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Figura 140: Taxa de Analfabetismo, Mor;ambique. 2000 

Fonte: INE (2000): QUIBB - Questionario de lndicadores Basicos de Bem-Estar. 

0 nfvel de analfabetismo feminino e superior ao masculino, de 71,2% contra 40,2%, respectivamente. Esse 
fen6meno social pode ser explicado pela prioridade estabelecida pelos progenitores para a educa9ao dos 
filhos (homens) em detrimento das filhas, segundo analise elaborada pelo INE (QUIBB, 2000). 

As taxas de analfabetismo por sexo, segundo area de residencia e idade, revelam que 56, 7% da populayao 
do pais nao sabe ler nem escrever. Constata-se que a taxa de analfabetismo varia com a idade: quanto 
mais avan9ada for a faixa etaria, mais elevada e a taxa. lsto revela que a oportunidade de frequencia 
escolar e maior actualmente do que no passado. 

Segundo documento do Plano de Governo para o periodo 2005/200978
, faz parte das metas do governo 

mo9ambicano a redu9ao do analfabetismo. 

A distribui9ao da popula9ao por nivel educacional conclufdo indica que os Indices atingidos sao muito 
baixos, conforme Figura 141. 

78 
"Expandir as oportunidades de acesso a uma educac;:ao de qualidade e relevante, com equidade, a todos os niveis do 

sistema nacional da educac;:ao, tendo em conta a reduc;:ao das disparidades regionais e de genero" (Proposta do 
Programa de Governo 2005/2009, Marc;:o 2005:13). 
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Figura 141: Nlvel de Ensino Concluldo 

Fonte: QUIBB - Questionario de lndicadores Basicos de Bem-Estar, INE, 2000-2001. 

De acordo com os dados, verifica-se que a maioria da populac;:ao de Moc;:ambique, 78,4% em 1997 e 70,6% 
em 2000, nao tinha nenhum nivel educacional concluido. Esta percentagem e de 40,2% entre os homens e 
de 71 ,2% entre as mulheres, de acordo com o QUIBB de 2000. 

No grupo etario acima de 60 anos, o percentual chega a 90% entre os homens ea 98% entre as mulheres, 
que corrobora mais uma vez para a hip6tese de mais acesso a educac;:ao no periodo actual. 0 percentual 
tambem pode ser considerado baixo entre os jovens de 15 a 19 anos de idade, dos quais 74% nao tern 
nenhum nivel educacional concluldo. 

Para a populac;:ao com mais de 15 anos de idade, 83% da area rural nao tinham em 2000 nenhum nivel de 
ensino concluido e, para a area urbana, 45% encontrava-se nessa condic;:ao. 

Para o grupo com alguma instruc;:ao, 28% da populac;:ao urbana e 13% da rural tern Ensino Primario 
concluido. Relativamente, os grupos com escolaridade de 2° grau (18% urbano e 3% rural) ou de nivel 
superior (9% e 1%) sao inferiores aos dais primeiros. 

A area de residencia e um factor determinante quanta ao acesso a educac;:ao, que significa notadamente 
que as pessoas residentes na area rural apresentam niveis de escolaridade piores em todos os grupos em 
relac;:ao aos residentes da area urbana. 

A falta de escolas, a dispersao da populac;:ao e a pr6pria situac;:ao s6cio-econ6mica da populac;:ao rural sao 
factores que limitam o acesso a educac;:ao. 0 tempo gasto pelos alunos no percurso da residencia a escola 
pode tambem serum desestlmulo a sua inserc;:ao e continuidade dos estudos. A seguir, mostra-se na Figura 
142 a distribui9ao por acessibilidade ffsica as escolas. 
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Figura 142: Acesso a uma escola em atfj 30 minutos 

Fonte: QUIBB - Questionario de lndicadores Basicos de Bem-Estar, INE, 2000-2001. 

A pesquisa do QUIBB mostrou que na area urbana 82% dos agregados familiares estao a 30 minutos de 
uma escola primaria e 64% estao a 30 minutes de uma escola secundaria, tornando a percentagem 
exclufda deste acesso relativamente pequena, 18% quanto ao primeiro grau e 36% ao segundo. 

Esco/a Primaria do povoado de Canchoeira, Mar90 de 2006 

Na area rural, 57% da populayao tern acesso a uma escola primaria em 30 minutos (43% gastam mais de 30 
minutos) e 1 % a uma escola de segundo grau, o que significa que 99% nao encontra este ensino disponfvel em 
seu raio de alcance local a menos de 30 minutos. 

1.8.5.9.2.2 Caracteriza~ao geral do sistema de ensino- Provincia de Tete 

A hist6ria da educa9ao em Tete durante as anos 90 revela um processo de recuperayao de tres quartos de 
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suas escolas primarias. Ao final da guerra, as poucas escolas que restavam estavam concentradas nos 
arredores das areas urbanas mais seguras, como a Cidade de Tete ea Vila de Moatize. 

Quando o Acordo de Paz de 1992 foi assinado, 
Tete tinha cerca de 50 mil alunos de primeiro grau 
e por volta de 1 100 professores em 106 escolas, 
o numero mais baixo entre todas as provincias. No 
segundo grau, apenas 6 500 alunos distribuidos 
em 7 escolas. 

Nos anos seguintes, elevou-se o numero de 
escolas primarias e secundarias atraves de um 
esfor90 concentrado do Governo Central por via 
do Ministerio da Educa9ao {MINED), bem coma do 
Governo Provincial, por via da Oirec9ao Provincial 
de Educa9ao e Cultura {OPEC) e com o apoio de 
doadores, ONGs e a particlpacao das 
comunidades, especialmente na constrw;ao e 
manutencao de escolas. 

Interior da sala de au/a da Esco/a Primaria do 
povoado de Chintondo, Man;o de 2006. Por volta de 2004, a Provlncia de Tete tinha cerca 

de 842 escolas do EP1, o que denota um aumento 
significativo de escolas se comparado com o ano de 1992 {106 escolas). Contudo, segundo o chefe do 
departamento de planificacao na OPEC, o aumento de 736 no numero de escolas nao foi acompanhado por 
uma melhoria das infra-estructuras ffsicas. Um exemplo disso e que das 842 escolas do EP1, cerca de 49% 
funcionam em condi96es precarias ou ao ar livre e, dos 51% restantes, algumas tern somente salas de 
aulas, outras tern salas de aulas e bloco administrative e muito poucas tern salas acompanhadas de 
compartimentos administrativos e bloco de residencia para os professores. 

E importante frisar que este numero de escolas ainda esta longe de responder a real demanda pelo ensino 
formal na medida em que, na maioria dos casos, tais escolas nao tern mais que dais blocos ou, 
simplesmente, um com duas salas de aulas. 

