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O presente documento é o segundo Entregável (E2) – Diagnóstico e Caracterização, no
âmbito da assistência técnica ao Ministério dos Recursos Naturais, Energia e Ambiente para a
elaboração do Plano de Acção de Resíduos Sólidos Urbanos (PA-GIRSU). A mesma prevê
ainda a entrega de mais três entregáveis: Análise Prospectiva e Opções Estratégicas (E3),
Versão preliminar do PA-GIRSU para análise pelo cliente (E4) e Versão final em Português e
em Castelhano (E5). A totalidade dos referidos entregáveis, juntamente com o já entregue
Cronograma (E1), perfazem os principais resultados da presente assistência técnica.
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I.

Enquadramento

As ilhas de pequena e média dimensão, como são o presente caso de São Tomé e Príncipe,
apresentam dificuldades acrescidas na gestão dos resíduos, devido à sua localização, número
de habitantes; infra-estruturas existentes. Acresce o facto que a correcta gestão de resíduos
num território insular, como é São Tomé e Príncipe, assume particular importância dada a
finitude do território, os elevados custos de transporte, bem como a necessidade urgente de
melhorar os níveis de salubridade e desenvolvimento.
Apresenta-se na tabela abaixo as especificidades de São Tomé e Príncipe com incidências na
gestão de resíduos.
TABELA 1 ESPECIFICIDADES DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
Características da Região Ultraperiférica
São Tomé e Príncipe
Território reduzido e isolado

Implicações na Gestão de Resíduos e Res. de Embalagens
Economias de escala reduzidas, o que encarece as soluções de
tratamento e deposição final
Dificuldade em angariar espaço disponível para a implementação de
infra-estruturas;

Indústria local pouco desenvolvida

É necessário importar quase todos os equipamentos e peças associados
à gestão de resíduos, o que implica sobrecustos e demoras na sua
aquisição
Incapacidade de transformar resíduos de embalagem (plásticos, metais,
vidro) em larga escala
Elevados sobrecustos e demora na importação de equipamentos e
peças

Elevados custos de transporte dos
resíduos recicláveis para fora das ilhas;

Inexistência de recolha selectiva e triagem, especialmente de resíduos
de embalagens de plástico e metal

Humidade e salinidade do ar

Implicam maior desgaste dos equipamentos e em consequência
maiores necessidades de manutenção e de importação de peças de
substituição

Importação por via marítima da maior
parte dos bens consumidos

Agrava os preços, aumenta a quantidade de resíduos de embalagens e
dificulta a reutilização e a valorização

Implica sobrecustos na remoção e transporte de resíduos e na
Relevo acidentado e habitações dispersas implementação da recolha selectiva
Acessibilidades precárias entre várias
localidades

Dificuldades operacionais do transporte de resíduos e sobrecustos de
gestão

Dificuldade na atração e fixação de
técnicos e continuidade dos projectos

Dificuldade das autarquias na gestão de resíduos, nomeadamente no
planeamento, educação ambiental, recolha e tratamento de dados,
elaboração de projectos e candidaturas a programas de apoio financeiro
Sobrecustos na contratação de técnicos permanentes e de serviços de
consultadoria externa
Dependência de países doadores e apoios externos pontuais e limitados
ao "tempo de projecto"

(Fonte : Adaptação de “Services D’Intérêt Général dans les Regions Ultraperipheriques: Gestion et Recyclage de déchets”,
Bruxelles, Comité dês Régions, 21 Juin 2006)
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Adicionalmente os problemas do arquipélago de São Tomé e Príncipe estão associados ao seu
nível desenvolvimento económico, social, político e a custos elevados, nomeadamente:
•

Elevados custos de transporte dos resíduos recicláveis para fora das ilhas;

•

Falta de terrenos disponíveis para a implementação de infra-estruturas dada a pressão
urbanista;

•

Baixos recursos financeiros e liquidez reduzida do Estado;

•

Dependência da economia do exterior e importação em grande escala de todo o tipo
de produtos;

•

Diversos casos poluição acumulados devido à deposição caótica de resíduos na
paisagem nos últimos 10 a 15 anos, com custos acrescidos de descontaminação dos
solos;

•

Ausência de políticas consistentes de planeamento e ordenamento do território;

•

Inexistência de um Plano Nacional de Resíduos que estrutura a ação política

Neste âmbito necessidade de se estabelecerem prioridades no investimento a realizar em
matéria de política de resíduos sólidos e limpeza pública, acautelando o desenvolvimento
previsível do país com a salvaguarda da necessária qualidade ambiental e prevenção de
problemas de saúde pública associados à proliferação dos resíduos. Esta tarefa torna-se ainda
mais urgente dado o agravar da situação da acumulação de resíduos, o alastrar da lixeira e
deposição descontrolada de resíduos, o recente crescimento da importação de todo o tipo de
bens manufacturados e a eminência da construção de um porto marítimo de águas profundas
no norte do país. Associa-se a todos estes factores a vontade de São Tomé e Príncipe se
afirmar como um destino turístico, e absoluta necessidade de melhorar a respectiva imagem
de sustentabilidade ambiental.
A correcta gestão de resíduos e da limpeza pública deverá ter um impacto positivo na parte
social de STP, com incidências na possibilidade de criação riqueza, e emprego. A concretização
deste potencial deverá estar plasmada no Plano de Acção para a Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos Urbanos (PA-GIRSU), através da definição de uma orientação estratégica.
Neste sentido, a Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
adjudicou o presente consórcio para uma Assistência Técnica ao MRNMA, com vista à
“Preparação de um Plano de Acção para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (PAGIRSU) em São Tomé e Príncipe”.
Tal como definido na proposta técnica do consórcio, o presente documento, PA-GIRSU de São
Tomé e Príncipe, tem como objectivo servir como um instrumento que garanta o
desenvolvimento sustentável e da saúde pública no país. Este Plano de Acção deverá cumprir o
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desiderato de tornar o Governo Santomense capaz de gerir a questão dos resíduos no plano da
modernidade, potenciando os recursos endógenos e as infra-estruturas existentes ou em
plano de concretização, como por exemplo os Aterros Sanitários já em fase de projecto.
Pretende-se também que o PA-GIRSU seja elaborado com a participação plena dos actores
locais, incluindo não só os decisores políticos e técnicos locais mas também as ONG, os
agentes económicos, turísticos e restantes as forças vivas da sociedade nunca esquecendo os
cidadãos em geral.
O PA-GIRSU contribuirá significativamente para uma captação mais consistente de fundos
junto dos doadores internacionais no apoio ao país na gestão de resíduos. A monitorização das
expectativas de quem presta assistência será enquadrada por metas e objectivos mensuráveis
capazes de mobilizar os diversos actores e incutindo um compromisso político mais sério.
Mais especificamente, este documento propõe-se a:
•

Efectuar um diagnóstico abrangente e actualizado da situação incluindo às
capacidades de gestão de resíduos.

•

Identificar requisitos legais e regulamentares de modo a garantir que cada parte
integrante possa desenvolver as suas funções devidamente.

•

Reunir o máximo de informação necessária com origem em todos os quadrantes da
sociedade de STP

•

Atender às especificidades do território e em particular da ilha do Príncipe com os
condicionalismos inerentes às regiões ultra-periféricas

•

Elaborar um Plano de Acção para a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos
(PA-GIRSU), 2010-2015, que contenha objectivos e metas claros, instrumentalizado
através de programas viáveis e sustentáveis, centrado em cada um dos componentes
do tratamento de resíduos e nos aspectos técnicos, operacionais, ambientais,
institucionais, económicos e financeiros, associados ao curto, médio e longo prazo. A
proposta terá como finalidade apoiar a criação de uma gestão sustentável dos resíduos
sólidos urbanos.

Para além do solicitado nos TdR, este consórcio propôs-se ainda alcançar como objectivos
específicos adicionais:
•

Composição física dos resíduos;

•

Identificação de potenciais produtores de resíduos perigosos (pilhas, óleos usados,
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, etc.) misturados com os RSU;

•

Fortalecer a capacidade dos actores locais, em particular a DGA e a CNR, em políticas
de resíduos e orientações estratégicas na gestão de RSU, e as câmaras distritais em
questões operacionais e de melhoria do desempenho;
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•

Apresentação de soluções específicas para a gestão de resíduos na ilha do Príncipe;

•

Enquadramento social das questões da gestão de resíduos nomeadamente
empregabilidade e criação de riqueza a nível local através da valorização material de
determinadas fileiras de resíduos;

•

Plano de prevenção de resíduos e aplicação do Principio do Poluidor-Pagador;

•

Análise preliminar à viabilidade da criação de uma entidade gestora de fluxos de
resíduos (tipo Sociedade Ponto Verde);

•

Identificação de oportunidades de financiamento para a implementação do PA-GIRSU.

O âmbito temporal de vigência do presente Plano é de cinco anos, traduzidos pelo período
2010-2015.
Note-se contudo que as projecções vão muitas vezes para além do ano de 2015 alargando-se a
2025, isto a título indicativo. Mais ainda ressalvam-se as dificuldades em realizar projeções
sendo a base de dados relativa aos resíduos recente e pouco alargada.
O período 2010-2015 coincidirá com a entrada num novo período legislativo (eleições locais a
26 de Julho e 1 de Agosto de 2010) perspectivando-se a vontade institucional de resolver os
problemas associados à gestão de resíduos e assim a importância acrescida do presente Plano.
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II.

Conceitos Chave
II.1.

Gestão Integrada de Resíduos

O Gestão Integrada de Resíduos, conceito utilizado no presente documento está consagrado
em vários relatórios e linhas orientadoras das Nações Unidas (UNEP) e União Europeia e é
definido como a recolha, o transporte, a triagem, valorização e eliminação de resíduos,
incluindo a fiscalização destas operações, a vigilância e monitorização dos locais de descarga
mesmo depois de inactivos e selados e eventual descontaminação de solos poluídos pelos
resíduos.
Este conceito, de Gestão Integrada de resíduos sólidos é um conceito que advém da clara
compreensão que a problemática da gestão de resíduos não reside apenas em aspectos de
ordem técnica, mas de outros aspectos instrumentais no sucesso das intervenções neste
sector. Esta abordagem serve múltiplos objectivos: i) uma ferramenta analítica que ajuda a
compreender de forma holística os sistemas de gestão de resíduos; ii) uma metodologia de
avaliação apoia a previsão da viabilidade e sustentabilidade; iii) como descrição do processo de
desenvolvimento urbano.

ILUSTRAÇÃO 1 ABORDAGEM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS (FONTE: ADAPTADO DE
WASTE, 2001)

A figura acima ilustra as três dimensões desta abordagem: i) detentores de interesse; ii)
elementos do sistema de resíduos e iii) aspectos estratégicos da gestão integrada de resíduos
sólidos urbanos e de como a sua interação no tempo contribui para um desenvolvimento
sustentável.
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Neste sentido, o presente Plano irá ser desenvolvido de forma a enfatizar o princípio dos 3 Rs:
Reduzir, Reutilizar e Reciclar em todo o ciclo de vida das fileiras de resíduos e objectivar uma
escalada na hierarquia de resíduos.

1

ILUSTRAÇÃO 2 A HIERARQUIA DOS RESÍDUOS

A Ilustração acima esquematiza esta hierarquia onde a opção mais favorável é a prevenção e a
menos favorável a deposição em aterro. Consequentemente, o presente trabalho
compreendendo os diferentes aspectos da realidade da gestão integrada de resíduos em São
Tomé e Príncipe, irá desenvolver soluções assentes nesta filosofia.

II.2.

Resíduos Sólidos Urbanos

A nível internacional ainda não existe uma classificação universalmente aceite para os vários
tipos e categorias de resíduos. O termo “Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)” está associado ao
que na terminologia anglo-saxónica se refere como Municipal Waste ou Household Waste, e
em português associam-se aos resíduos domésticos ou equiparados i.e. com características
semelhantes aos produzidos pelos cidadãos nos respectivos domicílios.
Na prática, e no âmbito deste trabalho, consideram-se os resíduos sólidos urbanos todos
aqueles que sejam gerados pelas actividades domésticas, comerciais e agrícolas, excluindo-se
os resíduos industriais associados ao processo produtivo, biomédicos e outros resíduos
1

A hierarquia dos resíduos refere-se aos 3 Rs: Reduzir, Reutilizar e Reciclar, os quais estabelecem estratégias de
gestão de resíduos de acordo com o mais desejável. Os 3 Rs tem o propósito de representaram uma hierarquia, por
ordem de importância
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perigosos. Excluem-se do presente Plano os resíduos gerados pelas actividades aeroportuárias
e associados a outras actividades (mineração; defesa nacional).
Na tabela abaixo apresenta-se uma tabela com um resumo das várias categorias de resíduos
associadas em primeira instância ao local de produção.
TABELA 2 CATEGORIAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
Local de Produção

Domicílios

Descrição
RESIDUOS DOMESTICOS_Restos de Comida; Papel/Cartão; Vidro; Plásticos; Outras
embalagens; Têxteis; Cerâmicos; Madeira; Fraldas; Cinzas e Inertes; e resíduos
produzidos em actividades domiciliares.
Consideram-se ainda os resíduos potencialmente perigosos em pequenas quantidades
gerados ao nível do domicílio, por exemplo: pilhas e acumuladores; res. de
equipamentos eléctricos e eletrónicos; óleos vegetais e minerais; pesticidas e
fungicidas; medicamentos usados;
GERAL_Resíduos Comerciais e Institucionais equiparados a domésticos produzidos
pelos estabelecimentos comerciais e vendedores ambulantes.
OFICINAS_Óleos de motor; baterias; peças dos veículos motorizados; pneus usados;
veículos em fim de vida; outros resíduos de pequenas unidades artesanais de fabrico
local (ferreiro, carpintarias, etc.)

Comércio e Serviços

SERVIÇOS_Resíduos sólidos, equiparados a domésticos, provenientes de actividades
do sector terciário, incluindo escolas, alfândega, instituições governativas e
administração pública.
Inclui ainda os resíduos provenientes de casas de saúde e hospitais desde que não
apresentem potencial de contaminação biológica ou química
HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE_Resíduos sólidos, equiparados a domésticos
provenientes de casas de saúde e hospitais desde que não apresentem potencial de
contaminação biológica ou química e possam ser geridos pelo sistema da autoridade
local.
ESPAÇOS AEROPORTUÁRIOS_Uma percentagem significativa dos resíduos sólidos
gerados nos interfaces portuários e em aeroportos são equiparados a resíduos
domésticos.

