduos sólidos domiciliares numa perspectiva 

de sustentabilidade. 

Olhando para a cidade de Chibuto em particular, com uma enorme porcentagem de 

matéria orgânica o uso da compostagem no pátio caseiro seria a opção ideal, principalmente 

porque muitas famílias têm pátios enormes que possibilitam a realização dessa técnica. Além 

de que mais de 60% da população que se dedica a agricultura (PEDD, 2008) pode se auxiliar 

do composto produzido na sua produção.  

A prática de compostagem na cidade pode ser inspirada na experiência da FERTILIZA, 

uma organização não-governamental com sede na cidade de Maputo com objetivo de produzir 

composto a partir dos resíduos orgânicos. A organização possui 11 trabalhadores ex-catadores 

do lixão de Hulene (cidade de Maputo) e estima-se que trata cerca de 30 toneladas de resíduos 

orgânicos por mês. 

(www.uibk.ac.at/geographie/agef/projekte/project_upisa/dokumente/katia ferrari.pdf). 

http://www.uibk.ac.at/geographie/agef/projekte/project_upisa/dokumente/katia%20ferrari.pdf
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Vale lembrar que tanto a reciclagem quanto a compostagem o seu sucesso depende da 

vontade e da participação dos produtores de resíduos para a sua separação nas fontes de 

produção. 

 

Coleta seletiva 

A coleta seletiva consiste na separação e classificação dos resíduos para facilitar sua 

valorização ou gestão correta. A separação dos resíduos é feita ao nível dos domicílios e em 

recipientes diferentes. Este método permite que os resíduos se mantenham nas melhores 

condições para serem reciclados. As ferramentas fundamentais da coleta seletiva são de acordo 

com Colomer, et al., (2010) a participação cidadã, os contentores na rua, a coleta porta a porta, 

os pontos de coleta específica para certos resíduos (medicamentos, pilhas, lâmpadas) e centros 

de coleta. 

Essa forma de tratamento de resíduos deve ser encarada segundo Cabeças e Levy (2006) 

como conjunto de ações interligadas, de acordo com a Figura (18). 

 
Figura 18 – Ações a ter em conta na coleta seletiva 

Fonte: Cabeças e Levy (2006). 

 

Para tanto, numa primeira fase é necessário que a haja sensibilização ou educação 

cívica da população para que a sua participação seja ativa na primeira fase domiciliar. Nisso, é 

necessário que as entidades responsáveis desenvolvam as seguintes fases: 

 Ações de sensibilização esclarecendo os objetivos do método; 

 Ações de informação envolvendo circulação publicitária de informação como 

a disponibilidade de serviços para esclarecimento e sugestões; 
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 Ações de formação que consiste em informar regularmente a população sobre 

a evolução do método e relembrar a importância da sua participação. 

De salientar que à semelhança da coleta tradicional de RSD, a coleta seletiva pode ser 

realizada a partir dos métodos porta a porta, por pontos fixos ou mista. Nesse sentido, vale 

lembrar que como a coleta dos RSD na cidade é deficiente tanto na área urbana quanto nas áreas 

periurbanas e suburbanas a coleta seletiva pode se apoiar dos outros meios de transporte 

adequados para todas as áreas. 

No entanto, a coleta seletiva para que possa se concretizar na cidade deve ser baseada 

no princípio da coleta primária porta a porta de resíduos pelos bairros, principalmente os 

suburbanos e periurbanos por meio de tchovas4 para pontos pré-estabelecidos de transferência 

destinados a coleta secundária pelos meios de transporte do município. Os pontos de 

transferência devem estar situados nas ruas mais largas de modo a permitir facilidades de 

entrada de veículos de grande carga.  

A vantagem do uso de tchovas, segundo Segala et al. (2008), funde-se no fato da sua 

capacidade de adaptar-se às condições de circulação dos bairros periurbanos informais, bem 

como baixa demanda de manutenção e baixos custos de funcionamento. E também seu uso já 

produziu resultados benéficos para alguns bairros da cidade de Maputo (Maxaquene e 

Urbanização). 