"A maior demanda atendida foi ao nivel da 18 classe. Conseguimos cobrir a quase totalidade da procura, 
mas ha a/unos que ficaram de fora por fa/ta de vagas isso porque atendemos estudantes que vem dos 
povoados de Mameme I e II, Mawira, Madamba 3 porque nestes povoados nao /eccionam o nivel do EP2". 
{Director da Escola de Madamba). 
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As escolas localizadas nos centros urbanos sao, na 
sua maioria, de alvenaria (tijolo e bloco), providas 
de carteiras e quadros-negros degradados, com 
compartimentos para bibliotecas, salas de jogos e 
laborat6rios existentes em parte das escolas mas 
sem equipamentos, livros e materiais didaticos 
adequados. 

Para o meio rural, a situa9ao e pior quanta ao 
acabamento tfpico das constru9oes, de pau-a-pique 
com revestimento de barro e cobertura de palha, 
coma o caso de Matambanhama, Nchenga e 
M'pandue. Essa condic;ao estructural leva a 
interrup9oes das aulas sempre que chove. 

Esco/a Primaria da zona de Cancope, povoado de 
Nhambalua/u. 

Esco/a Primario do povoado de Chintondo 

No entanto, comec;am a surgir algumas escolas feitas de tijolo queimado construidas com o envolvimento 
das comunidades, coma sao os casos das escolas de Mithethe, Calambo e um bloco em Matambanhama, 
tra9ando um perfil de coexistencia de blocos de pau-a-pique e tijolo. 

"O sistema de ensino formal e caracterizado pela existencia de esco/as de material convencional e material 
nao-convencional (pau-a-pique). A situa9ao das escolas construfdas com material convencional nao e 
agradavel, a maior parte encontram-se em condi<;oes degradadas e nao fem todas as infra-estructuras que 
deviam compor uma escola" (Directora Provincial de Educa9ao e Cultura de Tete). 

A provincia mostra um defice proporcional quanta ao numero de jovens no sistema escolar. Enquanto sua 
participac;ao proporcional na popula9ao dejovens (15 a 19 anos) do pafs alcan9a 8,1%, sua participa9ao no 
ensino e de cerca de 7,5% no primeiro grau e apenas 4,9% no segundo grau. Esses dais niveis de ensino, 
por sua vez, concentram 95% da populac;ao escolar da provincia79

· 

79 
"Perfif da Educa9ao em Tete", Ministerio da Educayao, publicado em Mo9ambique, em 2004. 

Setembro de 2009 
N°. 12203-8876-5 588 

.Golder \lJ1 Associates 



EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

Sa/a de au/a da Esco/a Primaria de Mitsanha. 

Apesar de uma tendencia de evolu9ao positiva, o Sistema de Educa9ao da Provfncia, de um mode geral, 
pode ser caracterizado por: 

• Um desequilibrio acentuado entre a frequencia do 1° e do 2° grau do Ensino Primario. O numero de 
alunos decresce cerca de nove vezes do EP1 para o EP2, o que significa que muitos alunos que 
terminam o EP1 nao entram n10 EP2 para concluir o nfvel do ensino primario. 

• Uma das causas apontadas para este desequillbrio esta directamente relacionada com a capacidade 
das infra-estructuras. 0 MINED tern como estrategia de educa9ao a massifica9ao do ensino basico 
para todos, e como tal tern havido um maior investimento nas escolas do EP1, o que ja nao acontece 
com os outros nlveis de ensino. A configura9ao do numero de escolas toma a forma de uma piramide, 
onde temos uma base muito larga (EP1), seguida de um tronco relativamente estreito (EP2) e um topo 
mais estreito ainda. Nesta ordem de ideias, os graduados do EP1 nao conseguem continuar com os 
seus estudos por falta de capacidade ao nivel das infra-estructuras. 

• Por outro lado, ao nlvel do EP1 o material didatico e de distribui9ao gratuita e os valores de matrrcula 
sao custeados pelo Estado, situa9ao que ja nao acontece ao nfvel do EP2 e subsequentes. Outro 
factor referenciado e o fraco acompanhamento que os pais e encarregados de educa9ao dispensam 
aos filhos. 

• Grande redu9ao na oferta de educa9ao no Ensino Secundario Geral de Nfvel Basico. Nern todos os 
distritos tern pelo menos uma Escola Secundaria Geral Basica. Os exemplos mais flagrantes sao os 
Distritos de Macanga, Zumbo, Chiuta, Maravia e Chifunde, que nao tern uma (mica escola do ESG, 
segundo a Directoria Provincial de Educa9ao e Cultura. 

• Numero muito reduzido de Escolas Secundarias de Nfvel Medic Pre-Universitario e de Escola Tecnicas 
Profissionais. 

;; Decrescimo na frequencia do numero de mulheres entre as primeiras classes de ensino e as mais 
adiantadas. 

Segundo relates colhidos na OPEC e na DSEC, o decrescimo na frequencia do numero de mulheres esta 
relacionado com o custo de vida e factores s6cio-culturais, bem como com o facto que a escolaridade nao e 
gratuita e o material didatico adquire-se mediante compra. Neste ambito, as famflias, pela debilidade 
econ6mico-financeira, investem nos filhos homens em detrimento das filhas mulheres. 

Por outro lado, a chefia do Departamento de Planifica9ao da OPEC frisou que "a distancia das escolas do 
EP2 e ESG em rela9ao aos povoados e centros habitacionais, principalmente na zona rural, tamMm 
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contribui para o decrescimo na frequencia do numero de mu/heres, porque os pais temem pela seguranr;a 
das filhas no percurso de casa para a esco/a e vice-versa". 

Persiste, ao nivel das comunidades, com maior incidencia para o meio rural, a concep9ao de que a mulher 
deve ser educada e socializada desde muito cedo para os trabalhos domesticos, reservando-se para o 
homem o trabalho fora do espac;:o domestico. 

A educac;:ao aut6ctone tradicional representada por um conjunto de conhecimento, Mbitos, crern;as, 
valores, isto e, toda a informac;:ao cultural que ao longo da hist6ria, e acumulada e transmitida de gerac;:ao 
em gerac;:ao, atraves da linguagern oral e ainda a principal via de educa9ao de crian9as e de mulheres 
especialmente. 80 

A questao do casamento e um outro factor a ser considerado. No meio rural, a mulher tern um certo papel 
social, ou seja, tern maior aceita9ao e considerac;:ao no seio da comunidade em que se encontra inserida no 
momenta em que se casa e nao quando estuda. Nesse sentido, as mulheres que nao se casam correm o 
risco de serem estigmatizadas pela comunidade. Como tal, tern havido muitos casamentos prematures que 
levam ao abandono da escola por parte da rapariga. 

Esco/a das Oitavadas no bairro de Bagamoio, Abril 
de 2006 

Segundo a Direc9ao da Escola Primaria Completa 
das Oitavas, os casamentos prematures e casos de 
mulheres gravidas que acabam por abandonar os 
estudos estao relacionados com o factor pobreza. 

"A/gumas raparigas vivem muito tempo sozinhas por 
que os pais ficam na machamba. Neste caso, as 
raparigas passam muitas necessidades e fome e, 
como ta/, sao facilmente aliciadas acabando por se 
engravidarem e consequentemente desistirem da 
esco/a, apesar da estrategia adoptada pela 
educar;ao para so/ucionar estes casos, que e a 
permanencia da rapariga na escola mesmo gravida". 