Indústria

Resíduos equiparados a domésticos e que não surjam associados ao processo
produtivo.
Vias públicas (incluindo veículos em fim de vida)
Zonas verdes

Via Pública fruto da
Limpeza Urbana

Praias - incluindo resíduos associados à pesca
Animais domésticos mortos (pequeno porte)

Resíduos de Construção e
Demolição
Agricultura e Pecuária

Monos (móveis, colchões, …etc.)
Obras envolvendo construção civil (a nível particular). Os resíduos incluem inertes e
entulhos, restos de materiais utilizados (plásticos, esferovite, madeiras, metais, vidros,
etc.)
Resíduos de produtos fitossanitários e restos de medicamentos. Outros resíduos
associados à actividade agrícola: filmes de plástico, outras embalagens

Nota 1 - O PLANO considera estes tipos de resíduos de forma genérica apesar de não serem resíduos tipicamente
associados a resíduos sólidos urbanos.
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Os resíduos perigosos produzidos em pequenas quantidades a nível doméstico, por exemplo
pilhas, termómetros e lâmpadas contendo mercúrio, electrodomésticos, químicos agressivos,
solventes, tintas, …etc. São objecto do presente Plano, entendidos como parte da
responsabilidade ambiental das autoridades locais e nacionais.
Contudo dever-se-á ter uma abordagem global, procurando interligar os diferentes fluxos de
resíduos e criar sinergias entre os sistemas de gestão.
Assume-se ainda que os resíduos perigosos deverão tender a ser geridos por um sistema
próprio com base nas recomendações da Convenção de Basileia, UNEP e na OMS.
Na tabela abaixo indicam-se alguns tipos de resíduos perigosos que merecem especial atenção
no contexto actual são tomense:
TABELA 3 RESÍDUOS PERIGOSOS DOMÉSTICOS
Resíduos Domésticos Perigosos

Características

Pilhas e acumuladores

Fazem parte da sua composição metais pesados (Cd, Hg, Ni,
Mn)
e
substâncias
perigosas.
Têm assim características de corrosividade, reactividade e
toxicidade que os tornam resíduos perigosos e necessitam de
tratamento especial.

Lâmpadas Fluorescentes

A substância (um pó) no interior da lâmpada contém mercúrio.
A sua libertação no ambiente, por quebra ou queima, é
poluente.

Tinteiros, toners e consumíveis
informáticos

Contém químicos agressivos e altamente poluentes para o solo
e água.

Outros Resíduos de Equipamentos
Eléctricos e Electrónicos (REEE)

Todos os resíduos de objectos pelos quais passe uma corrente
eléctrica (computadores, máquinas de barbear, máquinas de
lavar, televisores, rádios, etc.) devem ser separados e tratados
de forma diferenciada.

Pneus

Os pneus quando abandonados à chuva acumulam água no seu
interior. Servindo assim de local de proliferação de mosquitos e
propiciando a disseminação do paludismo (malária).

Assim sendo, compreendendo a abordagem ao termo RSU, o presente estudo, e subsequente
Plano, engloba o país de São Tomé e Príncipe. As várias Câmaras Distritais e o Governo
Regional da ilha do Príncipe são as unidades administrativas a observar de forma separada
quando assim for necessário, considerando-se assim: Água Grande, Cantagalo, Caué, Lembá,
Lobata, Mé-Zóchi, Ilha do Príncipe.
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II.3.

Plano de Acção de Gestão Integrada de Resíduos Urbanos

Tendo os conceitos chave de Gestão Integrada de Resíduos e Resíduos Sólidos Urbanos
clarificados, é também importante compreender quais as grandes metas e objectivos de um
Plano de Acção que integra este conceitos como força motriz.
Assim um plano de acção de GIRSU deverá contribuir de forma directa para2:
•

Minimizar a produção de RSU;

•

Improvisar a gestão e manuseamento de RSU;

•

Redução da deposição de RSU em aterro e vazadouros;

•

Redução do risco para a vida humana através da correcta deposição e manuseamento;

•

Redução da exposição perigosa das componentes ambientais;

•

Melhorar o cumprimento dos normativos;

•

Criar capacidades;

•

Contribuir para a transparência das autoridades do sector;

•

Construir parcerias;

Integrando de forma transversal os princípios acima enunciados, em particular a da
hierarquização dos 3 Rs.

2

UNEP, 2009
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III.

Diagnóstico e Caracterização

III.1. Politicas, Programas e Projectos em Curso
Várias iniciativas políticas, centrais e locais, têm abordado o problema através de medidas
pontuais. Contudo, o impacto real está ainda aquém do desejado, sendo notória a falta de uma
política e estratégia transversal e com objectivos claros e escalonados ao longo do tempo.
No que se refere a planos desenvolvidos no âmbito dos RSU, destaca-se o Plano de Gestão dos
Resíduos Sólidos financiado em 2005 pelo Banco Africano para o Desenvolvimento (BAD). Este
Plano sobre a gestão de resíduos em São Tomé e Príncipe. Os objectivos desta iniciativa
centravam-se na descrição do status quo do país nesta matéria e apresentação de soluções
para os vários desafios existentes. O documento serviu para alertar sobre o estado
problemático da gestão de resíduos, as suas consequências, e às grandes linhas prioritárias de
actuação. No entanto, nunca constituiu um verdadeiro plano de acção de resíduos sólidos
urbanos devido ao carácter sumário das suas propostas.
Outro plano relevante do sector é o Plano de Gestão de Resíduos Biomédicos, desenvolvido
em 2009, no âmbito do projecto de apoio ao sector social, financiado pelo Governo da
República de São Tome e Príncipe e pelo Banco Mundial. Este plano tem como objectivo a
análise do nível da situação actual de gestão dos resíduos biomédicos nas estruturas sanitárias
do país, bem como, proceder à actualização do anterior plano elaborado em 2004.
Actualmente, existem alguns projectos em curso no âmbito da dos Resíduos Sólidos Urbanos,
os quais deverão ser contemplados neste presente plano. Destacam-se os seguintes projectos:
-Construção de Aterro Sanitário para Ilha de São Tomé (Cooperação Espanhola AICED)
- Dotação de contentores para a recolha organizada (AECID, ALISEI)
- Descentralização da gestão de resíduos no Distrito de Água Grande (União Europeia, UCCLA,
IPAD)
- Gestão de resíduos em Caué (Cruz Vermelha, AMI)
- Gestão de resíduos em Lobate e Cantagalo (AECID, ALISEI)
- Limpeza do espaço público, vias de comunicação e praias (GIME) – (União Europeia)
As actividades desenvolvidas e planeadas no âmbito destes projectos deverão ser
incorporadas no presente plano bem como as sinergias e complementaridades entres si
maximizadas.
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III.2. Caracterização do Enquadramento Legal
A.

Universo Legal e Regulamentador de São Tomé e Príncipe existente sobre
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)

Da análise levada a efeito sobre o universo legal santomense em matéria ambiental e,
particularmente, no domínio dos resíduos, após persistente recolha dos diplomas legislativos e
regulamentadores publicados e em vigor na República Democrática de São Tomé e Príncipe,
retira-se que as questões relativas à gestão dos resíduos sólidos urbanos, muito embora
pontualmente referidas, carecem de consagração específica em letra de lei.
De facto, complementando o “objectivo primordial do Estado”, constitucionalmente fixado no
sentido de “ Preservar o equilíbrio harmonioso da natureza e do ambiente” (artº.10º.d) da
Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe, última revisão de Dezembro
de 2002), e os direitos constitucionais consagrados nos artigos 49º (habitação e ambiente) e
50º (direito à protecção da saúde), a Lei de Base do Ambiente – Lei nº10/1999, promulgada
em 15 de Abril de 1999 – contempla “ A adequada gestão dos resíduos” (cfr. Art.º.16º.nº.15 da
Leinº.10/1999) enquanto objectivo e em termos genéricos refere no seu artº.41º os “ resíduos
e efluentes”.
Sem a pretensão de exaustividade, importa, no entanto, referenciar outros diplomas que
abordam a matéria de resíduos:
•

Lei nº.36/1999, promulgada em Agosto de 1999, conhecida como Lei sobre Resíduos;

•

Lei nº.14/2003, publicada em 31.12.2003 (DR nº.16, 5º.Suplemento), relativa à gestão
de embalagens e que criou as Taxas de Saneamento (TS) e de Impacto Ambiental (TIA);

•

Lei nº.10/92,de 9 de Setembro - Lei Quadro para as Autarquias Locais-, submetida à Lei
de Revisão nº.10/2005 (DRnº.33, 15.11.2005), designadamente no que se refere às
atribuições, competências, receitas, taxas e tarifas autárquicas;

•

Decreto nº.20/2008 – Orgânica do XIII Governo Constitucional -,art. 35º (Ministério
dos Recursos Naturais, Energia e Ambiente).

Naturalmente que nesta breve inventariação não foi tida em linha de conta alguma da
incipiente legislação do período colonial, muito embora tenha sido aplicável num período
transitório, desde há muito ultrapassado.
B.

Normativo Internacional relativo aos RSU

Por outro lado, constata-se que a República Democrática de São Tomé e Príncipe não assinou e
muito menos ratificou instrumentos jurídicos internacionais de real importância no domínio
dos resíduos. Assim, e apenas tendo em conta aquelas Convenções das Nações Unidas e da

Plano Nacional de Gestão Integrada de Residuos Sólidos Urbanos - São Tomé e Principe

|

18

União Africana que pela sua relevância mereceriam melhor atenção por parte dos órgãos de
soberania do País, enunciam-se:

C.

•

Convenção de Basileia sobre o Controlo dos Movimentos Transfronteiriços de
Resíduos Perigosos e da sua Eliminação, adoptada em 1980 e entrada em vigor em
1992;

•

Convenção de Bamako sobre a Proibição de Importação em África e o Controle de
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos, adoptada em 1991 pela maioria
esmagadora dos estados africanos e que entrou em vigor em 22 de Abril de 1998;

•

Convenção de Roterdão sobre os PIC’s (substâncias químicas), adoptada em 1998 e
entrada em vigor em 2004;

•

Convenção de Estocolmo sobre a Redução e Diminuição dos POP’s, adoptada em 2001
e entrada em vigor em 2004.

Breve inventariação das interacções normativas do domínio dos RSU com a
ordem legal santomense – v.g, licenciamentos, instrumentos económicos, etc.

Um dos vectores determinantes para a caracterização do quadro jurídico e orgânicoinstitucional santomense na matéria em apreço é o do licenciamento, quer no que respeita à
vertente dos estabelecimentos potencialmente poluidores, quer das actividades destinadas a
tratar, minimizar, transportar ou prevenir a geração de resíduos sólidos urbanos. A Lei de Base
do Ambiente (Lei nº.10/1999) apenas se refere no seu artigo 46º.à primeira vertente fazendo
depender o exercício da actividade de “prévio licenciamento pelo serviço competente do
Estado “. Por seu lado, a Lei sobre Resíduos (Lei nº.36/1999), no seu Capítulo V, postula que
“os locais destinados a tratamento e destino final dos resíduos equiparam-se aos
estabelecimentos industriais, estando por isso sujeitos ao licenciamento junto ao competente
órgão da Administração” (art.º22º.). Os restantes artigos 23º e 24º deste mesmo capítulo
enunciam os “processos geral e específicos de licenciamento de estabelecimentos de
eliminação”, remetendo (nº 2 do art. 24º) “os procedimentos atinentes a cada um dos
processos específicos serão regulamentados em diploma próprio”.
Esta regulamentação mais fina e específica, que radicaria igualmente nas atribuições (vd. art.
18º,20º e 27º) e competências (vd. art. 61º nº2) cometidas pela Lei Quadro para as Autarquias
Locais (Lei nº.10/92, de 9 de Setembro) às Câmaras Distritais, carece de clarificação e de ser
agilizada.
De modo idêntico, os processos sancionatório – multas e coimas –, bem como as taxas (vg.
Taxa de Impacto Ambiental e Taxa de Saneamento), e o de fiscalização, embora genericamente
previstos, apesar das molduras normativas diferentes conforme se trata da Lei nº.10/1999 ou
da 36/1999, terão de merecer tratamento uniforme – aproveitando sinergias - e uma maior
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eficácia na sua aplicação, não só para credibilizar o sistema, como também para permitir uma
melhor sustentação financeira. Aliás, o suporte financeiro para todo o sistema de RSU é credor
de definição clara, tendo em conta que já estão previstas algumas figuras potencialmente
interessantes (cfr. Fundo para o Ambiente, artº.53º. da Lei de Base do Ambiente), não
obstante a necessária provisão de verbas quer das Câmaras Distritais, quer dos Ministérios de
tutela, em sede de Orçamento do Estado, com o concomitante quadro de incentivos fiscais.
D.

Análise de Lacunas Legais e Normativas

Normativos Nacionais de RSU
A leitura atenta da legislação nacional atrás mencionada permite extrair algumas conclusões
preliminares, que sucintamente se apresentam:
•

Os diplomas legislativos em vigor, para além de elaborados e aprovados em fases
distintas do processo de desenvolvimento do País, denotam filosofias de actuação,
patentes em conceitos, medidas e formas de acção de características muito diversas e
nem sempre coincidentes e/ou complementares;

•

A escassez de diplomas legislativos e regulamentadores no domínio dos resíduos,
determina igualmente a existência de lacunas, omissões conceptuais – v.g. o conceito
de “resíduo sólido urbano” não logra consagração em nenhum dos diplomas
referenciados – e até sobreposições tecnicamente inadequadas - v.g. efluentes e
resíduos numa mesma “disciplina jurídica”;

•

A necessidade de racionalizar e melhor articular o ordenamento jurídico com vista a
uma maior eficiência do normativo da gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos,
associada a uma reestruturação e melhor capacitação das atribuições e competências
institucionais que, assim, permita uma mais eficaz resposta organizacional para os
problemas com que o País se defronta.

Normativos Internacionais de RSU
O facto de a República de São Tomé e Príncipe não ter subscrito, nem ratificado qualquer
destas Convenções, nomeadamente as de Basileia e de Bamako, prenuncia na esfera
internacional algum déficite em matéria das intenções que presidem às políticas de resíduos –
nomeadamente o tráfico e a deposição final, para além de vulnerabilizar o País no que de pior
poderá acontecer no domínio dos movimentos transfronteiras de resíduos tóxicos e perigosos.
A credibilização das políticas de um país, designadamente no acesso privilegiado a fórmulas
de ajuda ao desenvolvimento, passa, também, pela clara adopção de certas disciplinas
jurídicas como as que resultam dos processos de ratificação das Convenções Internacionais e
da subsequente transposição das suas disposições para a esfera jurídica interna. A cabal
demonstração de que uma nação se quer inserir de pleno na esfera jurídica internacional,
potencia novas formas de investimento que importa não ver descuradas.
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Interacções do Normativo no domínio dos RSU
Como referido anteriormente, no âmbito do licenciamento, será necessária uma
regulamentação mais fina e específica, que radicaria igualmente nas atribuições e
competências (cometidas pela Lei Quadro para as Autarquias Locais (Lei nº.10/92, de 9 de
Setembro) às Câmaras Distritais, a qual carece também de clarificação e de ser agilizada. No
que diz respeito ao suporte financeiro para todo o sistema de RSU, este é credor também de
definição clara.
Próximos passos
Numa primeira abordagem, a problemática da gestão dos resíduos sólidos urbanos na
República de São Tomé e Príncipe suscita, na óptica do quadro legal regulamentador, duas
ordens de questões de carácter político-legislativo que importa ver esclarecidas, enquanto
questões prévias de um desenvolvimento equilibrado de soluções normativas para essa
problemática:
1. A fim de colmatar as lacunas, omissões conceptuais, sobreposições e incorrecções
quer nos dispositivos legais, quer no quadro dos interesses que as normas visam
tutelar, poder-se-ia enveredar pela revogação das diversas disposições legais
anteriores, procedendo a um processo de aprovação de novos diplomas legislativos
que, naturalmente, derrogariam os anteriores, o que se afigura uma tarefa de grande
dimensão e morosa;
2. Centrar as preocupações na elaboração de um novo diploma, cujo enfoque seria a “
Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos”, visando criar uma disciplina uniforme para esta
matéria, e que revogaria pontualmente aquelas disposições tidas como incompatíveis
nos actuais diplomas sobre os Resíduos (36/1999) e sobre as Embalagens (14/2003),
estabelecendo desde logo a instituição tutelar dos R.S.U. – v.g. Autoridade Nacional de
Resíduos. Poder-se-ia, assim, superar incorrecções e omissões que o quadro legal
vigente apresenta.
3.