Para além das escassas boas práticas encontradas em Moçambique, há que salientar as 

práticas de outros países. Os países como Bélgica, Dinamarca, França, Suécia, Holanda e 

Luxemburgo apresentam uma taxa superior a 25% de tratamento de resíduos por incineração e 

reciclagem. Esses países também adotam políticas para a produção de embalagens amigas de 

ambiente e de aterros sanitários. Alguns destes proíbem a deposição direta de resíduos 

orgânicos em aterros sem antes passar por tratamento adequado. A suécia tem usado o princípio 

da responsabilidade do produtor e na Holanda por exemplo a coleta seletiva é considerada 

obrigatória (MICOA, 2006). 

No Município de Ekuruleni na África do Sul os resíduos tais como papel, plástico, arame 

e peças de vestuário são transformados em objetos de arte para ocupação de jovens 

desempregados, num centro vocacionado ao reaproveitamento de resíduos. 

No Japão as grandes fábricas de produção de cimento usam as cinzas provenientes das 

estações de incineração de resíduos para a produção de cimento como forma de 

                                                           
4Carroça rudimentar feita de uma chapa metálica sobre as rodas e movida por tração humana 
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reaproveitamento dos resíduos. Além disso, a educação ambiental e a conscientização 

ambiental é uma vertente forte e integrada no ensino. 

No Brasil, por exemplo, tanto a disposição final dos resíduos em aterros sanitários 

quanto o uso da coleta seletiva têm aumentado. Enquanto no ano 2000, apenas 17,3% dos 

municípios usavam aterros sanitários em 2008 passaram para 27,7. Porém, alguns municípios 

ainda dispõem de lixões. A coleta seletiva no ano de 1989 era apenas praticada em 58 

municípios e no  ano de 2008 era exercida por quase 1000 municípios (IBGE, 2010, apud 

JACOBI E BESSEN, 2011). A coleta seletiva tem permitido a renda de muitos catadores 

organizados em cooperativa e associações assim como os que atuam de forma isolada. 

Quanto à destinação final dos resíduos no país, tem-se que: 35,1% são incinerados, 26% 

em aterros; 13,2 em lixões e 25,7 tem outros destinos. Além desses avanços, agrega-se vários 

projetos sociais desenvolvidos para recuperação de resíduos em obras de arte, a criação de 

cooperativas de catadores nos bairros e a terceirização dos serviços de recolha e tratamento de 

resíduos sólidos. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo foi elaborado com objetivo de analisar a gestão de resíduos sólidos 

domiciliares e suas implicações socioambientais na cidade de Chibuto. Para isso, foi necessário 

atingir os objetivos específicos que pretendiam compreender a evolução da população urbana, 

a partir de 1980; descrever a tipologia dos resíduos sólidos domiciliares produzidos e 

estabelecer uma relação entre a tipologia e a renda; caracterizar as formas diferenciadas de 

destinação dos resíduos sólidos domiciliares; identificar as implicações socioambientais e 

espaciais decorrentes das formas diferenciadas de destinação; e propor medidas adequadas de 

tratamento de resíduos sólidos domiciliares a partir da política dos 3r’s. 

Em virtude desses objetivos, foi possível notar que a população demonstrou-se crescente 

ao longo do período em análise, e esse crescimento teve como principais fatores a guerra cívil 

e as inundações nas zonas baixas. Esses fatores contribuíram no aumento da população 

principalmente das áreas suburbanas e periurbanas e o mesmo foi acontecendo sem obedecer 

nenhum plano de urbanização. Além disso, a população foi crescendo e as transformações 

econômicas necessárias para melhorar a qualidade de vida urbana não ocorreram ao mesmo 

rítmo, gerando sérios problemas, como o de acesso à habitação adequada, ao emprego 

remunerado e ao sistema de gestão adequada dos resíduos sólidos domiciliares. 

A ineficiência na gestão adequada dos resíduos sólidos e a forma como os espaços 

suburbanos e periurbanos se encontram organizados (ruas estreitas e sinuosas que dificultam o 

acesso pelos meios de coleta) fazem com que apenas 5% dos agregados tenham acesso ao 

serviço de coleta pelo conselho municipal, embora seu destino final seja lixão (deposição a céu 

aberto), ao passo que outros agregados ficam responsáveis pelo destino dos resíduos por eles 

produzidos. Os agregados não contemplados pelo serviço adotam algumas técnicas de 

destinação tais como: trincheiras caseiras utilizadas por aproximadamente 60% dos agregados; 

queima auxiliando 10% e a deposição ao longo das ruas e terrenos vazios feita por quase 25%. 