80 Bonnet, J.A.de Sa- Ethos Local e Curriculo Oficial. - Pontificia Universidade Cat61ica de Sao Paulo, Sao Paulo , 2002. 
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Actualmente, existem cerca de 82 centres de Centro de Eciuca9ao de adultos no povoado de 
alfabetizac;:ao e educa9ao de adultos ao nfvel do Chissita, Abril de 2006. 
Distrito de Moatize, segundo a DSEC de Moatize que leccionam do 1° ao 3° ano. Trabalham nestes centres 
332 alfabetizadores que atendem 3 140 adultos no 1° ano, 2 652 no 2c1 ano e no 3° 1 337, perfazendo um 
total de 7 129; dos quais 4 158 sao rnulheres (Chefe da Secc;:ao Pedag6gica da DDEC Moatize, 2006). 

Na ZIP (Zona de lnfluencia Pedag6gica) das Oitavadas que se localiza na escola do mesmo nome na Vila 
de Moatize funcionam 5 centres de Alfabetiza9ao e Educa9ao de Adultos (AEA) distribufdas pelo mesmo 
numero de escolas que compoem a ZIP (Oitavadas, Mutarara/Moatize, Chithatha, Capanga e Nhangonje) 
que albergam um total de 1 295 pessoas do 1° ao 3° ano, assistidos por 48 alfabetizadores (Dados colhidos 
junto do Director da EPC das Oitavadas e da ZIP, 2006). 

Os centres de AEA sao parte integrante da estrategia 
para combater as taxas de analfabetismo, mas a 
participac;:ao tern sido fraca e os poucos que recorrem 
a estes centres nao concluem os seus curses, 
contribuindo para o aumento dos indices de 
desistencias. 

lnteressante notar como as desigualdades de acesso 
por genero se mostram evidentes na traject6ria das 
mulheres nos diferentes nlveis de ensino, com uma 
tendencia de queda, desde a matrlcula, desistencia e 
aprova9ao. Em 2005, da 18 a 5a classe o numero de 
meninas matriculadas no distrito de Moatize era 
17.076 das quais 15.830 chegaram ao fim do ano e 
14.174 ficaram aprovadas, representando uma 
percentagem de 83% em rela9ao ao inlcio do ano. 

Da 6° a 78 classe, o numero de meninas matriculadas 

Centro de Alfabetizagao e Educa9ao de Adultos da 
Carbomoc, Abril de 2006 

totalizava 2 822, das quais 2 408 chegaram ao fim do ano, e 2 144 ficaram aprovadas, significando uma 
percentagem de 89% em relac;:ao ao infcio do ano. 

Para o caso do ensino geral do 1° ciclo (88 a 103 classe) foram matriculadas 1 307, das quais 1 228 
chegaram ao fim do ano, e destas, 837 ficaram aprovadas, representando uma percentagem de apenas 
64% em relac;:ao ao infcio do ano. 

Em relac;:ao ao rendimento pedag6gico para o ano de 2005, a situac;:ao foi positiva. No EP1 foram 
matriculados alunos dos quais 19 303 eram de sexo masculine e 17 076 de sexo feminine chegando ao fim 
do ano 34 060, sendo 18 230 meninos e 15 830 meninas. Tiveram um aproveitamento escolar positivo 30 
167 dos quais 15993 eram meninos e 14 174 meninas, o que corresponde a 82,9% no global81

. 

No EP2 foram inscritos 5 824 alunos sendo 3 416 alunos contra 2 408 alunas. Deste numero, 5 706 tiveram 
aproveitamento positive sendo 3 562 alunos e 2 144 alunas, o que corresponde a 98% no total82

. 

A Tabela 171 a seguir faz uma caracterizac;:ao que totaliza as escolas e o numero de estudantes inscritos 
por nfvel de ensino em 2005. 

Tabela 171: Rede de Escolas e Numero de Estudantes lnscritos por Niver de Ensino - Provincia de 
Tete - 2005 

81 Departamento de Planifica~ao 2005 e DSEM, 2004. 
82 Departamento de Planifica~ao 2005 e DSEM, 2004. 
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· Dist.~itP _~Ei N(Qatize 

·Nrve1 
N2.de .. N°'total ae1• · N~ ,de NP to·ta fI.Cte . % alunas· 

es~dlas 
..... .........,... ..... 

escoiis·· ' aiu-n.95 al.urfc)s 
EP1 842 287.680 46,5 85 35.278 40,4 

EP2 105 31 .51.3 3;7,~· 17 4.8.81 38,6 

ESG1/2 15 14.083 36,1 2 2.240 32,6 

EJ.F>;. 6 2&'14'" ' .. 

IMGM 1 144 6,2 

TOTAL 959 344.652 196 42.280 45,1 

Fonte: Departamento de Planifica9ao 2005 e DSEM, 2004.83 

Na cidade de Tete, existem cerca de 34 escolas registradas, das quais apenas tres sao do ensino 
secundario geral e pre-universitario, estando todas elas localizadas no centro da cidade no bairro Francisco 
Manyanga. Do ensino tecnico-profissional existem somente tres escolas, sendo as restantes escolas do 
nfvel EP1, EP2 e EPC (DSECC, 2006). 

0 envolvimento do sector privado na area de educa9ao culminou com a abertura de uma lnstitui9ao do 
Ensino Superior na Cidade de Tete, nomeadamente a Escola Superior de Economia e Gestao (ESEG), que 
oferece cursos de Economia, Gestao e Direito. A par da ESEG, foi criada pelo Estado uma lnstitui9ao de 
Ensino Superior Publico, o Institute Superior Politecnico de Geologia e Minas, cujas actividades iniciaram-se 
em 2006. Por sinal, estas sao as unicas institui9oes de ensino superior a funcionar em toda a Provlncia de 
Tete. 

Com rela9ao ao efectivo escolar, em 2005, a Provfncia de Tete tinha cerca de 287 680 alunos do primeiro 
grau, dos quais 133 734 eram mulheres e o remanescente, homens. Ao nlvel do EP2, Tete tinha cerca de 
31 513 alunos, sendo 11 925 mulheres e 19 588 homens. Ja para o ESG 1 e 2, existiam cerca de 15 
escolas que albergavam 14 083 alunos, em que 5 097 eram mulheres e os restantes 8 986 rapazes84

• 

Ainda em 2005, em 13 distritos da provfncia, foram cobertos no ambito do levantamento estatfstico, 166 
centros de alfabetiza9ao e educa9ao de adultos &AEA), que leccionam ate ao 3° ano, com um total de 53 
380 educandos, dos quais 30 976 eram mulheres8 

. 

Para o do Distrito de Moatize, funcionaram em 2005, 85 escolas do primeiro grau, que albergavam um total 
de 35 278 alunos assistidos por 502 professores que nao cobriam as necessidades do distrito, que 
demanda 732 professores. 