Questões conexas, ligadas ao financiamento, aos incentivos fiscais, à para-fiscalidade,
ao licenciamento dos estabelecimentos e actividades em RSUs e aos sub-sistemas da
fiscalização e cominatório, necessitam igualmente de quadros conceptuais e de
clarificação preliminares, muito embora possam ser objecto de vários cenários
consoante a definição prévia das questões atrás enunciadas.
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III.3. Enquadramento e Caracterização Institucional
A.

Enquadramento Geral

As instituições responsáveis pela gestão local dos resíduos sólidos urbanos são as Câmaras
Distritais, reguladas pelo Decreto – Lei nº 36/99, publicada no Diário da República de 30 de
Novembro de 1999.
A nível nacional as competências nesta matéria são atribuídas aos organismos da
Administração Central do Estado, representado primordialmente Ministério dos Recursos
Naturais e a Direcção Geral de Ambiente. Os Ministérios da Saúde, das Infra-Estruturas, do
Comércio e do Turismo, devem contribuir para a definição da política nacional no domínio dos
resíduos. Em especial nas áreas específicas da sua actuação e competência e sempre que a
respectiva regulação interfira com a recolha, transporte, deposição e tratamento de resíduos.
O Ministério tutelar pela área do Ambiente actua através da Direcção Geral do Ambiente. Esta
entidade deverá emitir pareceres vinculativos sobre projectos que lhe seja submetido pelas
Câmaras Distritais isoladamente ou em associações, e proceder a investimentos relativos a
estruturas nacionais, como sejam as estações de transferência e tratamento final dos resíduos.
Tem-se vindo a verificar uma maior consciencialização da sociedade civil organizada, que tem
dado um contributo significativo para a resolução da problemática dos resíduos no país.
Nomeadamente, a contribuição das ONG ALISEI, MARAPA, FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA
JUVENTUDE, ZATONA ADIL, CRUZ VERMELHA entre outro, bem como de agências da
cooperação internacional, nomeadamente a AECID, IPAD e Cooperação de TAIWAN.
B.

Caracterização das Instituições

Câmaras Distritais
Recursos Humanos
A limpeza e recolha de resíduos na Câmara Distrital de Água Grande (CDAG), a maior do país,
assumem-se como um departamento funcional que absorve uma parte substancial dos
recursos humanos.
Os funcionários ao serviço da CDAG perfazem um total de cerca de 175 pessoas, com homens
e mulheres em número quase idêntico. Os escalões dos funcionários dividem-se entre
operadores e cantoneiros, fiscais, zeladores (encarregados) e directores de serviço. O quadro
técnico com formação superior resume-se recentemente a 10 funcionários.
Na cidade de São Tomé várias dezenas de reclusos saem da prisão temporariamente para
exercer funções semelhantes às dos trabalhadores do quadro da Câmara.
Existem ainda um contingente apreciável, por quantificar, de trabalhadores sazonais e
temporários.
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Nos restantes distritos de São Tomé os recursos humanos são em geral escassos, não existindo
quadros técnicos com formação específica em gestão de resíduos. As ONG implantadas
localmente têm nos últimos anos prestado apoio técnico e dado formação aos funcionários e
quadros.
Recursos Financeiros
A gestão de resíduos implica um investimento considerável. Segundo dados do programa UN
Habitat, nos países em desenvolvimento, entre a 20 a 50% do orçamento municipal é gasto
com as actividades de limpeza e gestão de resíduos.
As Câmaras Distritais não possuem recursos financeiros próprios para suportar todas as
despesas dependendo das ajudas pontuais do Governo Central e em maior escala do apoio
financeiro e técnico das ONG. Neste âmbito o poder local tem meios de financiamento
próprios muito reduzidos. A aplicação de um sistema tarifário aos produtores de resíduos tem
sido adiada, impedindo-se na prática o financiamento das Câmaras nesta área.
No caso da Câmara Distrital da Água Grande acresce às despesas correntes de recolha e
transporte de resíduos, a gestão da Lixeira da Penha que obriga ao uso de máquinas pesadas e
presença de recursos humanos afectos ao controlo deste espaço de deposição final dos
resíduos.
Recursos Materiais
As Câmaras de Água Grande e Mé-Zóchi são as únicas Câmaras Distritais com equipamentos
próprios para a recolha de resíduos, incluindo-se veículos de compactação em
funcionamento3. Contudo, estes veículos têm muitos anos de uso (fabricados no inicio e em
meados dos anos 90) avariando frequentemente e implicando despesas avultadas de
manutenção.
A CDAG tem em 2010 um programa de modernização da frota de recolha de resíduos, com o
apoio da União Europeia, segundo o qual pretende adquirir um veículo de compactação
moderno capaz de efectuar a recolha de resíduos de forma mais eficiente.
As restantes Câmaras Distritais possuem parcos recursos motorizados, somente tractores, pick
ups, dumpers e carrinhas de caixa aberta utilizados para a recolha de resíduos (ver análise
detalhada no ponto I4 -Caracterização do Modelo Actual de Gestão de RSU)
Direcção Geral do Ambiente (DGA)
A acção da DGA insere-se no quadro da gestão estrutural, mormente na regulação dos
resíduos perigosos com o respectivo inventário e armazenamento. As opções de tratamento

A Câmara Distrital de Lembá possui igualmente um veículo de compactação mas que se encontra
parado há meses por problemas mecânicos.

3
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final para os resíduos, como o Aterro Sanitário em fase de apreciação, são da responsabilidade
directa da DGA e da sua iniciativa.
A própria DGA reconhece não ter ainda um Plano Director Nacional para este sector,
impossibilitando-se o estabelecimento de uma Linha de Acção coerente para o país e
orientada por certas metas e princípios de boa gestão dos resíduos.
A estratégia da DGA preconizada para a gestão dos resíduos a nível nacional, consiste na
“construção de apenas uma grande estrutura, (Aterro Sanitário), perto do Distrito de Água
Grande, que irá receber os resíduos produzidos em todos os Distritos do país. Nos outros
Distritos, serão construídos apenas, Estações de Transferências, onde os resíduos serão
depositados temporalmente e transferidos posteriormente, para a estrutura central ao fim de
serem tratados”.4
A DGA tem um corpo técnico reduzido com insuficiência de técnicos diretamente
especializados nesta matéria, o que dificulta uma ação mais eficaz e proactiva em matéria de
política de resíduos e defesa dos interesses económicos e ambientais do país.
A DGA considera que as seguintes acções são prioritárias em matéria de resíduos:
•

Elaboração do Plano Nacional de Gestão de Resíduos;

•

Construção de um Aterro Sanitário Central nas cercanias do Distrito de Água Grande, e
das Estações de Transferências, nos diversos Distritos do país, para o tratamento
adequado dos resíduos;

•

Instalação de outras estruturas conexas, tais como estruturas de compostagem, para a
transformação de parte de resíduos em nutrientes que podem ser utilizados na
agricultura;

•

Dotar as habitações de estruturas sanitárias de modo a evitar que os excrementos
humanos surjam na via pública;

•

Continuar com as actividades de actualização do quadro jurídico nacional na área de
resíduos;

•

Formação dos funcionários, tanto técnicos, administrativos e operacionais;

•

Sensibilização da população, para a gestão sustentável dos resíduos;

4

Excerto retirado da apresentação do director geral da DGA, Arlindo Carvalho, no “Primeiro Encontro Nacional de
Resíduos Sólidos Urbanos de STP”

Plano Nacional de Gestão Integrada de Residuos Sólidos Urbanos - São Tomé e Principe

|

24

Outros Actores envolvidos
Empresas Prestadoras de Serviços
A LSM Lda. é a principal empresa privada de gestão de resíduos sólidos urbanos. Esta empresa
recolhe em vários distritos, fazendo também o transporte até o destino final. Não possui
instalações de tratamento de resíduos nem veículos de recolha com compactação. Os seus
principais clientes são produtores domésticos e comerciais, destacando-se aqueles das classes
economicamente favorecidas.
Privados a título individual
Dado o serviço de recolha ser insuficiente por parte das Câmaras Distritais, algumas pessoas
dedicam-se também ao transporte de resíduos domésticos e comerciais, muitas vezes sem
utilizar o destino final definido5. Em alguns casos são os próprios funcionários que fazem uso
dos veículos para seu benefício, mas também há outros exemplos de iniciativa privada não
formal. Nomeadamente, os restaurantes, cujo fluxo de resíduos, obriga os proprietários a
encontrarem soluções de recolha.
Sector da Reciclagem
Recolha e Reciclagem de Vidro - Existem vários particulares e empresas a realizar esta
actividade. Por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia, corporizada no padre Domingos em
Trindade, distrito de Me-Zóchi, iniciou um programa de reciclagem de vidro há cerca de 2 anos
em algumas localidades do distrito mas encontrava-se parado devido à avaria do equipamento
utilizado. Recentemente e em associação com a CDAG foram fornecidos contentores, de 120
litros, para a recolha selectiva de vidro de embalagem. Os contentores encontram-se
distribuídos por várias unidades comerciais, especialmente restaurantes, cafés, bares e outros
locais de elevada produção. Este processo iniciou-se em Maio de 2010 com a ajuda da União
Europeia. Também recentemente a localidade de Monte Café em Mé-Zóchi, no âmbito de
actividades de limpeza e recolha selectiva de resíduos, apoiada pela cooperação espanhola,
associou-se ao programa do Padre Domingos, prevendo-se a sua extensão a mais localidades
do distrito dinamizadas pelas associações locais GIME, sendo a sua continuidade futura
assegurada pela CDMZ. O vidro é partido e moído numa máquina. E posteriormente sob a
forma de pó é incorporado em materiais de construção (tijolos) substituindo a areia. Esta
actividade emprega cerca de uma dezena de pessoas.
A Fábrica de Licor, no distrito de Mé-Zochi, aceita garrafas de vidro provenientes da recolha do
sector informal.
A Fábrica de Cerveja ROSEMA, no distrito de Lembá, reutiliza grande número de garrafas de
cerveja. Esta unidade permite ainda que um subproduto da sua actividade, o dresch (composto
5

Dado que parte dos distritos não possui um local devidamente definido, a deposição ilegal é comum ainda que o
controle nas lixeiras autorizadas praticamente não existe nem obriga a qualquer tipo de obrigatoriedade financeira
ou formal.
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de cerveja e lúpulo) seja utilizado pelos habitantes de Neves enquanto primeiramente
alimento para a pecuária e outras aplicações semelhantes.
Algumas dezenas de cidadãos, os catadores, dedicam-se à recolha de garrafas de vidro,
procurando-as mesmo dentro dos contentores de resíduos. Os preços a pagar pelas garrafas
são baixos, entre 300 a 500 Dbs. por unidade de peso (kg) limpa.
A reutilização de garrafas de vidro de diferentes tamanhos e modelos é realizada de forma
informal pelos cidadãos, com o intuito de armazenar líquidos e sólidos (compotas, por ex.)
para uso alimentar. Neste campo surge à cabeça o óleo e vinho de palma, prática comum
entre os vendedores que surgem nos Mercados das cidades, vilas e aldeias. Desconhece-se o
alcance desta reutilização do vidro de embalagem.
Reciclagem de Plásticos – a reutilização de garrafas de plástico é realizada nos mesmos moldes
do vidro, mas em menor escala.
Recolha de Metais – há notícia da reciclagem de latas de alumínio numa Fábrica de Panelas.
Contudo, foi-nos impossível apurar da veracidade desta informação.
Recolha de Óleos Minerais Usados – os óleos minerais em fim de ciclo de vida, queimados
pelos motores de combustão interna, são um resíduo perigoso e reutilizado (e comercializado)
na qualidade de lubrificante, com aplicação em motosserras e noutras máquinas com
necessidade de lubrificação. Desconhecem-se as quantidades “reutilizadas” por este processo.
Recolha de Pilhas - a CDAG iniciou recentemente (princípio de 2010) a recolha de pilhas
usadas através das Escolas e com a colocação de alguns contentores para recolha no centro da
cidade de São Tomé. Foram recolhidas cerca de 300 kg de pilhas em poucos meses.
Compostagem doméstica e agrícola - diversas associações têm vindo a realizar formações no
campo da compostagem agrícola, como é o caso da ADAPPA. Surgiu em 2009/2010 uma
intervenção com vista à compostagem de restos de comida e resíduos biodegradáveis. Neste
momento distribuem-se compostores a várias famílias e cooperativas agrícolas, somente no
Distrito de Água Grande No entanto estão previstas outras intervenções nos distritos de
Cantagalo, Lobata e Mé-Zóchi no âmbito do apoio da cooperação espanhola com vista à
formação e capacitação da população em compostagem doméstica.
Artesanato - Várias iniciativas pontuais aproveitam resíduos para diferentes actividades,
nomeadamente no âmbito das artes. Deverá referir-se aqui o esforço da Cooperação Brasileira
que criou uma oficina para que os são tomenses possam transformar os seus resíduos (papel,
plásticos,…) em objectos de artesanato com valor económico e estético. Contudo, os
quantitativos de utilização de resíduos são muito baixos, quase insignificantes.

Plano Nacional de Gestão Integrada de Residuos Sólidos Urbanos - São Tomé e Principe

|

26

C.

Análise de Lacunas Institucionais

A eficiente gestão de resíduos depende do empenho dos governos e autoridades locais, e
habitualmente são actividades interligadas. Os exemplos internacionais mostram que um
governo e respectivas instituições funcionando numa óptica de transparência, em simbiose
com as aspirações das comunidades em matéria de salubridade, capaz de uma boa gestão dos
recursos humanos e financeiros apresenta bons resultados em matéria de limpeza, higiene e
gestão apropriada dos resíduos e infra-estruturas.
Assim, da análise das instituições do sector identificaram-se, como apresentado na tabela
abaixo, os seguintes problemas e lacunas a que o presente plano deverá responder.
TABELA 4 ANÁLISE DE LACUNAS
Lacunas / Problema

Consequências

Coordenação entre Departamentos,
Instituições, Autoridades Locais e
Ministérios
Falta de uma linha de ação e Política
Nacional para os Resíduos

Dificuldade na escolha de locais para a implementação de
infra-estruturas e equipamentos

Gestores informais de RSU não
enquadrados formalmente na economia

Incapacidade do governo cobrar impostos sobre estas
actividades económicas
Actores importantes no sistema de gestão de RSU com um
papel retraído face ao seu enorme potencial na
sustentabilidade do mesmo

Ausência de uma Autoridade Nacional
para o Ambiente/ Resíduos

Falta de controlo e fiscalização da ação governativa em
matéria de cumprimento dos objectivos

Os objectivos são difusos ou desconhecidos não permitindo
uma ação consistente e a longo-prazo por parte dos actores
políticos

Aplicação da legislação em vigor a todas as partes
Registo dos fluxos de resíduos internos externos
Gestão de eventuais fundos especiais e aplicar ao sector dos
resíduos
Harmonização técnica das compras públicas de equipamentos
de recolha, transporte e tratamento de resíduos
Financiamento da Gestão Local de
Resíduos

Diálogo entre Autoridades Locais e Nacionais (ministérios)
deverá ser reforçado e as verbas alocadas segundo critérios
consensuais

Falta de Cooperação Intermunicipal

A recolha e tratamento de resíduos num território tão
pequeno devem beneficiar de economias de escala, para tal é
essencial uma adequada cooperação intermunicipal.
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III.4. Caracterização do Modelo Actual de Gestão de RSU
A.