Todas essas formas utilizadas na cidade contradizem os procedimentos consagrados na 

legislação sobre a gestão dos resíduos sólidos, que asseguram uma gestão ambientalmente 

segura, sustentável e racional que visa proteger a saúde humana e o ambiente contra os efeitos 

nocivos. Outrossim, essas formas de disposição causam problemas na saúde pública e no 

ambiente devido aos vetores transmissores de doenças que se reproduzem nesses locais, como 

mosquito, aliado ao mau cheiro, a poluição visual e a degradação da estética local. 
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Nesse sentido, foi possível verificar que na cidade a frequência da malária e de diarreia 

(doenças ligadas ao saneamento básico) é elevada nas áreas suburbanas e periurbanas, variando 

de uma a duas vezes ao ano em cada agregado. Contudo, os residentes dessas áreas são os que 

mais reclamaram do mau cheiro e poluição local. 

Diante dessa situação, torna-se imprescindível a necessidade de a cidade assegurar 

outras formas de gestão adequada dos resíduos tais como: a compostagem, baseando-se no tipo 

de resíduo mais produzido na cidade que é a matéria orgânica; e a disseminação da reutilização, 

coleta seletiva, reciclagem e redução dos resíduos.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: Questionário aplicado aos agregados familiares da cidade de Chibuto. 

Prezado/a 

Segue abaixo perguntas sobre o processo de geração e gestão dos resíduos sólidos 

domiciliares e as suas implicações socioambientais na cidade de Chibuto, espero a vossa 

colaboração no seu preenchimento e, que esta seja de forma correta obedecendo a realidade por 

si vivenciada. O mesmo se destina a fins acadêmicos. 

O questionário possui perguntas abertase fechadas. Nas abertas o respondente poderá 

expressar a sua opinião sobre o fato, enquanto nas fechadas o respondente deverá selecionar a 

opção ou opções que adequem sua realidade.  

 

I. Dados pessoais 

 

1.  Número do agregado: 

 

2. Bairro de residência: 

1) Cimento (  ) 

2) Bairro 1 da cidade  (  ) 

3) Bairro 2 da cidade   (  ) 

4) Bairro 3 da cidade   (  ) 

5) Canhanda         (  ) 

6) 25 de Junho      (  ) 

7) Mudada     (  ) 

8) Nhocane     (  ) 

9) Mussavene   (  ) 

10) Kholuanhane  (  ) 

11) Mutsicuane    (  ) 

12) Unidade      (  ) 

13) Samora Machel   (  ) 

14) Chimundo      (  ) 

 

3. Sexo do chefe do agregado familiar: 

1) F   (   )   

2) M  (   ) 

 

4. Ocupação/profissão: 

1) Camponês(  ) 

2) Empregados domésticos(  ) 

3) Comerciantes(  ) 

4) Professores(  ) 

5) Enfermeiros(  ) 

6) Sem ocupação(  ) 

7) Outras ocupações(  ) 

8) Técnicos administrativos(  ) 

9) Mineiros(  ) 

5. Nível de escolaridade: 

1) Nenhum (  ) 
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2) Alfabetização  (  ) 

3) Ensino Primário  do 1 o grau (   ) 

4) Ensino Primário  do 2 o grau (   ) 

5) Ensino Secundário do 1 o  ciclo (   ) 

6) Ensino Secundário do 2 o  ciclo (   ) 

7) Superior  (   ) 

 

6. Nº dos membros do agregado familiar 

_____________________________________________________________________. 

 

II. Proveniência 

 

1. Em que lugar nasceu? 

1) Dentro do distrito do Chibuto, mas nas localidades rurais (  ) 

2) Dentro do distrito do Chibuto, mas na sede de distrito, que corresponde acidade ( ) 

3) Fora do distrito, especifique ________________ 

 

2. Em que período passou a residir nesta cidade? 

1) Antes de 1975 ( ) 