No EP2, o Distrito registrou 17 escolas completas com 4 881 alunos matriculados, assistidos par 138 
professores. Dada a demanda, funcionaram com o curso nocturne nos locais onde as condic;:oes o 
permitiram. Assim, 4 escolas abrigaram 905 alunos do curso nocturne. No ESG1, o distrito tinha duas 

83 DSEM - Direci;ao dos Servii;os de Educai;ao de Moatize, inclui o lnstituto Medio de Geologia e Minas como curso 
profissionalizante, mas este nao e anotado nas estatisticas fornecidas pelo Oepartamento de Planificai;:ao da Direci;:ao 
Provincial. 
84 Ministerio da Educai;ao e Cultura (2005); Estatistica da Educai;ao "Levantamento Escolar". Maputo. 
85 Idem. 
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escolas registradas (a Escola Her6is Moc;:ambicanos e de Z6bue), que matricularam 2 240 alunos assistidos 
por 66 professores, sendo 45 professores da Escola Her6is Moc;:ambicanos e 21 de Z6bue. Neste caso, 
houve a necessidade de introduzir o curso nocturne para responder a demanda, onde foram matriculados 
935 alunos86

. 

Segundo actualizac;:oes feitas em campo pela Golder (2009) , existern 82 centros de educac;:ao para adultos 
no Distrito de Mo_atize, e dos 7.129 adultos que conclulam o ensino em 2006, apenas 4.148 eram mulheres. 
Existe tarnbem um investimento no ensino tecnico-profissional, com grande procura de cursos 
profissionalizantes. Embora somente 20 dos 240 alunos matriculados no ensino elementar em 2005 fossem 
mulheres, 420 dos 601 alunos matriculados no curso basico de contabilidade eram mulheres, o que 
pressupoe uma transic;:ao para nlveis mais elevados de educac;:ao por parte do sexo feminino. 

1.8.5.9.2.3 Capacitafao dos docentes 

A Provfncia de Tete apresenta um quadro insuficiente 
de professores para atender a demanda (Tabela 172). 
Para enfrentar esse problema, o governo provincial 
decidiu recrutar professores nao formados, desde que 
com nfvel de escolaridade ate a 108 Classe.67 

Deste modo, existem dois grupos de docentes, 
segundo a Directora Provincial de Educac;:ao e Cultura: 
Os docentes efectivos (que fazem parte do aparelho 
do Estado) e os docentes contratados que leccionam 
mediante a assinatura de um contrato que 
normalmente tern a durac;:ao de um ano. Tanto no 
primeiro come no segundo grupo, ha docentes com 
formac;:ao psicopedag6gica e docentes sem esta 
formac;ao. Para estes ultimas existem programas de 
capacitac;:ao/qualificac;:ao realizados trimestralmente. Residencias dos Professores da escola de 

Chintondo, Man;o de 2006. 

Tabela 172: Numero de Professores por sexo, nacionalidade e forma~ao. Provincia de Tete 

,. Com fomalfao $~m. f'orro~9~9 . , · .. . - ~;;. 

Psicfopedc;ig~gic~ Psicope'?i_~g99.M ,, 
M H/M M H/M M HIM 

E.P1 1221 4~ 1.Eh· 1220 829 2271 391· 1844; 

66 Direcc;ao Distrital de Educac;ao e Cultura de Moatize (2005); Relat6rio do IV Trimestre. Moatize. 
87 "Perfil da Educac;ao em Tete", Ministerio da Educac;ao, publicado em Moc;ambique, em 2004. 
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EP2 228 853 228 853 171 559 57 294 

~SG1 43 3J4~ 36 ~2·9 4$ ~ 144 . ·t:i : 185 

ESG2 9 50 6 44 6 37 7 

Fonte: MINED, 2005: Estatfstica da Educa9ao - levantamento escolar. 

Mesmo assim, o numero medic de alunos por classe e por professor e alto no nivel Ensino Primario - 46 
alunos por turma e 55 alunos por professor. Nos feaises desenvolvidos, a media de aluno por professor e de 
14,3 e nos pafses em desenvolvimento e de 21,7 8

. 

Esco/a Nhamssossa - Diagonal Urbana, 2006. 

Esco/a de Benga. Fonte: Diagonal Urbana -
1010512005. 

Para o povoado de Kaphirizange onde funciona uma 
ZIP composta por 4 escolas - EPC de Kaphirizange, 
EP1 de Mulambe Ndachira, EP1 de Nhambulu e EP1 
de Nsenguerengueze - estao registrados cerca de 2 
586 alunos para o presente ano de 2006 dos quais 1 
150 sao alunas. Este universe de estudantes e 
assistido por 28 professores dos quais 3 sao 
mulheres. A Escola Primaria de Kaphirizange e a 
t:mica completa e que lecciona ate a 7a classe e e 
construfda de material convencional (Tabela 173). 

Esco/ a de Benga. 
Fonte: Diagonal Urbana- 1010512005. 

88 
Dados da edh;ao de 2002 da pesquisa World Education Indicator (WEI) realizada pela UNESCO e pela Organiza~ao e 

Desenvolvimento Econ6mico {OCDE). 
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Tabela 173: Numero de alunos porclasse esexo naZIP. Caphirizange 

E~~pl.as .... <, 
CD 
l/J .:·eaphirlz~nge· M.Ndactrii"a · NS,eng ueren_g yedza. Ill 
ns 
0 

H M H Mr tit H M 

1a 74 91 82 96 29 37 143 135 

,2!1: . 81 7Q· ·51 121 ,91 

" " 3a 73 68 51 55 29 19 78 66 

.t4.j · .• 
' ' . 

5a 67 50 60 44 28 21 43 11 

Fonte: Direc9ao da Escola de Caphirizange e da ZIP, 2006. 

A escola primaria das Oitavadas que funciona como ZIP responde por mais 4 escolas, conforme indicado na 
Tabela 174, a seguir. 

Oitavadas 

Nhangonje 

1.8.5.9.2.4 

Tabela 174: Numero de alunos por classe na ZIP das Oitavadas 

188 280 

85 125 
. 4~5 . ; ' 

250 80 

212 

65 

q6 

96 

197 

44 

42 

102 

45 

Fonte: Direc9ao da Escola das Oitavadas e da ZIP, 2006. 

Ensino tecnico profissional 

197 158 

Pelo potencial em minerios existentes no solo da Provincia de Tete, o investimento no ensino tecnico-
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profissional apresenta-se como uma das prioridades na area da educa9ao. 

Como tal, a provfncia tern no momenta 6 escolas do ensino-tecnico profissional, com destaque para o 
lnstituto Medio de Geologia e Minas (IMGM), localizado no Distrito de Moatize. As outras escolas do ensino 
tecnico sao: Escola Dom Bosco, no bairro Materna; Escola Industrial de Matundo; Escola Comercial Martires 
de Wiriamo. Todas localizadas na Cidade de Tete; a Escola de Artes e Oflcios do Songo, localizada na vila 
com o mesmo nome; e a Escola Basica Agraria de Fonte-Boa de Boroma-Changara. Existe tambem o 
lnstituto Superior Politecnico de Geologia e Minas, localizado na Cidade de Tete. 