Produção

A produção do resíduo ocorre em vários locais e circunstâncias, sendo o produtor responsável
em primeira instância pela sua correcta gestão. Devem categorizar-se os produtores de
resíduos consoante a sua relação e modo de gerar os resíduos.
TABELA 5 CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTORES DE RSU
Produtor

Caracterização

Domésticos

A maioria dos produtores domésticos usa o sistema de recolha das Câmaras Distritais,
depositando os resíduos nos contentores (caixas e tanques) sempre que estes são
disponibilizados para o efeito. Uma minoria dos produtores desta classe subcontratam
serviços privados para a recolha e transporte até aos locais de deposição final. Existem
alguns produtores domésticos que transportam eles próprios os resíduos até às lixeiras.
Estima-se que uma grande percentagem (ver estimativa em capítulo posterior) de
produtores domésticos deposita os seus resíduos no terreno das suas casas ou em lugares
envolventes, tornando-se alguns destes locais em mini-lixeiras e pontos de acumulação
de resíduos. Esta situação é muito comum nas zonas menos urbanizadas e mais remotas.

Comerciais

O comércio a retalho produz resíduos de natureza equiparada a domésticos e utiliza o
mesmo sistema dos produtores domésticos. Muito comerciantes recorrem aos serviços
de empresas prestadoras de serviços nesta área ou transportam os resíduos até às
Lixeiras existentes. Os distritos de Água Grande e Mezochi concentram cerca de 90% de
todos os estabelecimentos comerciais da ilha. No entanto, haverá que considerar os
“comerciantes” do sector informal, também eles produtores de resíduos, especialmente
de embalagens de cartão e plástico. Independentemente da quantidade (peso e volume)
produzida o sector comercial, pela sua natureza, que visa a obtenção de lucro, deverá ser
diferenciado do produtor doméstico por via administrativa.

Serviços

O sector do turismo, hotelaria e restauração, tem um impacto na produção de resíduos
desproporcionado ao número de visitantes, e com forte incidências ambientais em zonas
longínquas e isoladas (caso dos ilhéus e resorts aí implantados). A regulação a aplicar
nestas circunstâncias dever-se-á pautar por soluções de sustentabilidade exigentes dada
a fragilidade dos ecossistemas e responsabilidade para com a preservação de potenciais
fontes de receita do país.

Industriais

A indústria em São Tomé é praticamente inexistente, prevendo-se contudo uma
aceleração gradual dos resíduos industriais com o início da exploração petrolífera. Não
existe um inventário preciso sobre a produção de resíduos do tipo doméstico
provenientes da indústria.

Serviços de Saúde,
Hospitais

Os serviços de saúde não possuem circuitos de gestão de resíduos hospitalares bem
definidos, tendo-se constatado a existência de resíduos hospitalares contaminados
misturados com os resíduos e origem doméstica e comercial.

Construção e
Demolição de Casas

Os resíduos de construção e demolição são pela sua natureza um desafio exigente para os
sistemas de gestão, especialmente em territórios exíguos e onde as condições
hidrogeológicas são adversas à sua deposição e a reciclagem exigente do ponto de vista
tecnológico e energético. Associa-se a isto a crescente produção deste tipo de resíduos
com uma urbanização crescente.

Resíduos Perigosos

As entidades ou indivíduos que produzam ou gerem este tipo de resíduos são
considerados os produtores e portanto responsáveis pela sua adequada gestão.
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B.

Recolha e Transporte

Distrito de Água Grande
A recolha dos resíduos no maior e mais populoso distrito de São Tomé iniciou-se de forma
organizada e sistemática no início desta década. A partir de 2004 os resíduos passaram a ser
transportados através de meios modernos, veículo de compactação oferecido pela Cooperação
Taiwan, para a Lixeira da Penha. Este veículo avariou-se poucos anos (2/3) depois e nunca mais
foi reparado.
Existem actualmente dois veículos automáticos de recolha, adquiridos em segunda mão e em
mau estado, com capacidade de 4.000 a 4.500 kg por carga. Adiciona-se ainda um tractor para
a recolha de resíduos adquirido no âmbito de um projecto de apoio da União Europeia.
Adicionam-se a estes meios duas carrinhas de caixa aberta com uma capacidade de carga útil
entre os 750 e os 1500 kg, que funcionam ao serviço da Câmara para a recolha de resíduos
verdes e indiferenciados.
Os contentores introduzidos no âmbito da recolha da responsabilidade da Câmara Municipal
têm capacidade variável de 120 a 1100 litros (feitos em polietileno e metal), sendo em maior
número os segundos, com cerca de 200 unidades espalhadas pelo distrito de Água Grande,
mais concentrados no centro da zona urbana. A recolha é ainda realizada a particulares com
recurso à empresa LSM com recurso a contentores de 240 litros de polietileno e outros de
tamanhos diversos, propriedade de particulares. Desconhece-se o número de particulares que
usa o sistema de recolha privado.
A recolha através de cubas, caixas e atrelados “estacionados” em determinados pontos é ainda
uma prática comum em São Tomé. Esta forma de recolha acarreta problemas de salubridade e
operacionais incompatíveis com um sistema moderno e eficaz.
Na orla costeira do distrito foram colocados tambores de 200 litros para a recolha de resíduos
dos visitantes das praias.
Nos mapas inseridos abaixo assinalam-se com pontos verdes os locais de recolha organizada,
com recurso a contentores, caixas, tambores, atrelados ou outros pontos onde os resíduos
sejam colocados de forma propositada num receptáculo apropriado.
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ILUSTRAÇÃO 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS CONTENTORES NO DISTRITO DE ÁGUA GRANDE

Distrito de Lobata
Até 2005, a recolha de resíduos era realizada apenas no centro do Distrito, na localidade de
Guadalupe com recurso a um Dumper. Em 2007 a aquisição de uma carrinha tipo Dyna, a
recolha foi alargada às localidades de Conde, Santo Amaro e Micolo (ver mapa abaixo)6.
Em 2009 a recolha foi alargada a novas áreas e melhorada com a colocação de contentores de
120 l e 240 l nas localidades e tambores de 210 l nas praias. Providenciou-se a extensão da
recolha para as localidades mais remotas de Boa Entrada, Desejada, Maianço e Morro Peixe.

6

Mapa – autoria Simão Dias.
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ILUSTRAÇÃO 4 – PONTOS DE RECOLHA DA CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA

Actual Lixeira de Lobata e meio de recolha

Contentores para a recolha em Lobata

ILUSTRAÇÃO 5 -LOCAL DE DEPOSIÇÃO FINAL EM LOBATA

A recolha de resíduos neste distrito enfrenta vários desafios destacando-se a existência de
somente uma carrinha de caixa aberta o que obriga a baldeamento manual e implica custos
elevados de combustível, agravando-se com o aumento de custos associados a distâncias
maiores e a mais viagens. A Lixeira actual não é o local apropriado (ver foto acima) para a
deposição de resíduos após recolha. A identificação de um novo local tem-se revelado um
processo lento e difícil, dados os constrangimentos actuais, financeiros e terrenos apropriados
disponíveis para o efeito.
Com efeito, actualmente a Câmara tem ainda sérias dificuldades em assegurar uma recolha
regular. Para tal contribuiu a recente avaria da carrinha tipo Dyna, ainda que outro veículo,
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marca Daitahsu modelo Delta tenha sido adquirido, o que na prática traduz a afectação de
apenas um veículo para perto de 180 pontos de recolha.
A introdução de contentores e a adesão da população são os principais factores que traduzem
uma necessidade da evolução do sistema de recolha, baseada ainda numa única equipa
constituída por 1 motorista e 4 cantoneiros e que segundo o zelador não é suficiente para o
aumento de resíduos a recolher. A prazo a Câmara prevê a criação de mais uma equipa e a
evolução para a recolha mecanizada.
Distrito de Cantagalo
Até fins de 2009 a Câmara Distrital de Cantagalo apenas fazia a recolha em alguns pontos de
acumulação de resíduos na capital do distrito, Santana. Em Ribeira Afonso, a empresa LSM era
a entidade responsável pela recolha e deposição de resíduos, baseada em contentores de 240
litros distribuídos na comunidade. No início de 2010, a Câmara estendeu a recolha a Água Izé e
reforçou em Santana através da colocação de tambores de 210 litros e contentores de 120 e
210 litros, com o apoio da cooperação espanhola. Este passo coincidiu com o fim da concessão
em Ribeira Afonso, o que implicou a colocação de contentores da Câmara e a recolha nessa
localidade, totalizando 67 pontos de recolha no distrito com recurso a contentores. A recolha é
realizada 5 dias por semana entre Santana e Ribeira Peixe, com recurso a uma equipa
constituída por um motorista e cantoneiro ainda que com possibilidade de enquadrar outros
funcionários do sector de salubridade sempre que necessário. Os meios rolantes utilizados são
escassos e recentemente apenas com recurso ao Dumper, já que a carrinha de caixa aberta
tipo Dyna se encontra avariada.
A acumulação de resíduos em vários pontos obriga a trabalhos de limpeza manuais, muitas
vezes também com equipamentos insuficientes ou em mau estado de conservação, como pás,
forquilhas, ancinhos e cestos.
Actualmente a Câmara prevê a adquirir mais um veículo de forma a garantir a recolha, dado
que as limitações existentes. Cumulativamente, está também prevista a entrada de mais um
motorista no conjunto de funcionários afectos.
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ILUSTRAÇÃO 6 – PONTOS DE RECOLHA DA CÂMARA DISTRITAL CANTAGALO

Distrito de Caué
A recolha em Caué é, desde há pouco tempo (meses), realizada com recurso a bidons de cerca
de 100 litros e tambores de plástico de 200 litros na comunidade de S. João dos Angolares num
total de 34 pontos de recolha, na base de uma periodicidade de três vezes por semana e
executada por duas equipas de cantoneiros rotativas. A Câmara dispõe de dois veículos, uma
carrinha de caixa aberta não basculante marca Mitsubishi modelo Canter e um Dumper, este
último utilizado nos locais de difícil acesso.
A utilização de material de higiene e segurança como botas e luvas é insuficiente ou
desadequado, sendo as luvas utilizadas disponibilizadas pelo posto de saúde e incompatíveis
com o uso pretendido. Uma vez por semana, a Câmara disponibiliza a carrinha para a
realização de trabalhos de limpeza e recolha organizados pela própria comunidade de Ribeira
Peixe.
Em termos de previsão a Câmara pretende consolidar a recolha actual e simultaneamente
reforçar os equipamentos necessários, nomeadamente os relativos à higiene e segurança do
pessoal.
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ILUSTRAÇÃO 7 – PONTOS DE RECOLHA DA CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ

Distrito de Lembá
A recolha de resíduos em Lembá resume-se à comunidade de Neves, cinco vezes por semana e
a Ponta Figo, duas vezes por semana. Em Neves estão definidos 23 pontos de recolha, sendo
14 baseados em contentores de 120 litros e os restantes pontos de acumulação que a
população utiliza7. Já em Ponta Figo foram colocados cerca de 6 a 8 tambores de 210 litros. Os
veículos utilizados são antigos, sendo que o veículo de compactação, doado há cerca de 2
anos, se encontra parado há alguns meses devido a avaria mecânica, e em mau estado de
conservação. O veículo utilizado é uma carrinha tipo Dyna basculante e adaptada com uma
caixa fechada.
A Câmara pensa em reforçar o sistema através da colocação de caixas em madeira com o
objectivo de reforçar o parque de contentores.

7

No cenário inicial foram distribuídos 30 contentores, sendo que parte foi extraviada.
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ILUSTRAÇÃO 8 – PONTOS DE RECOLHA DA CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ (NEVES)
(NOTA: No mapa não estão incluídos os pontos de recolha existentes em Ponta Figo)

Distrito de Mé-Zóchi
Em Mé-Zochi, o sistema de recolha de resíduos estende-se às localidades de Almas, Batepá,
Bobo-Forro, Bombom, Caixão Grande, Cova Barro, Cruzeiro, Madalena, Praia Melão e Trindade
e muito recentemente na comunidade de Monte Café, num contexto de recolha selectiva
organizada pelo associação GIME que dinamizou a separação do vidro e resíduos verdes com o
apoio da cooperação espanhola. Também recentemente e com a entrega de contentores nas
escolas e creches do distrito foi definido um percurso bisemanal específico.
A recolha é realizada com dois veículos, um de compactação e uma carrinha caixa aberta
basculante marca Daihatsu modelo Delta, havendo duas equipas rotativas de cantoneiros. O
camião de compactação encontra-se muitas vezes parado resultado do estado avançado de
utilização e que resulta em avarias frequentes. O parque de contentores de Mé-Zóchi divide-se
em volumetrias de 1100, 240 e 120 litros, distribuídos em cerca de 60 pontos de recolha.
A curto prazo e na base dos resultados de Monte Café, a recolha será estendida a mais quatro
localidades e o percurso regular de recolha do camião compactador será reforçado através da
colocação de mais contentores de 1100 litros. O reforço financeiro do sistema é também uma
meta a atingir já em 2011.

Plano Nacional de Gestão Integrada de Residuos Sólidos Urbanos - São Tomé e Principe

|

35

ILUSTRAÇÃO 9 – PONTOS DE RECOLHA DA CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI

Distrito de Pagué – Ilha do Príncipe
A ilha do Príncipe constitui uma região periférica dentro do Arquipélago de STP, com uma
população de cerca de 6.000 habitantes. O turismo tem um impacto reduzido na produção de
resíduos, incidindo especialmente no único resort da ilha. Estima-se que a quantidade de
resíduos a gerir seja de 400 a 700 toneladas por ano.
Na zona urbanizada de Santo António a recolha efectua-se por meio de contentores de 110,
120 e 360 litros, cerca de 30 unidades, número inferior às necessidades, além da utilização de
outros recipientes (baldes, caixas) não normalizados. O veículo de recolha é um tractor de
caixa aberta sendo os funcionários a tempo inteiro afectos ao Governo Regional da Ilha do
Príncipe (GRIP). Desconhece-se qual a eficácia da recolha nem existe qualquer base de dados
fiável para uma avaliação da quantidade de resíduos produzida. As populações que habitam
fora de Santo António depositam os resíduos na paisagem, com pontos de acumulação junto
aos aglomerados populacionais.
Através da observação visual da deposição de resíduos na Lixeira assume-se que uma elevada
percentagem (de 60 a 80%, em massa) dos resíduos são biodegradáveis.
Os resíduos perigosos (óleos, lubrificantes, REEEs, pilhas e acumuladores...etc.) não são
recolhidos selectivamente e constituem um sério problema de acumulação de substâncias
tóxicas, persistentes e bioacumuláveis.
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C.