2) Entre 1975-1992, período da guerra cívil (  ) 

3) Entre 1992-2000 (  ) 

4) Depois de 2000 ou após cheias de ano 2000  (  ) 

5) Outra (para os que nasceram na cidade e vivem nela) 

 

3. Qual a principal razão que o levou a sair do seu local de nascimento? 

1) Guerra civil (   ) 

2) Cheias (   ) 

3) Procura de melhores condições de vida (  ) 

4) Emprego (   ) 

5) Outra (para os que nasceram na cidade e vivem nela) 

 

4. O terreno no qual reside obteve através  do: 

1) Conselho Municipal da Cidade  (  ) 

2) Amigos e/ou familiares   (  ) 

3) Outro, especifique _____________ 

 

III. Condição socioeconômica 

 

1. Qual é a estrutura da sua habitação 

1) Alvenaria     (  ) 

2) Palha (caniço)  (  ) 

3) Chapa de zinco   (  ) 

 

 

2. A habitação é: 

1) Própria (   ) 

2) Cedida (   ) 

3) Alugada (  ) 
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3. Qual é a fonte de abastecimento de água? 

1) Rede pública   (   ) 

2) Rede privada   (   ) 

3) Cisterna   (   ) 

4) Fontenários/poços  (   ) 

5) Rede pública canalizada no quintal  (   ) 

6) Rede privada canalizada no quintal  (   ) 

 

4. Qual é a renda familiar (sendo o salário mínimo de 2.500mt do setor da agricultura em 

2014) 

1) Até um salário mínimo (  ) 

2) De 1 a 2 salários mínimo (  ) 

3) De 2 a 3 salários mínimo  (   ) 

4) De 3 a 4 salários mínimo  (   ) 

5) Mais de 4 salários mínimo (   ) 

 

IV. Resíduos sólidos domiciliares 

 

1. Quais os resíduos sólidos  são produzidos pelo agregado? 

1) Matéria orgânica ( ) 

2) Plástico (  ) 

3) Metal    (  ) 

4) Vidro    (  ) 

5) Papel e jornais   (  ) 

6) Entulho e outros (  ) 

7) Todas as alternativas acima (  ) 

 

2. Qual o tipo de resíduo sólido domiciliar é frequente na sua produção diária? 

1) Matéria orgânica (  ) 

2) Plástico (  ) 

3) Metal    (  ) 

4) Vidro    (  ) 

5) Papel e jornais   (  ) 

6) Entulho e outros (  ) 

 

3. Qual é o destino dos resíduos sólidos domiciliares produzidos pelo agregado? 

1) Coleta pelo Conselho Municipal (  ) 

2) Queima (  ) 

3) Enterro (trincheiras de pequeno porte caseiro/Covas ou buracos)    (  ) 

4) Deposito a céu aberto nas ruas e terrenos vazios   (   ) 

5) Deposito nos cursos de água   ( ) 

6) Deposito ao lixão por conta própria (  ) 

 

 

Para quem  respondeu coleta pelo conselho municipal passe para 3.1; 3.2 e 3.3 

 

3.1 Qual é a frequência da coleta dos resíduos sólidos domiciliares? 

1) Diariamente (  ) 

2) Uma vez por semana  (  ) 
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3) Duas vezes por semana (  ) 

4) Quinzenalmente (  ) 

5) Outra, especifique____________ 

 

3.2 Como é cobrado o serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares? 

1) Fatura de energia ( ) 

2) Pagamento de uma taxa de 35Mts no Conselho Municipal ( ) 

3) Outro, especifique _____________ 

 

3.3 Como avalia o serviço de coleta de resíduos? 

1) Excelente (   ) 

2) Bom (   ) 

3) Médio (   ) 

4) Mau (   ) 

5) Péssimo (  ) 

6) Porquê?_______________________________________________________________ 

 

Da pergunta 4 adiante é para todos 

 

4. Os resíduos dispostos de forma inadequada atraem animais causadores de doenças. Que 

animais são frequentes no seu espaço residencial? 