A demanda pelos cursos de ensino profissional e alta. 
Segundo declara96es do Chefe do Departamento de 
Planifica9ao da OPEC, as turmas excedem sempre o 
numero de alunos. Os cursos disponibilizados sao a 
electricidade geral, por influencia da Hidroelectrica de 
Cahora Bassa, contabilidade geral, mecanica de 
autom6veis, mestre de obras, serralharia mecanica, 
culinaria, corte e costura, geologia e minas, curso 
agrario e bobinagem. 

De uma maneira geral, os cursos mais procurados sao 
os de contabilidade, electricidade e o curso agrario. 
Em termos de genero, em 2005, o numero de 
mulheres era inferior ao o dos homens. De 240 alunos 
que estavam no nivel elementar, somente 20 eram 
mulheres. No nfvel basico (comercial e industrial), o 
curso de contabilidade tinha um total de 601 alunos, 
dos quais 420 eram mulheres, o unico caso em que o 

/nstituto Medio de Geologia e Minas na Vila de 
Moatize, Diagonal Urbana, 2005. 

numero de mulheres supera o dos homens. Ja no ensino industrial volta-se a ter uma grande disparidade de 
genero. Nesse caso, existiam 1122 alunos e somente 69 eram mulheres. 

0 lnstituto Media de Geologia e Minas - IMGM foi criado em 1988 pelo governo mo9ambicano. Ea (mica 
institui9ao do ensino tecnico-profissional a funcionar no Distrito de Moatize. Quando da sua funda9ao, 
estava sob tutela do Ministerio dos Recurses Minerais e Energia. Porem, ap6s o ano 2000, o 6rgao estatal 
que tutelava o IMGM alegou que o seu papel nao era de formar quadros e, portanto, o IMGM passa a estar 
sob al9ada do MINED, segundo o Director Pedag6gico e lnterino do lnstituto. 

Quando a institui9ao abriu as portas ao ensino (1988), ministrava apenas um curso: ode Geologia, situa9ao 
que prevaleceu ate 1994. A partir desta data, segundo relatos do Director Pedag6gico e lnterino, o IMGM 
introduziu o curso de Minas. 

A questao do genero no !MGM nao foge a regra das demais institui96es do ensino tecnico-profissional da 
Provfncia de Tete e do pals no geral, caracterizada por uma grande disparidade entre o numero de homens 
e de mulheres, com vantagens para os homens. A tftulo de exemplo, segundo o Director Pedag6gico do 
IMGM, de um total de 171 estudantes matriculados em 2006, apenas 16 sao do sexo feminino. 

Segundo o Director, a fraca aderencia de candidatas mulheres esta directamente relacionada com a falta de 
divulga9ao e esclarecimentos junta aos alunos do ensino basico e outros grupos. 

1.8.5.9.3 Sintese Tematica 

0 percurso hist6rico de Mo9ambique denota os desafios na area da educa9ao, tendo em vista nao somente 
os desequiHbrio da educa9ao formal, como tambem a riqueza multicultural a ser preservada, com diferen9as 
de costumes, tradi96es e linguagens. 

0 diagn6stico sabre esse tema revela, nas zonas rurais, cidades e povoados, a baixa oferta de vagas e falta 
de acessibilidade ao ensino formal, com reflexes nos graus observados de alfabetiza9ao da popula9ao, 
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havendo um desequilibrio acentuado entre a frequencia do 1° e o 2° grau do Ensino Primario. 

O numero de alunos decresce em cerca de nave vezes do EP1 para o EP2, o que significa que muitos 
alunos que terminam o EP1 nao entram no EP2 para concluir o nivel do ensino primario. Uma das causas 
apontadas para este desnivel esta directamente relacionada com a baixa capacidade das infra-estructuras. 

0 MINED tern coma estrategia de educayao a massificayao do ensino basico para todos, com maiores 
investimentos nas escolas do EP1 . Issa nao acontece nos outros nfveis de ensino. 

No entanto, observa-se que pelo potencial em minerios existentes no solo da Provfncia de Tete, o 
investimento no ensino tecnico-profissional apresenta-se como uma das potencialidades a se destacar na 
area da educayao. 

• Fragilidades 

• Oferta de vagas insuficiente nas escolas de ensino primario e secundario. 

• Pressao sabre a oferta de educayao e comprometimento da capacidade de suporte do sistema 
educacional. 

• Deficiencia de qualificac;ao e capacitac;ao dos docentes do ensino primario e secundario. 

• Numero reduzido de Escolas Secundarias de Nivel Media Pre-Universitario e de Escolas Tecnicas 
Profissionais, face a demanda existente. 

• lnfra-estructura precaria sob os aspectos quantitativos e qualitativos. 

• Decrescimo na frequencia do numero de alunas entre as primeiras classes de ensino e as mais 
avanc;adas. 

• Alta Taxa de Analfabetismo da populac;ao com idade superior a 15 anos na area rural. 

• 84% da populac;ao com idade superior a 15 anos sem concluir nenhum nivel de ensino. 

• Oportunidades 

• Existencia na Provincia de Tete de seis escolas do ensino-tecnico profissional, com destaque para 
o lnstituto Media de Geologia e Minas (!MGM), localizado no Distrito de Moatize, e para as escolas 
Dom Bosco do Bairro Materna, Industrial de Matundo e Comercial Martires de Wiriamo, 
concentradas na Cidade do Tete; a Escola de Artes e Oficios do Songo localizada na vila do Songo 
e a Escola Basica e Agraria de Fonte-Boa de Boroma-Changarn. 

• Abertura do Institute Superior Politecnico de Geologia e Mina e da Escola Superior de Economia e 
Gestao na Cidade de Tete, em 2006. 

1. 8. 5. 10 Patrim6nio Hist6rico, Arqueol6gico e Cultural 

1.8.5.10.1 Fundamentac;;ao 

A implantac;ao de uma central termica em uma area que compreende a cidade de Tete e o Posto 
Administrativo e Vila de Moatize exige um estudo a respeito da riqueza do acervo hist6rico, arqueol6gico e 
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cultural presente nos territ6rios situados ao longo da sua area de influencia, nao somente atraves do ponto 
de vista formal, mas tambem a partir da valorizac;:ao de elementos da natureza tidos como sagrados pelas 
comunidades locais que, desse modo, estabelecem relac;:oes cotidianas especiais no territ6rio. 

Considerando as interferencias territoriais diretas para a instalac;ao de uma Central Termica. junta as 
comunidades tradicionais, economica e socialmente dependentes do meio ambiente a ser afetado, incluindo 
as praticas culturais (cerimoniais e rituais) ligadas a lugares sagrados, deve-se ressaltar a necessidade em 
se apontar os sitios e locais sagrados que constituem o patrimonio cultural local das populac;oes a serem 
afectadas. 0 presente levantamento inctui em seu escopo de.estudo, as areas de influencia direta e indireta 
do projecto que envotvem os dois centros urbanos ja citados acima e parte dos povoados das tocalidades 
de Benga e Moatize sede. 