Transferência

Não existem actualmente estações de transferência de resíduos em São Tomé nem na ilha do
Príncipe.
D.

Deposição de Resíduos

Nenhuma capital dos vários Distritos possui estruturas para deposição de resíduos, com a
excepção de Água Grande, que apesar de não ser totalmente adequada, possui um “vazadouro
controlado”, a Lixeira da Penha (ver descrição detalhada abaixo), bastante rudimentar e
vulnerável, localizada a cerca de 3 km do centro da capital. Este local é utilizado desde os anos
90 e surgiu em substituição de um outro local existente em Bobo Forro.
Constata-se ainda que a ausência de estruturas próprias para o confinamento técnico e
tratamento dos resíduos origina a deposição em várias zonas dos Distritos, sem qualquer
controlo, nem triagem dos materiais. As lixeiras fomentam a proliferação de mosquitos e
outros vectores causadores de doenças. Esta questão do mau acondicionamento final dos
resíduos sólidos transforma o problema numa questão premente de saúde pública.
TABELA 6 DESCRIÇÃO DOS LOCAIS DE DEPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS

Distrito

Descrição do Local
de Deposição Final
(oficial)
Lixeira da Penha

Coordenadas
(DATUM
WGS84, UTM
32N)
(X;Y) 245088;36930

Água Grande

Mé-Zochi

Lobata

Utiliza a Lixeira da
Penha, situada em
Água Grande
Lixeira dentro do
Parque Natural

(X;Y) 245088;36930
(X;Y) 234175;44789

Avaliação de Riscos
Ambientais
Queima de resíduos;
Linha de água contaminada;

Observações
Desde o início dos
anos 90 que
recebe resíduos

Pessoas e animais vagueiam
por entre os resíduos
(ver descrição da “Lixeira da
Penha”).
Idem

Queima de resíduos;
Perda de valor turístico da
paisagem, apesar de estar da
protecção visual criada pela
vegetação e posição
geográfica em relação à
estrada nacional que lhe dá
acesso;
Local distante de
aglomerados populacionais;
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Lixeira situada em
Assentada de
Fraternidade

Ainda sem
informação

Existem dois
locais: 1)
Deposição
“controlada”
próximo de
Santana e 2)
encosta na zona
mais a Sul

1) (X;Y) 249129;30188

Caué

Próximo (150m) de local de
armazenamento de resíduos
perigosos da DGA A cerca de
200m da linha de costa
Pântano e linha de água na
proximidade (dezenas de
metros). No mesmo local são
depositados e queimados
num tambor, pelo pessoal do
posto de saúde de S. João
dos Angolares, resíduos
hospitalares. Acesso difícil
por caminho em terra.
1) É também utilizado para a
extracção de terras, estando
cumulativamente próximo da
linha de costa. Acesso directo
pela Estrada Nacional.

Cantagalo

Lemba

Região
Autónoma do
Príncipe

Utiliza o mesmo
local que a Câmara
Distrital de Lobata
Espaço aberto na
floresta. Cerca de
2 km do centro.
Situa-se num
ponto elevado.

2) (X;Y) 245648;22617
A determinar

Local utilizado
recentemente
(meses) depois do
encerramento
local com de
declive acentuado
de descarga para
o mar
A falta de
terrenos públicos
e a recente
finalização do
contrato da LSM,
responsável pela
recolha e
transporte de
resíduos em
Ribeira Afonso,
obrigou a CD a
recolher, sem ter
um local
assegurado para a
deposição final
dos resíduos.

2) Despejo directo pela
Estrada Nacional

Resíduos Não biodegradáveis
espalham-se pela floresta
Resíduos atraem macacos
Lixiviados e escorrências
dada a elevada precipitação

Em resumo, as operações de deposição final efectuadas em todos os distritos limitam-se ao
despejo dos resíduos num terreno, um vazadouro/lixeira, sem controlo ou triagem prévia,
sendo de notar:
•

Os resíduos domésticos misturam-se com todo o tipo de resíduos, incluindo-se
resíduos perigosos e de natureza hospitalar.
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•

A observação efectuada à operação de descarga nos vazadouros permite verificar a
presença de pilhas, resíduos eléctricos e electrónicos (impressoras, computadores,
rádios, frigoríficos…)

•

Não existe ainda a recuperação dos efluentes emitidos nem qualquer preocupação de
mitigar o problema e risco ambiental que advém desta situação.

•

Uma forma usada de diminuir o volume dos resíduos é a incineração a céu aberto com
a consequente libertação de dioxinas e organoclorados. Esta operação de queima
descontrolada é particularmente perniciosa para os operadores e populações
envolventes (caso de Água Grande)

•

Proliferação de cães, ratos e outros animais com capacidade de transmitir doenças

•

Presença de pessoas na Lixeira da Penha, incluindo crianças; estas procuram algo de
valor para vender e assegurar algum tipo de rendimento

•

Contaminação dos cursos de águas através dos lixiviados emanados das lixeiras, factor
potenciado pela elevada pluviosidade característica da região

Distrito de Água Grande
A lixeira de Penha situa-se na parte Este do Distrito de Água Grande. Tem uma área de
aproximadamente 1,3 ha, que com base em alguns testemunhos, resulta da dispersão de
resíduos para zonas inicialmente fora da área de implantação, dado que esta seria mais
reduzida.
A lixeira de Penha é actualmente o único vazadouro para a deposição final de resíduos
utilizado quer pelos serviços da Câmara Distrital de Água Grande (CDAG), quer por serviços de
recolha privada e particulares, alguns deles provenientes inclusivamente de outros distritos.
Sabe-se que em média são registadas cerca de 30 a 40 entradas na lixeira, sendo as
quantidades desconhecidas dada inexistência de báscula para pesagem de veículos. As
estimativas apontam para um valor entre as 4.000 e 4.500 toneladas por ano.
Relativamente ao enquadramento geográfico do local verifica-se que, a delimitar a Sul, existe
uma linha de água cartografada, Água Simão. O risco associado à sua contaminação é elevado,
dada a sua proximidade e à dispersão de resíduos nesse sentido, não se conhecendo a
extensão dos eventuais focos de poluição associados. O Este, o local é delimitado pela estrada
em terra batida que dá acesso à lixeira, podendo-se observar do lado Norte a extensão da
mesma dada a diferença de cotas entre a área de deposição e a via de acesso.
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ILUSTRAÇÃO 10 - – LIXEIRA DE PENHA UTILIZADA PELOS SERVIÇOS DAS CÂMARAS DISTRITAIS DE ÁGUA GRANDE E
MÉ-ZÓCHI

A vigilância do local é realizada, de forma precária e descontínua, por um único funcionário da
CDAG, o guarda da lixeira. No entanto e devido a não existir um plano de exploração, a
deposição de resíduos é realizada de forma a ocupar a área disponível sem que haja uma
frente de deposição, tentando ainda assim minimizar o número de vezes em que se torna
necessário limpar novamente o local, através da dispersão de resíduos para a periferia.
A par do controlo de entradas de veículos, medida recentemente implementada, não sendo
ainda efectiva dada a falta de pessoal e de coordenação nos serviços, apenas a dispersão
periódica de resíduos (a cada 2-3 meses) se apresenta como uma actividade referente à
exploração do local.
Em forma de resumo, apresentam-se os problemas identificados e relacionados com a
exploração do local, assim como com a falta de equipamentos/infra-estruturas.
Problemas relacionados com a exploração do local:
•

Queima indiferenciada de resíduos;

•

Ausência de controlo da entrada de pessoas e animais e sua livre circulação no local;

•

Horário de funcionamento não definido;

•

Ausência de um controlo efectivo de descargas na lixeira, incluindo o controlo sobre as
descargas de resíduos tóxicos e perigosos;

•

Falta de funcionários e operadores no local;

•

Ausência de plano de exploração;
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•

Dispersão de resíduos no local, adicionando-se a ausência de uma frente de trabalho
definida, que resulta no aumento descontrolado da área de deposição,
impossibilitando a colocação de vedação;

Problemas relacionados com a falta de equipamentos/infra-estruturas:
•

Ausência de identificação do local, incluindo informação sobre o horário de
funcionamento;

•

Ausência de delimitação/vedação do local;

•

Acessos rodoviários em mau estado, gerando-se forte impacto nos habitantes das
redondezas (pó, ruído);

•

Dificuldade de acessos no interior da lixeira na época das chuvas, que no limite
impossibilitam a deposição de resíduos no local;

•

Escoamento das águas pluviais na massa de resíduos;

•

Contaminação do solo e das linhas de água.

•

Ausência de báscula para controlo

•

Ausência de uma plataforma de descarga desnivelada para descarga dos resíduos por
gravidade – solução primária de estação de transferência

Distritos de Lobata e Lembá
Caracteriza-se por ter um período relativamente curto de exploração por parte dos serviços
das Câmaras de Lobata e Lembá, entre um e dois anos, sendo que anteriormente os resíduos
eram depositados de forma mais ou menos dispersa em diferentes pontos. No entanto, tratase de uma área inserida no Parque Natural Obô, que implicam traduz uma situação
insustentável no futuro. Ainda assim, o seu enquadramento geográfico permite que não seja
visível mesmo na sua proximidade, dado se encontrar num ponto alto e sem aglomerados
populacionais nas imediações. Encontra-se delimitado pela Estrada Nacional 1 que lhe dá
acesso, tendo no perímetro uma antena da companhia nacional de telecomunicações. A
algumas centenas de metros, no sentido Oeste, está implantado o armazém de resíduos
perigosos sob a responsabilidade da DGA.
Em termos de topografia, apesar do declive característico da proximidade da costa, o local é
relativamente plano estando coberto de vegetação rasteira e algumas árvores frondosas de
médio porte.
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FIGURA 1 – LIXEIRA UTILIZADA PELOS SERVIÇOS DAS CÂMARAS DISTRITAIS DE LOBATA E LEMBÁ

FIGURA 2 – LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA LIXEIRA UTILIZADA PELOS SERVIÇOS DAS CÂMARAS DISTRITAIS DE
LOBATA E LEMBÁ

Distrito de Cantagalo
Dada a dimensão do distrito e a dispersão dos principais aglomerados populacionais, associada
aos acessos em mau estado e à falta de meios rolantes, a CDC utiliza actualmente dois locais
para a deposição final de resíduos, sendo eles:
1. Área de extração de terras – Dada a natureza do local, os resíduos são depositados na
extremidade oposta à frente de trabalho. No entanto, a proximidade com a linha de
costa associada ao declive, deixa antever que possam igualmente ser despejados no
para o mar. O local, com acesso directo pela Estrada Nacional nº 2 a Oeste, caracterizase pela área reduzida de utilização, delimitado pela proximidade da costa e pela via que
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lhe dá acesso e pela ausência de vegetação, resultado da exploração referida. O local
serve Santana que dista cerca de 2km.

FIGURA 3 – LIXEIRA “EXTRAÇÃO DE TERRAS” UTILIZADA PELOS SERVIÇOS DA CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO

FIGURA 4 – LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA LIXEIRA “EXTRAÇÃO DE TERRAS” UTILIZADA PELOS SERVIÇOS DA
CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO

2.

8

Encosta em Campo de Milho – Utilização desde o fim da concessão da empresa LSM8,
ex- responsável pela recolha e transporte de resíduos em Ribeira Afonso. A inexistência
de terrenos da CDC e a falta de alternativas são as razões apontadas pela CDC para a
utilização do local actual que se caracteriza por ser uma descarga para o mar. Situa-se a
cerca de 2,5km de Água Izé e de Ribeira Afonso, comunidades servidas por este local.

Fim de 2009/início de 2010
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FIGURA 5 – CAMPO DE MILHO, LOCAL DE DESPEJO UTILIZADO PELOS SERVIÇOS DA CD DE CANTAGALO

FIGURA 6 – LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO LOCAL DE DESPEJO EM CAMPO DE MILHO, UTILIZADA PELOS SERVIÇOS
DA CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO

Distrito de Caué
Em conjunto com o apoio de algumas ONG, a Câmara Distrital de Caué deixou recentemente
de utilizar o antigo local de despejo de resíduos, uma encosta à berma da Estrada Nacional Nº
2. O local actual tem apenas alguns meses de uso e situa-se a cerca de 4 km a Sul da
comunidade. Na preparação do terreno foi cortada a vegetação rasteira e alguns coqueiros e
palmeiras, tendo o terreno preservado a pendente no sentido do pântano a apenas algumas
dezenas de metros. Conforme se observa pela Figura 8, verifica-se que o local situado na
Assentada da Fraternidade encontra-se na zona drenante da linha de água, Água S Pedro.
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FIGURA 7 – ASSENTADA DA FRATERNIDADE, LIXEIRA UTILIZADA PELOS SERVIÇOS DA CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ

FIGURA 8 – LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA LIXEIRA EM ASSENTADA DA FRATERNIDADE, UTILIZADA PELOS SERVIÇOS
DA CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ

Distrito de Pagué – Ilha do Príncipe
Actualmente os resíduos são enviados para uma lixeira situada a cerca de quatro quilómetros
da cidade de Santo António. A lixeira apresenta-se como um problema que urge resolver dado
não ter as condições mínimas de salubridade exigidas.

A.

Tratamento

Não existe tratamento final de resíduos sólidos urbanos em São Tomé e Príncipe, apenas a
reutilização das garrafas de vidro. Contudo, a AECID – Cooperação Espanhola apoiou a
elaboração de projectos de Aterro Sanitário para São Tomé e para o Príncipe, tendo obtido do
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Governo de São Tomé a designação de um local para implantação da referida infra-estrutura
(apenas em São Tomé).
B.

Reciclagem e Reutilização

A reutilização de vidro de embalagem é a única forma conhecida. Faz-se através da indústria
cervejeira e de bebidas espirituosas. A reciclagem do vidro é realizada pela Santa Casa da
Misericórdia, com transformação do vidro de embalagem recolhido em pó e posterior
utilização na construção civil.
C.

Gestão de Resíduos em Locais Remotos e de Difícil Acesso

O território de São Tomé e Príncipe alberga populações que habitam zonas remotas, as roças,
fazendas, aldeias e povoamentos de pescadores junto à costa, e ainda comunidades mais
isoladas no interior da floresta ou nos ilhéus. Acrescem os aldeamentos turísticos (resorts)
existentes no Ilhéu da Rolas e na ilha do Príncipe, ilhéu Bom Bom, que apresentam
características singulares e que convém descrever.
A gestão de resíduos neste âmbito carece de um enquadramento adequado, verificando-se
que os resíduos não biodegradáveis constituem presentemente um problema que urge
resolver.
A recolha dos resíduos não se efectua, em geral, de uma forma organizada sendo os resíduos
despejados nas imediações das casas ou na floresta abrindo-se uma clareira. Neste âmbito,
existe ainda uma grave dispersão de resíduos devido à ausência de recolha, contaminando-se
uma maior área de terreno com resíduos não biodegradáveis.
D.