1) Mosquitos(  ) 

2) Moscas (  ) 

3) Baratas (  ) 

4) Cães e gatos (  ) 

5) Ratos (  ) 

6) Outros, especifique ________________ 

 

5. Com que frequência ocorre a malária na família? 

1) Nenhuma (  ) 

2) Uma vez ao ano(  ) 

3) Duas vezes ao ano(  ) 

4) Mais de duas vezes ao ano(  ) 

 

6. Com que frequência ocorre a diarreia na família? 

1) Nenhuma (  ) 

2) Uma vez ao ano(  ) 

3) Duas vezes ao ano(  ) 

4) Mais de duas vezes ao ano(  ) 

 

7. Os resíduos dispostos de forma inadequada, além dos problemas expostos no ittem 

anterior causam impactos ambientais. Quais dos arrolados abaixo se verificam no seu 

bairro e/ou na sua cidade? 

1) Mau odor (  ) 

2) Degradação visual e estética local (  ) 

 

Obrigada pela colaboração e pelo tempo dispensado no preenchimento. 
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APÊNDICE B: Formulário de entrevista para a direção de saneamento e da 

urbanização do conselho municipal da cidade de Chibuto. 
 

 

1. Como se deu a ocupação e a evolução da população na cidade? 

 

2. Em que período houve maior fluxo da população para residir na cidade? 

 

3. De acordo com o modelo do desenvolvimento das cidades moçambicanas estruturado 

por Araújo, nomeadamente área urbana ou cidade de cimento, área suburbana e área 

periurbana, como pode ser estruturada a cidade de Chibuto? 

 

4. O serviço municipal de saneamento tem feito a coleta dos resíduos sólidos domiciliares. 

a) Quais os bairros abrangidos pelo serviço?  

b) Os bairros que não são contemplados pela coleta, como fazem para gerenciar 

seus resíduos: deposição nas ruas, nos terrenos baldios, enterro, queima, etc.? 

 

5. O serviço de coleta dos resíduos é cobrado? Como é feito o seu pagamento? Quanto 

custa o serviço? 

 

6. A coleta dos resíduos é seletiva (separação dos elementos) no domícilio ou no momento 

da coleta? 

 

7. Qual a quantidade de resíduos solídos domiciliares é produzida em média por dia na 

cidade? 

 

8. Qual o tipo de resíduo é frequente na produção diária: matéria orgânica, plástico, metal, 

vidro, papel, sucata, entulho, jornais e outros? 

 

9. Qual é a frequência da coleta dos resíduos sólidos domiciliares? 

a) Diariamente (  ) 

b) Uma vez por semana  (  ) 

c) Duas vezes por semana (  ) 

d) Quinzenalmente (  ) 

e) Outra, especifique__________ 

 

10. Qual o meio de transporte usado para a coleta dos RSD? 

a) Trator com reboque (  ) 

b) Tchova (   ) 

c) Carroças com tração animal (  ) 

d) Caminhão aberto (  ) 

 

11. Qual é o destino final dos resíduos coletados? 

a) Lixão(  ) 

b) Aterro sanitário (   ) 

c) Aterro controlado (  ) 

d) Outro, especifique_____________   

12. Onde se situa o local do destino final dos RSD? 
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a) Fora da cidade (  ) 

b) No meio dos bairros residenciais (  ) 

c) Outro, especifique___________ 

 

13. Que tipo de tratamento é feito aos resíduos após a sua deposição final? 

 

14. Como avalia o nível de saneamento básico nos espaços residenciais? 

Excelente (   ) 

Bom (   ) 

Médio (   ) 

Mau (   ) 

Péssimo (  ) 
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APÊNDICE C: Formulário de entrevista para a direção da saúde. 

 

1. Como avalia o nível de saneamento básico nos espaços residenciais? 

Excelente (   ) 

Bom (   ) 

Médio (   ) 

Mau (   ) 

Péssimo (  ) 

2. Quais são as doenças frequentes na cidade?  

3. Dessas, quais estão relacionadas com os resíduos sólidos (lixo)? 

4. Em que bairros essas doenças são diagnosticadas com frequência? 

5. A doença tem causado mortalidade, e quantos em termos médios por mês? 

6. Que atividades preventivas são desenvolvidas para reduzir a frequência das doenças 

ligadas ao saneamento do meio. 
 