Considerar as dimensoes dos valores culturais das comunidades em questao (espaciais, temporais, 
subjetivas) significa operar um parametro essencial para compreensao do processo de qualquer intervenc;:ao 
que se de junta a este territ6rio. 

1.8.5.10.2 Descric;ao do Terna 

1.8.5.10.2.1 Monumentos e locais hist6ricos e cu/turais 

• Provincia de Tete 

Varies estudos tern estimulado as investiga96es e relatos etnograficos do Vale do Zambeze e sua area 
adjacente. Entre os estudos mais conhecidos, figuram a descoberta em 1907, da Gruta de Chifumbaze por 
Carl Wiese, na Provlncia de Tete e os achados arqueol6g.icos de David Phillipson (1977) sabre as "grandes 
migra9oes bantus", permitindo a reconstruc;ao, mesmo que parcial, do passado e configurando um rico 
acervo hist6rico e cultural da populac;ao. 89 

Os estudos realizados e o trabalho de campo permitiram a identificac;ao dos seguintes locais hist6ricos e 
acervos: 

lgrejas - Sao pouco conhecidas como fonte arqueol6gica, embora nas descri96es das estac;oes de 
presenc;a inicial dos portugueses sejam referidas (Garlake 1963). Sao Jose de Boroma na Provincia de Tete 
e a igreja mais conhecida e que esta na linha de penetrac;ao para o interior do planalto de ouro. 

89 Devemos lembrar que as formacoes naturais supramencionadas nao possuem valor cultural em tanto que 'lugar 
sagrado', nem sao utilizadas pela populacao local em rites e cerimoniais, embora sua importancia espeleol6gica em 
tanto que patrim6nio cultural natural nao possa ser ignorado. 
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Missao de Sao Jose de Boroma, na Provfncia de Tete. Marr;o de 2006. 

Ceramica - No vale ha uma mudanc;:a na forma e decorac;:ao da ceramica local em func;:ao do influxo da 
porcelana. 0 motive ornamental mais comum sao as bandas cruzadas formando uma rede (o tfpico padrao 
"crosshaching"). Semelhante material foi igualmente testemunhado na costa (Dickinson 1971, Liesegang 
1972). Maggs {1976) diz que este motive de decorac;:ao e tfpico dos estabelecimentos iniciais dos 
portugueses. Ha uma mudanc;:a que se opera tambem na forma da Tradic;:ao Zimbabwe (ex. o aparecimento 
de tigelas). 

Vaso Ingles nos antigos 1800. Chines Ching Periodo. 
Fonte: Solange Macamo Fonte: Solange Macamo 

Porcelana e Micangas - Esses itens ilustram melhor as interacc;:oes culturais no vale. Os estudiosos 
discutem influencias (Rita-Ferreira 1990), lnteracc;:oes culturais (Pikirayi 1993) e "zonas de contacto" 
(Rodrigues 2004). Esta teoria ap6ia tambem a ideia da possivel formac;:ao de uma lingua de contacto 
comercial do tipo crioulo na sociedade do Zambeze. 

Nas proximidades do ano de 1700, houve uma transic;:ao nos padroes do fabrico da porcelana com a 
introduc;:ao de exemplares ingleses, o que tambem contribuiu para baixar o prec;:o da porcelana. Os motives 
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mais comuns eram paisagens, cenas de casas e motivos florais (Stephens 2003). lsso incluia jogos de cha 
e de jantar. 

Mir;angas em Degue-Mufa enfatiza seu papel como 
centro de compras, vendas e troca do Vale do Rio 
Zambeze no hinterland, ao longo da penetrar;ao 

Porluguesa nos meados do sec. XV 

Fonte: Solange 

Em Degue-Mufa, perto da Cidade de Tete, ha uma 
colecc;ao com os motivos acima descritos. Este 
material representa o perlodo de transic;:ao na 
China da dinastia Ming (Wan-Li) para o periodo 
Ching ou Quing, entre os seculos XVI e XVII (Ellert 
1980). No Zumbo foi testemunhada porcelana 
semelhante por Ramos e Rodrigues (1978). 

As mic;:angas contribufram para a diferenciac;:ao 
social, como aconteceu no Limpopo (Wood 2000). 
No vale foram comumente encontradas as 
chamadas contas miudas ou de Cambaia (India). 
Quando os portugueses chegaram, encontraram 
em circulac;:ao mic;angas pretas, amarelas, verdes e 
azuis. Contudo, as pretas e vermelhas eram 
preferidas no reino do Mutapa. E posslvel trac;:ar as 
rotas de comercio porque a produc;:ao de mic;:angas 
era limitada. 

As mic;:angas dao uma ideia dos padroes de 
povoamento no vale, ate ao perlodo Nguni dos 
meados do seculo XVIII a XIX. (Liesegang com 
pessoal, 2005). As mic;angas ajudam a discutir 
relac;:oes de genero. As mulheres usam as 
mic;angas como ornamento indispensavel (Rita
Ferreira 1982). Sao um artigo de distinc;ao para 
quern as usa e ha tambem a crenc;a de que uma 

distribuic;ao sabia das mi9angas ajuda na estabilidade familiar (Beach 1980). 

Segundo relatos de Virgilio Patissane (2005), as mic;:angas eram, num passado muito recente, ao nlvel do 
povoado de Calambo, uma pec;:a de ornamentac;:ao usada pelas mulheres como forma de ressaltarem a sua 
femenilidade e beleza. As mulheres usavam fros de mic;:angas em volta da cintura o que lhes conferia um 
estatuto especial. 

A Direcc;:ao Provincial de Cultura, Juventude e Desportos da Provlncia de Tete realizou o levantamento de 
localidades consideradas momumentos hist6ricos e objectos de interesse hist6rico-cultural para 
monitoramento por este departamento da provfncia. Nesse sentido apresenta-se na Tabela 175 a seguir a 
relac;:ao dos monumentos e locais hist6ricos identificados na Provfncia de Tete. 

Tabela 175: Monumentos e locais hist6ricos - Provfncia de Tete, 2005 

1Y1om.imeilt9 e Local Hist6rico 

13 Bomba de Captac;:ao de agua da cidade 

p.. rfforta. s~rada ·de Sabadar 

A origem Bndi 
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Monumento e Local Hist6rico 

Abrigo das Guerras Macombe 

Aguas Quentes 

Aguas termais de Nhayondwe 

Base 5° Destacamento Nhacamba 

Base 6° Destacamento Chipembere 

Base 7° Destacamento Nhacamba 

Base 8° destacamento Mphalamabue 

Base Africa 

· Base Beira 

Base Central da Frelimo 

Base central de luta armada 

Base Chiipa 

Base Chilzidzi 

Base Chimuala A+B 

; Base Chipondamoi6· 

Base da luta armada de Miphelambue 

Localiza~ao/Distrito 

Changara 

Changara 

Moatize 

Changara 

Changara 

Changara 

Changara 

Chifunde 

Chifunde -

Changara 

Changara 

Macanga 

Chiuta' 