Recursos Humanos, Tecnológicos e Infraestruturas

Recursos Humanos, Tecnológicos e Equipamentos
A limpeza dos espaços públicos, recolha e transporte de resíduos é da responsabilidade das
autoridades locais, as Câmaras Distritais. Os recursos afectos à gestão da deposição final dos
resíduos limitam-se a um único guarda na Lixeira da Penha, em Água Grande. A tabela abaixo
apresenta a situação em termos de Meios Humanos e Tecnológicos, de acordo com as
observações efectuadas nos vários distritos.
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TABELA 7 QUADRO RESUMO DA EQUIPAMENTO DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS EM STP
Distrito

Água Grande

Mé-Zóochi

Lobata

Caué

Cantagalo

Lemba

Responsabilida
de Recolha
RSU

Câmara/
Privados

Meios e Equipamentos Veículos
Recolha
Veículos de compactação (2) /
Carrinha marca Toyota modelo
Dyna 3,5 ton de carga (1) / Veículo
caixa aberta marca Daihatsu
modelo Delta (1) / Tractores (1)

Contentores (tipo,
vol. litros e nr.)
120 l: n.d.
1100 l: 169
Caixas 1800 litros: 16
Tambores: 8
Atrelados: 2

Almas, Batepá, BoboForro, Bombom,
Caixão Grande, Cova
Barro, Cruzeiro,
Madalena, Monte
Café, Praia Melão;
Percurso específico
de escolas e creches

Veículo caixa aberta marca 120 l: 156
Daihatsu (1) / Veículo caixa aberta 240 l: 16
marca tipo Dyna (1)
Tambores 210 l: 51

Guadalupe, St
Amaro, Conde,
Micolo, Desejada,
Maianço, Morro
Peixe, Boa Entrada;
Percurso específico
de 7 praias

Câmara

Dumper (1) / Veiculo caixa aberta Bidons 100 l: 34
São João dos
não basculante marca Mitsubishi Tambores (plástico) Angolares e Ribeira
9
modelo Canter (1)
Peixe
200l: 4

Dumper (1) / Veículo tipo Dyna (1)

120 l: 56
240 l: 50
Tambores 210 l: 9

Santana, Água Izé,
Ribeira Afonso

Veículo marca Toyota modelo
Dyna (1) basculante / Camião de
compactação (1)

Contentores 120 l:14
Tambores 200l:6-8
(Ponta Figo)

Neves, Ponta Figo

Tractor

120, 360 l: cerca de Santo António
30 unidades

Câmara

Câmara

Distrito Pagué
Câmara
(Ilha
Príncipe)

S Tomé centro e
zonas periféricas
Norte (Aeroporto) e
Sul (Pantufo)

Veículo de compactação (1) / 1100 litros: 35
Veículo caixa aberta marca 120 litros: 16
Daihatsu modelo Delta (1)
240 litros: 57
Câmara

Câmara

Localidades servidas

A Câmara Distrital de Caué disponibiliza a carrinha sendo a recolha da responsabilidade da
comunidade

9
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TABELA 8 QUADRO RESUMO DOS MEIOS HUMANOS AFECTOS À GESTÃO DE RESÍDUOS POR PARTE DAS CÂMARAS
DISTRITAIS
Distrito
Água
Grande

Nº de
funcionários do
sector de
salubridade
175 funcionários

Pessoal
3 Zelador (2 Limpeza+1
Resíduos)
5 Motoristas
42 Cantoneiros

Periodicidade de Recolha
e Transporte (Por veiculo)

Nº de equipas
recolha

Veículo compactador:

4 Recolha RSU
Diária – segunda a sábado, 2 Recolha
Verdes, Monos e
incluindo domingos em
Outros
situações pontuais

( incluindo elementos
temporários: reclusos)
Mé-Zochi

42 Funcionários

1 Zelador
2 Motoristas
3 Cantoneiros

Lobata

47 Funcionários
27/20 (M/F)

1 Zelador
Carrinha Daihatsu:
3 Coordenadores /Fiscais 4-3 vezes por semana
4 Cantoneiros
1 Turno
Obs: Inclui percurso
específico de recolha nas
praias do distrito

1 Recolha RSU
Verdes, Monos e
Outros

Caué

28 Funcionários
20/8 (M/F)

1 Zelador
1 Fiscal
1 Motorista
8 Cantoneiros

Carrinha Mitsubishi
/Dumper:
3 vezes por semana
1 Turno

2 Recolha RSU,
Verdes, Monos e
Outros

Cantagalo

13 Funcionários
7/6 (M/F)

1 Zelador
1 Encarregado geral
1 Motorista
1 Cantoneiro

Carrinha Dyna/Dumper
5 vezes por semana
1 Turno

1 Recolha RSU,
Verdes, Monos e
Outros

Lemba

17 Funcionários
11/8 (M/F)

1 Zelador
2 Motorista
4 Cantoneiro

Camião de compactação
2 Recolha RSU,
(1) / Carrinha tipo Dyna (1) Verdes, Monos e
5 vezes por semana
Outros
(Neves)
1 Turno
2 vezes por semana (Ponta
Figo)
1 Turno

Pagué (Ilha
Príncipe)

2 Funcionários

1 Motorista

Tractor

1 Operador

Camião compactador:
2 vezes por semana
1 Turno
Carrinha Daihatsu modelo
Delta:
2 vezes por semana
1 Turno
Obs: Inclui percurso
específico de recolha em
escolas e creches

1 Recolha RSU,
Verdes, Monos e
Outros

1 Recolha RSU,
Verdes, Monos e
Outros
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A recolha de resíduos e limpeza urbana usam os mesmos meios mecânicos, com a excepção do
Distrito de Água Grande, onde existe uma máquina de varredura de marca Bucher oferecida no
âmbito da geminação com a cidade de Bragança. Contudo a varredora Bucher não está ainda
plenamente operacional devido a problemas técnicos.
Infra-estruturas
Não existem quaisquer infraestruturas de suporte à gestão de RSU em STP, além do
vazadouro da Penha. No entanto, esta objectivamente não deverá ser denominada por
infraestrutura na medida em que é apenas um vazadouro.
E.

Limpeza Pública

A limpeza e recolha de resíduos na via pública realiza-se em São Tomé, genericamente com
recurso a meios muito simples, raramente são utilizado equipamentos mecanizados
motorizados. No entanto, esta situação tem conhecido desenvolvimentos muito acentuados
nos últimos dois anos. Os investimentos das Câmaras Distritais, especialmente em mão-deobra alocada a estas tarefas, de ONG e de países doadores têm surtido efeito na limpeza
pública.
As infra-estruturas de armazenamento dos resíduos resultantes da limpeza urbana não são
específicas, utilizando as Câmaras Distritais os contentores existentes na via pública. Esta
prática de deposição de resíduos da varredura manual nos contentores contribui para o
aparecimento de grande quantidade de inertes e finos e aumento do peso específico dos
resíduos em contentor.
Resíduos Verdes – a limpeza urbana abrange a recolha de restos dos jardins, folhas, ramos,
relva, plantas, …etc. o que constitui uma carga considerável a transportar para as lixeiras. No
caso da CDAG estima-se que os resíduos verdes perfaçam entre 400 a 600 toneladas por ano.
Não existem infra-estruturas de tratamento (estações de compostagem) deste tipo de resíduos
em São Tomé e Príncipe.
O produto da varredura e restante limpeza urbana é actualmente depositado nos contentores
de resíduos, especialmente nos Distritos com malha urbana, caso e Água Grande. Outros
objectos da limpeza das ruas são transportados de forma regular para as lixeiras.
F.

Financiamento Actual das Câmaras Distritais

O investimento na gestão de resíduos (trabalho temporário (GIME); contentores, veículos,
estudos e projectos) em São Tomé é realizado maioritariamente pelas ONG e países doadores,
directa e indirectamente.
O financiamento operacional (combustível, manutenção, meios humanos) da gestão de
resíduos é realizado a nível local, pelas Câmaras Distritais, que por sua vez são financiadas pelo
Governo Central. Não existem receitas directas das Câmaras pela prestação dos serviços de
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recolha de resíduos, apenas pela aplicação de coimas se conseguem obter fluxos financeiros
mínimos. A deposição final dos resíduos é gratuita.
Os custos da gestão de resíduos são desconhecidos em pormenor. Contudo, poder-se-á
afirmar com elevado nível de confiança que se eleva a 20-50% do orçamento global da Câmara
Distrital de Água Grande.
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Análise de Lacunas Sistema de Gestão RSU

Deposição de Resíduos

Transferência

Recolha e Transporte

Elementos do Sistema de
Gestão de RSU

Deposição em locais impróprios com potencial elevado de contaminação

Não existem vazadouros controlados nem aterros sanitários
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Elevado potencial de contaminação pelo despejo de produtos perigoso na
paisagem ou directamente no mar

Ausência de locais de armazenamento temporário de resíduos que pelas suas
características (perigosidade, valor) não possam ser tratados ou depositados
localmente

|

Custos de recolha elevados devido à falta de planeamento e recursos
antiquados (veículos)

Abrangência da recolha estimada em menos de 40% da população total do
arquipélago

Actuais lixeiras e vazadouros (Penha) não são controlados nem estão marcados
Perda de valor dos terrenos
devidamente

População queixa-se que não participa na gestão dos resíduos porque não
tem contentores ou sistema organizado

Paisagem degradada pelos pontos de acumulação

Ausência de planeamento adequado

Meios de recolha muito usados e com grande desgaste

Elevada percentagem de resíduos por recolher, acumulando-se os não
biodegradáveis (plásticos, latas, pneus, ...) nos solos, contaminando-os

Consequências

Insuficiência de meios de recolha

Lacunas/Problemas

TABELA 9 ELEMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DE RSU E SUAS LACUNAS

Apresenta-se na tabela abaixo todas as lacunas e problemas dos diferentes elementos do sistema de gestão de RSU e as suas principais consequências, que
resultaram da análise de situação efectuada nos anteriores sub-capitulos.

G.

Modelo de Financiamento

Recursos Humanos,
Tecnológicos e Infraestruturas

Reciclagem e Reutilização

Tratamento
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Agentes económicos (importadores, comércio e serviços) não participam
no processo, bloqueando a mudança de paradigma

Legislação aprovada (2006) com vista ao financiamento do sistema através de
taxas diferenciadas às embalagens de vários produtos nunca foi aplicada por
oposição dos agentes importadores

|

Autoridades não têm capacidade para resolver os problemas, não sendo
possível

As autoridades não têm capacidade de se financiar

Custos elevados devido a gastos excessivos de combustível e manutenção dos
veículos

Gestão de resíduos carece de uma abordagem mais profissional com a
consequente eficiência emprestada pelo uso de técnicas adequadas

Ausência de quadros qualificados com a necessária abrangência territorial

Perdas económicas elevadas pela necessidade contínua de importação de
matérias-primas virgens

Perdem-se oportunidades de criação sustentável de emprego no sector da
reciclagem

A reciclagem e reutilização limita-se às embalagens de vidro por entidades da
sociedade civil

Reutilização pontual de resíduos para fins artesanais e artísticos

Perda de recursos com valor económico que seriam recuperados

A queima de resíduos a céu aberto gera elevadas quantidades de
poluentes muito tóxicos: metais pesados, dioxinas, furanos e outros
organoclorados)

Queima de resíduos a céu aberto constitui um grave factor de poluição e
degradação ambiental

Não existe tratamento final de resíduos indiferenciados.

Na capital um número elevado de pessoas (algumas centenas) sofre
directamente os efeitos da ausência de vazadouros/aterros controlados

Não existem taxas nem tarifas para a deposição de resíduos

III.5. Caracterização e Quantificação dos RSU
Os dados existentes sobre a composição e quantidade de resíduos gerados em São Tomé e
Príncipe são escassos e pouco fiáveis. As variações de valores dentro de uma mesma cidade ou
regi, e a inconsistências nos registos e a ausência de pesagens sistemáticas antes da deposição
final, complicam a tarefa de quantificar o número de toneladas de resíduos produzidos. Os
estudos realizados até à data em São Tomé devem ser analisados com algum distanciamento
dada a metodologia utilizada, baseiam-se em inspecção visual, volume apurado por esta via e
transformação em massa (kg).
O crescimento da produção de resíduos irá muito provavelmente continuar, acompanhando o
aumento das importações de bens. A taxa actual de crescimento económico, entre os 3-6%.
Associe-se a pressão dos fluxos migratórios, do campo para a cidade, e facilmente a duplicação
da produção total de resíduos surge ao fim de 10 anos.
Dado o actual baixo desenvolvimento da estrutura económica do país, e a perspectiva do
aumento do consumo interno pela entrada de receitas da exploração petrolífera, não são
previsíveis reduções significativas na geração de resíduos. Somente uma intervenção
institucional forte, com aplicação de taxas e tarifas, poderá estabilizar ou inverter o
crescimento da produção de resíduos.
A.

Caracterização Física de RSU Distrito de Água Grande

Em Setembro de 2009 e Maio de 2010 realizou-se uma primeira campanha de caracterização
de resíduos sólidos em São Tomé e Príncipe, em duas épocas correspondentes a condições
climatéricas diferentes. A caracterização física por amostra do material incidiu somente nos
resíduos existente nos contentores do Distrito de Água Grande, tornando-a representativa
para esta área do país e reflectindo também a existência de comércio (incluindo os Mercados
Municipais) e serviços que usam o sistema de recolha da Câmara Distrital. A quantidade de
resíduos produzidos no resto do país, mas fora da capital, implica uma composição diferente
devido ao acesso diferenciado a bens de consumo e uma variação muito grande no poder de
compra a e hábitos das populações.
Foram analisados 2.322 kg de resíduos sólidos indiferenciados por técnicos com experiência
neste tipo de actividades, e seguindo a metodologia europeia SWA Tools, com adaptação à
realidade local, seguindo experiências levadas acabo pela GTZ no Brasil e Filipinas. Assim a
caracterização de uma massa de cerca de 31% (em peso) dos resíduos foi considerada “massa
inerte misturada com resíduos de difícil caracterização, sendo estes frequentemente
constituídos por materiais contaminados com excrementos humanos e animais, resíduos
putrescíveis em estado adiantado de decomposição misturados com papel e plásticos e a
fração inerte (pedras, terra, pó, materiais cerâmicos.
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A densidade média dos resíduos em contentor cifra-se em 109 kg/m3, um valor mais elevado
que a média europeia, justificado pela composição dos resíduos com elevado teor de resíduos
biodegradáveis e inertes
Os resultados permitem afirmar com elevado grau de probabilidade a maior fração dos
resíduos é de natureza biodegradável, pelo menos 50% do total do material plenamente
identificado.
TABELA 10 COMPOSIÇÃO DOS RSU

10

Categorias
Res. Biodegradáveis (restos de comida,
serrim, madeira e res. jardins)

Composição

Quantidade
Total

Desvio

Limite
Inferior

Limite Superior

%, em peso

kg/ semana

%, em
peso

kg/
semana

kg/ semana

50%

48.243,93

13%

42.013

Cartão - Embalagem (seco)

5%

5.031,15

23%

3.864

Papel de Impressão e Embalagem (seco)

1%

632,06

21%

498

Plásticos (sacos/ embalagens - seco)

2%

2.212,22

13%

1.920

Plásticos (garrafas, embalagens de líquidos
vários)

1%

866,60

23%

666

Vidro (garrafas / embalagens)

5%

4.900,72

23%

3.791

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

2%

1.947,52

16%

1.627

Resíduos de Madeira e Serrim

0%

35,25

65%

12

Compósitos (tipo Tretapak/pacotes de
sumo, leite,...)