Maravia 

Cnangar?I 

Maravia 

: Base da luta. armada t azlr:i<( ' '. ·~;~.)~; • ..,.1..;.;1~~~~~~~~~ ~'"-'--"'·' 
Base da luta armada Nhaifa 

B~se de KC!ssue.nder : ~· 
Base de luta armada Mimango 

Base Kawaza ' .. 
Base Manzo 

B&s.e Nca~M 
~ " 

Base Nhamizenga 

Base Njovu 

Base vlsitada pelo Presidente da Frelimo Samora Marchel 

Casa de Pedras 

Caverna de Katundo 

Esta9530 arquebl.6gic!'I· Muf~-Degue 

Forno de fundi9ao de ferro 

Forno de fimdi~a-o . dfu-ferrp ..( El)C?l'llil~}·, 
Fortaleza de Sao Tiago Maior 

Fortaleza Dom Luf 5: 

lgreja de Lifidizi 

lgreja de Sao Jose 9e,Boroffia,Morara 

lgreja Sao Pedro Miruru 

Lugar hist6rieo (Thawe Boroma) \'LagoaD 

Luta de resistencia Guta 
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Mara via 

Mara via 

Macanga 

Macan,951• 

Macanga 

€idade:de :r~t~ 
Maravia 

Maravi( 

Cidade de tete 

Cidade d~··te!e 

Ang6nia 

Changara: 

Zumbo 

Changara 

Maravia 
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Monumento e Local Hist6rico 

Luta de resistencia Nhaminiza 

Massacre de Caluwe 

Massacre de Camponda 

Massacre de Dowe 

Massacre de Joao 

Massacre de Nfucanji 

Massacre de Nhamaipa 

Massacre de Ntengo Wa Minga 

Massacre de Ntuguaniza 

Massacre de Pote-pore 

r Massacre de Tembue 

Massacre de Wiriyami 

1 
Minas de Bronze (Ndande) 

Minas de Mangondera (Matsatsa) 

(;Minas d~ Pedra (Ndand·~) 

Mluma ya Mulungu 

Mpipiti . ~ :". 

Monte Kalipale 

Mo rite, Kanungola 

Monte Nansula 

Mpnt~ ~09ue

Monumento hist6rico da feira Zumbo-Zambia 

t Mo rte' sa§ra~~f de .~~·9'adar -
Ng om a wa Chitsamba (1) 

' Ngoma wa Chitsarti'ba (2) 

Nhanphanza - (Careca) - (Mphanzo) 

: Nhanihekwe 

Pinturas de Mwala Wamphini 

• Pinturas Rupestres Chitima 

Pinturas Rupestres de Cachembe 

Pinturas Rupestres-de Calawire 

Pinturas Rupestres de Cambedza 

: Pinturas Rupestres de Cainpala) 

Pinturas Rupestres de Campota 

, Pinturas Rupestres de Cazula 

Pinturas Rupestres de Chicolone 

Pinturas Rupestres de Chifumadzi 

Pinturas Rupestres de Chimwala 

Pinturas Rupestres de Chingo 

Pinturas Rupestres de Furancungo 
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Localiza~ao/Distrito 

Changara 

Magoe 

Magoe 

Magoe 

Zumbo 

Chifunde 

Magoe 

Macanga 

Mara via 

Magoe 

Chifunde 

Changara 

Moatii e 

Moatize 

Tsangano 

Moat ii;~ 

Angonia 

Matavia 

Macanga 

Maca.r ga 

Moatize 

Zumbg 

Chiuta 

Cahora i&C!ssa . 

Maravia 

Chiuta · 

Macanga 

Macan~.a 

Chiuta 

Chiuta 

Chifunde 

Macanga 

Macanga 

Moatize · 

Macanga 
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Monument<> e .tocal'Jti~t6~1co- · 

Pinfw~s Rupestres ·c,Je Ml~aia w~\N~~~~ 
Pinturas Rupestres de M Wambalume 

Pinturas Rupestres de· Malata. 

Pinturas Rupestres de Maungu 

Pihtl!iras Rup~stre_s de.P~_az1 l'..a l'lll_ulrng'u 

Pinturas Rupestres de Samo 

'Pititill'ras IRu'pe.stres ·cte··S~o; 
-11 ~ .. • 

• Distrito de Moatize 

Locali~a9·ao/Distrito 

Angon la 
Macanga 

Angonia 

Macanga 

T§~n9ar9 
Macanga 

ChLuta 

Angonia 

Mut:@JqJia· 

Maravia 

Marlflv1a .. . 

Cahora Bassa 

No Distrito de Moatize, area de influencia indirecta de nosso estudo, foram identificados os seguintes 
monurnentos e sftios hist6ricos: Minas de Bronze (Ndande). Minas de Mongondera (Matsatsa) , Minas de 
Pedra (Ndande), aguas termais de Nhayondwe, pinturas rupestres de Chingo em Moatize, Monte Z6bue, 
Nhanphanza, Samwewa - Mabvudzi e a Ruina da Administra9ao Colonial (Benga). 
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Rufna da Administra9ao Colonial portuguesa na 
localidade de Benga, pr6ximo a Cidade de Tete. 

Mar90 de 2006. 
Vista no Monte Z6bue, Abril de 2006. 

De acordo com estudo realizado na regiao onde se situa o Distrito de Moatize90
, foram identificados tambem 

os seguintes locais sagrados: 

• Monte Nhacuruisse, usado para cerim6nias de chuva e tratamento de doenc;as feitos pelo curandeiro 
da zona. Ha muita superstic;:ao a respeito do Montee a populac;ao local tern medo de se aproximar sem 
pedir autorizac;ao do curandeiro. 

• Monte Malemba, usado para cerim6nias de chuva feitas pelo regulo local. 

0 Servic;o Nacional de Museus e Antiguidades do 
Sector de Preservac;:ao e Valorizac;:ao Cultural 
encontra-se na localidade de Chipanga. Em 
Moatize localizam-se ainda as aguas quentes 
termais de Thenta, pr6ximas ao Rio Moatize. 

A Vila do Municipio de Moatize, area de influencia 
directa do empreendimento, e composta par 6 
bairros e a linha ferrea tera seu trajecto intervindo 
no entorno dos bairros de Chithatha, Bagamoio, 
Liberdade e 1° de Maio. Os principais sitios 
considerados hist6ricos por sua ancestralidade e 
importancia sao : As Aguas Termicas localizadas 
no bairro do Bagamoio, e no bairro de Chipanga, a 
Cruz de Santa Barbara91

, a Vala Comum onde 
foram enterrados os mineiros que perderam a vida 
nos acidentes de Chipanga locaHzada no bairro 1° 
de Maio . 

Foto Diagonal Urbana: Cruz de Santa Barbara 
situada na Viia de Moatize, Abril de 2006. 