0%

288,47

47%

153

Mistura de mat. combustíveis, incl. têxteis
e compósitos (incl. borrachas, trapos)

2%

1.891,82

48%

989

Resíduos Especiais (Pilhas, material
eléctrico, electrónico)

0%

49,55

36%

32

31%

29.876,34

18%

24.636

100%

96.196,92

10%

86.124

Outros Resíduos - Inertes, finos (< 20 mm)
e materiais não classificados (plásticos e
papeis muito contaminados, excrementos,
sanitários, animais mortos, etc.)

TOTAL

10

54.474,93
6.198,54
766,43
2.504,40
1.067,38
6.010,42
2.267,73
58,16
424,27
2.794,15
67,49

35.116,27

106.270,24

Intervalo de Confiança (95%-nível)
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Caracterização Física dos Resíduos em Água Grande
São Tomé e Príncipe, 2009/2010
Res. Biodegradáveis (restos de comida, serrim,
madeira e res. jardins)
Cartão - Embalagem (seco)

Papel de Impressão e Embalagem (seco)

31,06%
Plásticos (sacos/ embalagens - seco)

Plásticos (garrafas, embalagens de líquidos vários)

50,15%
Vidro (garrafas / embalagens)

0,05%
1,97%

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

0,30%
2,02%

5,09%

0,90%
2,30%

Compósitos (tipo Tretapak/pacotes de sumo, leite,...)

5,23%
0,66%

Mistura de mat. combustíveis, incl. texteis e
compósitos (incl. borrachas, trapos)

ILUSTRAÇÃO 11 - DISTRIBUIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS

De forma sucinta podemos afirmar com elevado grau de certeza que as características dos
resíduos são típicas de países com o nível de desenvolvimento de São Tomé.
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Considerando somente os resíduos plenamente separados, triados e identificados em diversas
categorias, observa-se que 72,5% são biodegradáveis i.e. restos de comida e jardins.

Composição dos Resíduos Classificados
Água Grande, 2009/2010
2,9%
2,9%

1,3%
1,0%

0,1%
Res. Biodegradáveis (restos de
comida, serrim, madeira e res.
jardins)
Cartão - Embalagem (seco)

7,4%

Papel de Impressão e Embalagem
(seco)

3,3%

Plásticos (sacos/ embalagens - seco)

7,6%
Plásticos (garrafas, embalagens de
líquidos vários)
Vidro (garrafas / embalagens)

72,5%
Metais Fe e Não Fe (latas, pratas,
outras embalagens)
Compósitos (tipo Tretapak/pacotes
de sumo, leite,...)

ILUSTRAÇÃO 12 - GRAFICO DA DISTRIBUIÇÃO DA COMPOSIÇÃO
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B.

Quantidades de Resíduos Produzidos e evolução no período 2010 – 2025

A tendência do crescimento da produção de resíduos nos países mais desenvolvidos,
acompanhando o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) tem correspondência nos países
economicamente mais frágeis. Contudo, os dados apresentados pelos países menos
desenvolvidos na forma de produção de resíduos em kg por habitante por dia ou ano, são
questionáveis devido às diferentes metodologias e tamanhos de amostra muito variados.
No caso de São Tomé a evolução histórica da produção e gestão de resíduos oferece-nos
poucos dados fidedignos, tornando-se difícil precisar a quantidade de resíduos produzidos
neste momento ou no passado recente. Não existe controlo à entrada dos locais de deposição
nem campanhas de caracterização e quantificação suficientemente abrangentes para que haja
dados com elevado grau de certeza.
Os cenários e respectivas projecções volumétricas de produção aqui estimados pelos autores
deste documento baseiam-se nos seguintes pressupostos:
1. Crescimento populacional com base nos Censos realizados pelo Instituto Nacional de
Estatística de São Tomé, e nas previsões das Nações Unidas
2. Elevado potencial de desenvolvimento económico, previsto com base no aumento do
PIB registado nos últimos anos. Sugere-se com base em diferentes estudos e autores,
além da recente evidência histórica, que o crescimento da produção de resíduos está
ligado ao aumento das importações. O que é notório num país como São Tomé e
Príncipe, muito dependente da ajuda externa e dos bens manufacturados vindos do
exterior.
3.

O nível de vida do país ainda é muito baixo, havendo espaço para acomodar consumo
de bens e assim pensar que o fenómeno de saturação de bens ainda está longe, a
partir do qual a produção de resíduos tende a estabilizar

4. Valor total de resíduos produzidos é ocultado pelo facto de grande parte serem
lançados imediatamente nos terrenos em redor das habitações e eliminados
“naturalmente” ou por queima a céu aberto.
Na tabela abaixo encontram-se dados sobre a produção de resíduos em diversos países e
cidades e o respectivo Produto Interno Produto (PIB).
Dificilmente se poderá estabelecer uma relação entre o PIB per capita e a produção de
resíduos, dada a variação dos valores sem explicação óbvia para tal desvio. Mesmo territórios
aparentemente semelhantes, como as ilhas de Seycheles e Fidji apresentam rácios muito
distintos de produção de resíduos por unidade de riqueza criada.
Alguns trabalhos de investigação sobre a produção de resíduos, por exemplo em Gabarone no
Botwsana, procuraram medir directamente a quantidade de resíduos produzidos pelas
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famílias. No caso citado11 quantificaram-se os resíduos produzidos por 47 famílias, pesando-se
872 amostras, e concluindo-se que a produção média é de 0,33 kg per capita por dia. Concluise através do estudo que a quantidade de resíduos (em peso) não dependia do rendimento
económico da família, apenas o volume dos resíduos está associado ao poder de compra,
através de uma maior aquisição de produtos embalados.
Será importante considerar os factores climatéricos, sabendo-se à priori que climas quentes e
húmidos têm tendencialmente uma produção de resíduos com maior teor de humidade, sendo
mais pesados do que os resíduos gerados em climas mais secos.
TABELA 11 COMPARAÇÃO DA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS EM VÁRIOS PAÍSES
Localização/País

Resíduos kg/(hab.dia)

PIB

Relação kg Res. / PIB per capita

Min.

Média

Máx.

( per capita
US$ , 2008)

(kg res.dia-1 /
1US$)

(kg res.ano-1 /
1US$)

Índia

0,3

-

0,55

1061

0,1

37,7

Bolívia

0,3

-

0,6

1723

0,06

23,2

Cidade da Guatemala, Guat.

0,3

-

0,6

2848

0,04

14

Filipinas

-

0,4

-

1866

0,08

28,6

Malásia

-

0,5

-

8197

0,02

8,1

Papua, Nova Guiné

-

0,8

-

1218

0,24

87,5

Marrocos

-

0,33

-

2740

0,04

16

Yemen

-

0,45

-

1356

0,12

44,2

Fidji

-

0,91

-

2464

0,13

49,2

Seycheles

-

1,44

-

11044

0,05

17,3

Gabarone, Botswana

-

0,33

-

6108

0,02

7,2

São Tomé e Príncipe

0,35
0,4
0,45
1108
0,12
42,1
Fonte: UNEP, 2005; Mansoor et al, 2004; Dados de São Tomé e Príncipe, estimados pelos autores do actual estudo

Considerando todos estes factores assumiu-se para São Tomé e Princípe um valor médio
mínimo de 0,35 kg/hab.dia e um máximo de 0,45 kg/hab.dia. Os cenários e prognósticos
traçados baseiam-se ainda nos seguintes dados:
i) População: 165.000 habitantes em 2010 a 180.000 em 2015 e 210.000 em 2025, esta é a
variante média segundo os estudos das Nações Unidas (World Population Prospects , ano
de 2008).
ii) Crescimento da produção de resíduos per capita:
- 2010 a 2015: 1,4% (sendo 25% da média do crescimento do PIB entre 2006 e 2011(est.) –
forte crescimento económico),

11

Benjamin Bolaane and Mansoor Ali, Sampling Household Waste at Source: Lessons Learnt in Gaborone, Waste
Manag Res 2004; 22; 142
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- 2015 a 2020: 0,9% ( 1% - valor máximo teórico para o crescimento de resíduos com
actividade económica moderada)
A produção de resíduos depende de duas variáveis, a variação da população e o incremento da
geração de resíduos per capita. Esta forma de calcular o aumento da produção de resíduos é
internacionalmente aplicado.
TABELA 12 PROJECÇÕES DE DE PROCUÇÃO DE RESIDUOS EM SÃO TOMÉ E PRINCIPE
Ano
Fonte do Estudo e
Ano Ref.

2001

a)

Projeção

2010

2015

2020

2025

137.599

163.784

178.982

194.616

209.881

24.000

29.000

32.000

35.000

37.000

per capita (kg/ano)

174

177

179

180

176

per capita (kg/dia)

0,48

0,49

0,49

0,49

0,48

146.495

161.304

176.423

192.048

210.512

24.610

27.100

29.637

32.264

35.238

per capita (kg/ano)

168

168

168

168

167

per capita (kg/dia)

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

165.000

178.983

195.887

214.780

21.336

24.874

28.269

31.545

per capita (kg/ano)

129

139

144

147

per capita (kg/dia)

0,35

0,38

0,40

0,40

População (fonte: UNPP, 2008)

165.000

178.983

195.887

214.780

b)

30.131

35.406

40.212

44.871

183

198

205

209

per capita (kg/dia)
0,50
Notas: a) TRAGSA, 2004; b) Inclui resíduos atribuídos aos visitantes e turistas.

0,54

0,56

0,57

2010 População

Direção Geral do
Ambiente, São Tomé

RSU (ton/ano)

2009 População
TRAGSA, Proj. Aterro
RSU (ton/ano)

Plano Nacional

2010 População (fonte: UNPP, 2008)

(TESE / ECOGESTUS)

RSU (ton/ano)

Cenário 1:
-1

Base: 0,35 kg/hab.dia

Cenário 2:

RSU (ton/ano)
-1

Base: 0,45 kg/ha.dia

b)

per capita (kg/ano)
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Na Ilustração 13 estão plasmados os vários cenários de produção de resíduos entre 2010 e
2025.

ILUSTRAÇÃO 13 - PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS 2010-2025

Segundo os cálculos efectuados a produção de resíduos irá aumentar das actuais 21.097
toneladas para 24.900 toneladas em 2015, segundo o cenário mais conservador decorrente do
pressuposto que a produção actual se situa nos 0,35 kg por habitante por dia e um cenário
mais agressivo com uma capitação de 0,5 kg, idêntico aos cenários de outros estudos recentes
(STUDI, 2005; TRAGSA 2009).
De uma forma mais detalhada insere-se Tabela 13 o cenário relativo à produção de resíduos
(base: 0,35 kg por hab. dia-1) nos vários distritos.
Considerou-se também o número estimado de visitantes (estimativa do INE STP, 2006; os
autores consideraram uma média de duas semanas (15 dias) de permanência nas ilhas e
produção de 1,4 kg por dia de resíduos. O impacto do turismo é especialmente relevante
atingindo as 257 toneladas anuais, e com particular destaque nos locais mais isolados onde
está ausente uma logística de recolha e transporte eficaz.
Na tabela seguinte encontram-se os valores da produção e distribuição de resíduos por
unidade territorial , em 2010, assumindo um cenário linear de 0,35 kg por habitante por dia.
O valor acumulado de resíduos nos três distritos mais populosos é de 73%, concentrando-se
assim no norte da ilha.
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TABELA 13 RESUMO DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS RESÍDUOS EM STP
Unidade
Territorial

População

Capitação

Produção

Distribuição

Base. 2010

kg.hab-1.dia-1

ton/ano

em % (peso)

Acumulativo

Agua Grande

62.218

0,35

7.948

38%

38%

Mé-Zochi

42.096

0,35

5.378

26%

63%

Cantagalo

15.898

0,35

2.031

10%

73%

Lobata

18.211

0,35

2.326

11%

84%

Lembá

12.826

0,35

1.639

8%

92%

Caué

6.596

0,35

843

4%

96%

Pagué (Ilha
Príncipe)

7.154

0,35

914

4%

100%

165.000

0,35

21.079

100%

TOTAL

É importante referir quais os pressupostos para a escolha dos cenários e critérios para o
cenário adoptado. Corresponde ao mínimo entre os valores de 0,35 e 0,45 kg per capita por
ano, devido à natureza frágil e da economia subsistência vigente nas ilhas. O advento da
exloração de petróleo nos próximos anos irá concerteza beneficiar a economia com o
consequente aumento da importação de bens de consumo. Resulta daqui um evidente
aumento de embalagens e materiais e sub produtos que não podem ser directamente
reintroduzidos na economia e conduzem a uma maior produção de resíduos. Acresce que a
fração de resíduos biodegradáveis produzidos nas periferias e zonas rurais continuarão a ser
lançados directamente à terra, permanecendo ocultos do sistema e sem necessidade de
gestão externa (recolha e transporte). Esta tendência deverá permanecer nos próximos anos,
não sendo expectável um aumento substancial dos resíduos biodegradáveis.No horizonte
temporal 2010-2015 prevê-se uma aumento de 3,3% , seguindo um indice de 100 para 2010,
chegar-se-á a 117 em 2015, com um total de cerca de 25.000 toneladas, ou seja um aumento
de 17% entre 2010 e 2015. Este valor é inferior aos valores apresentados pela DGA e empresa
TRAGSA, que contudo partem de um valor inicial muito mais elevado, de 0,5 kg per capita e
27.000 toneladas.
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C.

Produtores Comerciais e Industriais de Resíduos

No âmbito da produção de resíduos por produtores não domésticos dever-se-á realizar uma
estimativa partindo do número de estabelecimentos comercias, mercados, oficinas, unidades
de hotelaria, serviços e outras entidades que contribuam para o total da produção de resíduos.
Os resíduos provenientes dos Mercados têm um peso significativo nas quantidades totais
dentro do universo dos resíduos de produtores não domésticos. Os Estudos realizados no
âmbito do Projecto da União Europeia “Descentralização da Gestão de Resíduos em São Tomé”
estimando-se que os Mercados principais da cidade de São Tomé, o Municipal e Coco-Coco,
produzam cerca de 645 toneladas de resíduos por ano, representado de 12,5% do total do
Distrito.
A composição destes resíduos foi alvo de uma breve análise, verificando-se a tendência para
uma elevada proporção de resíduos biodegradáveis, cerca de 62%. Seguindo-se os diversos
plásticos e metais (12%), o cartão (5%) e outros tipos de resíduos (16%) maioritariamente
inertes e resíduos de difícil valorização material ou energética.
D.

Caracterização e Quantidades de Resíduos Especiais

No que se refere á produção deste tipo de residuos estimou-se a quantidade dos resíduos
produzida em São Tomé, tendo como base as importações dos produtos em bruto (novos) e
atendendo a uma vida útil estimada para os produtos, nos casos em que tal é aplicável. Nos
restantes fluxos a caracterização e estimativa será elaborada com recursos a métodos
indiciários, por exemplo, número de veículos em circulação e consumo de óleo; número de
telemóveis por habitante e idade média de um aparelho.
A estimativa dos resíduos produzidos baseou-se em dados per capita da ilha dos Açores
aplicando um factor de redução proporcional ao poder económico da ilha de São Tomé e
Princípe. Consideram-se dentro desta categoria os seguintes tipos de resíduos para efeitos de
análise e estudo.
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TABELA 14 PRODUÇÃO DE RESIDUOS ESPECIAIS

Resíduos de Equipamentos Produção estimada: entre 0,80 e 1,21% do total de resíduos, sendo cerca
Electricos e Electrónicos
de 171 a 257 tonledas por ano.
(REEEs)
Recolha selectiva: zero; sector informal recolhe e repara alguns
electrodomésticos, existindo algumas lojas especializadas na reparação de
electrodomésticos e telemóveis
Infra-estruturas existentes: não são conhecidas
Pilhas e Baterias

Produção estimada: 3,06 a 4,11 toneldas por ano
Recolha selectiva: cerca de 300 kg em 2010
Infra-estruturas existentes: desconhecidas

Óleos e Lubrificantes

Produção estimada: 33 a 49 toneladas
Recolha selectiva: não existe um sistema organizado; sector informal
recolhe óleos queimados (usados) para posterior utilização como
lubrificante nas motoserras e outros aparelhos móveis com necessidade
de lubrificação
Infra-estruturas existentes: desconhecidas

Pneus

Produção estimada: 3 a 4 toneladas por ano
Recolha selectiva: existe reutilização corpo do pneu para recauchutagem
Infra-estruturas existentes: desconhecidas

Veículos em fim de vida
(VFV)

Produção estimada: 159 a 238 toneladas por ano
Recolha selectiva: desconhecida
Infra-estruturas existentes: não são conhecidas estruturas oficiais de
desmantelamento de veículos, apesar de existir um circuito informal de
aproveitamento de peças.
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III.6. Impacto da Gestão Actual dos RSU no Desenvolvimento de STP
A actual realidade de São Tomé e Príncipe no que se refere à gestão de resíduos sólidos
urbanos têm um impacto de forma transversal a todo o desenvolvimento do país. Neste
importa perceber como esta realidade afecta os 3 eixos do desenvolvimento sustentável,
objectivo máximo i.e. Ambiente, Social e Economia.
A.

Eixo Ambiental (incluindo alterações climáticas)

A actual forma de gestão de resíduos e sua implementação tem impactos ambientais que
podem ser considerados separadamente ao nível da água, solo e ar.
A deposição final desadequada de resíduos gera lixiviados que conduzem à contaminação dos
solos e dos recursos hídricos, sendo esta contaminação potenciada pela elevada pluviosidade
característica da região. A profusão de locais de deposição, não permite calcular o potencial de
contaminação que advém destes. Contudo, como resultado da dispersão dos resíduos e locais
de deposição considera-se que a área de solo contaminada seja vasta, principalmente no
distrito de Água Grande.
Um aspecto importante a realçar no que refere à definição do local de deposição de resíduos
prende-se com o impacto dos esforços realizados no âmbito da conservação dos recursos
naturais, em que se inclui também o solo. Esta situação é evidente no caso do Parque Natural
Obô, onde áreas constituintes do mesmo são consensualmente aceites como local de
deposição de resíduos. Esta utilização não permite alcançar os objectivos para que o Parque foi
criado e limita o seu potencial como zona primordial de turismo.
O impacte do sector dos resíduos na poluição do ar decorre de vários factores. A deposição a
céu aberto gera o cheiro que resulta da decomposição do lixo, nas regiões adjacentes e que
dadas as distâncias a que os locais de deposição se situam das habitações, atinge
frequentemente o local em que vivem. A queima de resíduos indiferenciados a céu aberto é
outro factor que contribui para a poluição do ar, sendo esta prática comum em São Tomé e
Príncipe. Mais ainda, a queima junto a casas de habitação tem impactes directos na saúde,
abordados em secção seguinte.
O impacte na vida das populações pode ainda ser relacionado especificamente com o processo
de recolha. Dado o estado de degradação de parte das infra-estruturas rodoviárias e sendo a
recolha realizada em vários distritos com recurso a camionetas, o processo de recolha tem
gerado à passagem grandes quantidades de pó e elevado ruído (poluição sonora).
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Por fim, é importante considerar a relação entre o sector dos resíduos e as emissões de gases
de efeito de estufa (GEE). De acordo com o documento Country profile12 (UNFCCC, 2010), o
sector dos resíduos ascendia a 7.76%13 do total de emissões, ou seja, 9,46 Gg de CO2e14. De
entre o sector dos resíduos, a deposição de resíduos sólidos ascendia a 68,58% do total
evidenciando a importância que estes têm entre as componentes do sector. Na medida em
que estes valores remete para 1998, dado o crescimento populacional, o aumento da
quantidade de resíduos produzidos e a diversificação das classes de resíduos produzidas, as
emissões de GEE no sector são actualmente mais elevadas. Contudo, a falta de dados tal como
a importância do mercado informal, não permitiu o cálculo das emissões de GEE para 2010 e
realizar projecções para o horizonte temporal deste Plano.
B.

Eixo Social

A actual gestão de resíduos compromete o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe pelos
impactos que coloca no sector da saúde, quer quando considerados os impactos para a
população em geral quer para os indivíduos empregados no sector.
A distância entre o local de deposição de resíduos e o local de habitação das comunidades é
normalmente reduzida. Esta proximidade tem impactes directos na qualidade de vida das
comunidades, quer pela ligação com os impactes ambientais já considerados quer pela
valorização e percepção do espaço físico resultante desta. Por outro lado, é frequente em São
Tomé e Príncipe a deposição, por elevada percentagem de produtores domésticos, dos
resíduos nos terrenos das suas casas ou em locais adjacentes. Estes locais transformam-se em
pequenas lixeiras improvisadas e pontos de acumulação de resíduos. Esta tendência influencia
a limpeza dos espaços públicos adjacentes e coloca fortes limitações à adopção de práticas de
higiene nas comunidades.
Como consequência da deposição a céu aberto, e potenciado pela profusão de pequenos
locais de deposição dispersos assiste-se à proliferação de mosquitos, e outros animais, que são
vectores indutores de doenças. Ainda que a localização da deposição seja relativamente
afastada da área habitacional, a inexistência de infra-estruturas próprias e/ou de estações de
tratamento não permite mitigar a profusão de mosquitos e consequentemente das doenças
associadas. Assim, a incidência de diarreias, disenterias e outras doenças infecciosas é elevada.
Mais ainda, dada a natureza dos resíduos maioritariamente orgânica, a decomposição destes
cria odores indesejados.

12

GHG emission profiles for non-Annex I Parties, São Tomé e Príncipe Country Profile, UNFCCC, 2010, disponível em
GHG emission profiles for non-Annex I Parties.
13

Este valor refere-se ao total de emissões excluindo as emissões decorrentes de Land use, land use change and
forests, ano base 1998.
14

Giga gramas de CO2 equivalente.
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Face à falta de infra-estruturas existentes, os resíduos são frequentemente eliminados através
da realização de queimas. A queima a céu aberto de resíduos leva ao aumento da poluição do
ar, acompanhado por um aumento das partículas no ar e diminuição da qualidade do ar. Mais
ainda, esta situação agrava-se dado que se procede à queima indiferenciada de resíduos. A
contaminação do ar associada à inalação deste implica
Por fim, ao nível do impacto do sector dos resíduos para a população em geral é importante
enfatizar os efeitos indirectos na saúde como resultado da utilização de água contaminada e
do consumo de alimentos que estiveram em contacto com solos contaminados. Estes
repercutem-se numa maior vulnerabilidade da população a outros choques externos.
Considerando especificamente os indivíduos empregados no sector dos resíduos, podemos
considerar que os principais impactos adversos advêm das condições de trabalho a que estão
sujeitos. Na generalidade das situações, os indivíduos que desenvolvem actividades no sector,
formal e informal, actuam em condições de trabalho muito débeis e sem condições de
segurança, como o acesso a equipamentos de recolha que promovam a sua segurança ou o
acesso a formação para o manuseamento de resíduos.
No caso do mercado informal, esta situação é agravada pela deposição de resíduos sem
proceder à separação dos mesmos, e ainda a deposição num único local de resíduos
domésticos e não domésticos (incluindo resíduos hospitalares e resíduos perigosos). Como as
pessoas (nomeadamente crianças) procedem à separação (nestes locais de acumulação) de
resíduos, com o objectivo de os vender regista-se um aumento do risco de acidentes e
infecções, por exemplo dada a deposição sem critérios de objectos cortantes ou
contaminados.
Como consequência é necessário enfatizar o risco para as crianças, um dos elementos do
agregado familiar responsáveis pela recolha/separação dos resíduos, estas encontram-se mais
vulneráveis a doenças. Por outro lado, esta actividade tem impactes no seu acesso a educação,
dado que para realizar esta actividade não vão à escola.
C.

Eixo Económico

As principais actividades económicas de São Tomé e Príncipe, nomeadamente a agricultura e a
pesca de que depende grande parte da população, afectam e são afectados pelo actual
modelo de gestão de resíduos.
Os resíduos resultantes da actividade agrícola não são encaminhados para tratamento/
deposição, o que contribui para o aumento do potencial de contaminação dos solos (como
tratado na secção anterior), principalmente quando se recorre a produtos químicos na
produção agrícola. Por outro lado, a contaminação dos solos e dos recursos hídricos limita os
outputs da produção agrícola e da pesca.
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A interdependência entre o sector agrícola e o sector dos resíduos é ainda mais complexa por
causa do factor terra e seu uso. Embora em cada distrito se verifique uma situação diferente, a
não existência de infra-estruturas próprias para a deposição de resíduos (à excepção do
vazadouro em Água Grande), conduz à sua deposição em terras mesmo que os direitos de
propriedade nestas não se encontrem claramente definidas. Esta indefinição conduz a
situações em que práticas agrícolas convivem em simultâneo com locais de deposição, ou à
não exploração de terrenos agrícolas porque estes se tornaram locais informais de deposição.
Como resultado desta indefinição, em Cantagalo os resíduos são, actualmente, depositados no
local onde eram colocados aquando da concessão atribuída a empresa privada. Uma situação
distinta mas igualmente problemática pode ser encontrada em Água Grande. Neste distrito, a
dispersão do local de deposição de resíduos tem promovido o alargamento da área de
deposição que se tem tornado cada vez mais extensa.
A relevância deste ponto relaciona-se com o contexto de insularidade de São Tomé e Príncipe,
no qual a terra constitui um recurso escasso. A utilização deste recurso económico de forma
não regulamentada, ainda que informalmente, pode vir a constituir um factor de pressão para
o desenvolvimento de outros sectores, como a agricultura, em São Tomé e Príncipe.
Outro sector, cada vez mais relevante na economia de São Tomé e Príncipe, o sector do
turismo encontra-se associado à produção de elevadas quantidades de resíduos, sem que as
condições e infra-estruturas necessárias à sua correcta deposição tenham sido previamente
criadas. Assim, o aumento de unidades hoteleiras que já se verifica e cuja tendência se espera
que se mantenha no futuro tem promovido um aumento significativo da quantidade de
resíduos produzida.
Contudo, e de forma similar ao verificado nos outros sectores, o desenvolvimento do sector do
turismo tem sido negativamente afectado pelo actual modelo de gestão. A proliferação de
resíduos pelo país de forma aleatória e sem condições implica um impacte estético dos
resíduos na paisagem. A alteração da estrutura do modelo de gestão de resíduos irá dinamizar
o sector do turismo contribuindo para o aumento do número de turistas, dos postos de
trabalho no sector e promoção dos mercados.
Uma componente do impacto do sector dos resíduos na economia de São Tomé e Príncipe fica
por analisar – o sector informal. A natureza informal dos negócios empreendidos, a falta de
registos oficiais e estimativas não permite analisar de forma precisa a dimensão do impacte.
Não obstante, a caracterização realizada e a análise dos modelos de negócio desenvolvido
permite sustentar que o número de postos de trabalho no sector é significativo.
Por fim, é necessário considerar o impacto do actual modelo na sua própria sustentabilidade.
Este não permite a criação das receitas necessárias ao seu financiamento, inviabilizando o
reinvestimento no sector e limitando as operações em que se envolve. Face aos parcos
recursos do Estado em São Tomé e Príncipe, a incapacidade de criar um sistema (pelo menos)
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Parâmetro

-1

136,97

0,014

Variação Anual Prod. Res. (2010-2015)

66.383

Res. Prod. (kg per capita.ano )

População

-1

5002

Resíduos recolhidos por ano

Água Grande

63%

Abrangência Recolha (em % da pop.)

Parâmetro

7948

Resíduos Produzidos (ton/ano)

Ano 2015

128

0,35

62.218

Agua Grande

Res. Prod. (kg per capita.ano )

-1

Res. Prod. (kg per capita.dia )

População

Ano: 2010

TABELA 15 PRODUÇÃO DE RESIDUOS POR DISTRITO

0,014

136,97

17.306

Cantagalo

847

42%

2031

128

0,35

15.898

Cantagalo

0,014

136,97

7.508

Caué

357

42%

843

128

0,35

6.596

Caué

0,014

136,97

13.840

Lembá

638

39%

1639

128

0,35

12.826

Lembá

0,014

136,97

20.436

Lobata

961

41%

2326

128

0,35

18.211

Lobata

0,014

136,97

7.972

Pagué
(Ilha
Príncipe)

366

40%

914

128

0,35

7.154

Pagué (Ilha
Príncipe)

0,014

22,54

15.894

Visitantes
(estimativa de
+30%)

193

75%

257

21

1,40

12.226

Visitantes (INE ST,
2006)
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0,014

136,97

45.538

Mé-Zochi

1628

30%

5378

128

0,35

42.096

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

Anexo 1
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0,007

10306
85%

8760

Variação Anual Prod. Res. (2010-2015)

Resíduos Produzidos (ton/ano)

Abrangência da Recolha

Resíduos recolhidos por ano

5656

80%

7070

0,007

141,85

49.839

Mé-Zochi

3774

61%

6238

1791

67%

2687

0,007

141,85

18.940

Cantagalo

1030

43%

2370

777

67%

1166

0,007

141,85

8.217

Caué

598

58%

1028

1432

67%

2149

0,007

141,85

15.147

Lembá

1248

66%

1896

2115

67%

3173

0,007

141,85

22.366

Lobata

1339

48%

2799

340

95%

358

825

67%

1238

0,007

141,85

8.725

458

95%

482

0,007

23,35

20.662

Pagué (Ilha Visitantes (estimativa
de +30%)
Príncipe)

382

35%

1092

144,358

11500
90%

10350

Res. Prod. (kg per capita.ano )

Resíduos Produzidos (ton/ano)

Abrangência da Recolha

Resíduos recolhidos por ano

-1

0,004

Variação Anual Prod. Res. (2010-2015)

Agua Grande

79.660

Parâmetro

População

Ano 2025

1999

67%

2998

144,358

0,004

20.767

Cantagalo

867

67%

1301

144,358

0,004

9.010

Caué

1598

67%

2398

144,358

0,004

16.608

Lembá

2360

67%

3540

144,358

0,004

24.523

Lobata

921

67%

1381

144,358

0,004

9.566

Pagué (Ilha
Príncipe)

513

95%

540

23,758

0,004

22.728

Visitantes
(estimativa de
+10%)
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6705

85%

7889

144,358

0,004

54.646

Mé-Zochi

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

141,85

Res. Prod. (kg per capita.ano )

-1

72.653

População

Agua Grande

6843

Resíduos recolhidos por ano

Parâmetro

75%

Abrangência da Recolha

Ano 2020

9093

Resíduos Prod. (ton/ano)
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