90 lmpacto & Marlin Granite Moc;:. Ltda, Estudo de lmpacto Ambienta/ da Mina de Anortosito, Moatize, Provincia de Tete, 2000. 
91 Nao existe um consenso quanta a localiza<;ao da cruz de Santa Barbara. 0 secretario do bairro 1° de Maio defende que a cruz 
fica localizada no seu bairro enquanto os residentes de Bagamoio defendem que a cruz esta em Bagamoio. 
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"No tempo da carbonffera existiam em todas entradas das minas uma imagem de Maria com um menino 
nos bra<;os e ovelhas92

. Em todos os dias 25 de Dezembro e outras datas imporlantes da igreja cat6/ica 
realizavam-se missas nas minas, junta a estas imagens a pedir ben9ao e protec<;ao e, estas missas eram 
realizadas pelos padres missionarios da igreja cat6/ica" (Secretario do bairro 1° de Maio). 

"Mais tarde construiram a Cruz de Santa Barbara para que todas as minas e mineiros se concentrassem 
nela nos dias festivos da igreja e realizassem uma (mica missa com a participa<;ao de todos coma forma de 
pedir ben<;ao a Deus, protec9ao, evitar acidentes e pedir sorte. Ate hoje, a Cruze usada para realiza9ao de 
cerim6nias cristas e rezas nos dias importantes da igreja cat61ica" (Secretario do bairro 1° de Maio). 

No bairro Chipanga, cujo nome esta intrinsicamente associado as minas de carvao do mesmo nome 
localiza-se as aguas termais, as quais sao muito respeitadas e sacralizadas pelas comunidades locais. 

"Na margem do rio aqui em Chipanga existe uma fonte onde a agua esta sempre a ferver e n6s nunca 
conseguimos explicar. Este /ugar passou a ser protegido pela popula<;ao. Esta fonte tern uma 
particularidade: Quando o caudal do rio sobe de nive/ a fonte desloca-se para a margem e quando baixa o 
caudal, a fonte volta mais para o centro. A fonte ja des/ocou-se par tres lugares bem pr6ximos mas nunca 
secou e nem ficou fria " (Secretario do Bairro Chipanga, 2006). 

Segundo depoimento a seguir, a sacralizac;:ao das aguas termais foram perdendo o seu valor e peso com o 
passar dos tempos. 

"Antlgamente a fonte era muito respeitada pela popu/ar;ao e era proibido as mu/heres tomarem banho nela 
ou se aproximarem. S6 os homens p_odiam tomar banho no local. Os mais velhos diziam que se as 
mu/heres tomassem banho no local a fonte la secar. Agora os jovens nao respeitam muito porque /evam as 
suas namoradas para a fonte" (Secretario do Bairro Chipanga, 2006). 

Na regiao outros iugares de culto como igrejas sao representativas em termos patrimoniais, destacando-se 
dentre elas a lgreja Cat61ica localizada a margem da Estrada Nacional, no Bairro da Liberdade. Alem desta, 
predominam varias igrejas protestantes, como Testemunha de Jeova, Velhos Ap6stolos, Assembleia de 
Deus, New Government, dentre outras. Em algumas zonas e possivel encontrar mais de 7 igrejas num 
mesmo quarteirao ou unidade. Segundo fontes contactadas a predominancia de pequenas igrejas junto aos 
quintais das casas e uma estrategia de sobrevivencia, visto que as seitas convencionais cobram dizimos 
nas suas cerim6nias religiosas. 

No Distrito de Moatize existe tambem a Escola Missionaria Chithatha, fundada em 1947. A escola foi 
construida a pedido do Regulo local. 

1.8.5.10.2.2 Sitios sagrados 

• Cem iterios 

92 Pela descrir,;ao feita pelo nosso entrevistado, tal imagem talvez simboliza o nascimento de Jesus Cristo 
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Na Vila de Moatize coexistem dois tipos de cemiterios: Cemiterios Municipais e cemiterios tradicionais. Os 
cemiterios municipais existentes na vila sao 
dois, sendo um cristao e o outro reservado 
aos muc;ulmanos. Estes sao geridos pelo 
Conselho Municipal e como tal as sepulturas 
estao devidamente parceladas e limpas e 
localizam-se no bairro 25 de Setembro. 

Paralelamente a estes, existem cerca de 16 
cemiterios tradicionais, localizados, regra 
geral nas zonas limltrofes dos bairros. Estes 
cemiterios sao usados pela populac;ao 
economicamente mais vulneravel que 
enterram os seus entes queridos sem caixao, 
o que e considerado proibido pelo Conselho 
Municipal. 

No Bairro da Liberdade existem tres 
cemiterios tradicionais: Cemiterio de 
Chipanga 7; Nhamitalala/Nhamidima para 
crianc;:as e adultos. 

Cemiterio Municipal - Moatize, Abril de 2006. 
Fonte: Diagonal Urbana. 

No povoado de Minga (All) em Moatize, existe um cemiterio tradicional chamado Nhamithubue . 

Cemfterio Tibo - Bagamoio, Abril 2006. 
Fonte: Diagonal 

Em Chithatha existe um cemiterio tradicional 
destinado ao enterro de crianc;as, porem realizam 
tambem enterro de adultos quando assim o 
desejam. 

E no Bairro de Bagamoio (Tete) existem cinco 
cemiterios tradicionais: Tibo; Nhantsere, Tibo (para 
crianc;as), Nhamitalala e outro que nao tern nome. 

"Existem cemiterios tradicionais que sao usados 
pelas comunidades mais pobres que nao tern 
dinheiro para comprar caixao. Estes enterram os 
seus entes queridos sem caixao e isso nao e 
permifido no cemiterio municipal. Tambem, existe a 
tradi<;ao de que uma crianr;;a que perde a vida antes 
dos 5 meses nao e enferrada no caixao, sao 
enroladas em /enr;ois e sepu/fadas. Estas tambem 
sao sepultadas nos cemiterios tradicionais como o 
cemiterio de Nhamidima/Nhamintalala" (Secretario 
do Bairro Liberdade, 2006). 

Os cemiterios municipais e tradicionais, sao os locais mais sagrados e respeitados da area, a partir do qual 
as pessoas acreditam que os esplritos dos mortos continuam a controlar activamente os vivos. Praticas 
relacionadas com sepulturas sao consideradas como fonte de protec;ao ancestral e prosperidade da 
comunidade. 

Contudo, quase todos os cemiterios tradicionais visitados na zona urbana da Vila de Moatize e seus bairros, 
apresentam uma caracteristica em comum com os cemiterios situados nos povoados, especificamente na 
zona rural: localizam-se dentro de matas densas e nao esta previsto nenhum servic;o como limpeza do local 
e conservac;ao das campas. 
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Cemiterio Tradicional - Bairro Bagamaio, Abril 2006. 
Fonte: Diagonal Urbana. 

Tai limite de USO nao e sin6nimo de 
mm1m1za9ao do seu valor, pois a 
comunidade tern um grande respeito pelos 
cemiterios, a ponto de nao ser permitido a 
entrada nestes sem a preseni;:a do chefe do 
cemiterio. Por vezes, a entrada para a visita 
ou mesmo para a realizai;:ao de cerim6nias 
funebres deve ser antecipada de uma 
pequena cerim6nia fora do cemiterlo, para 
informar os esplritos do prop6sito da visita 
ou para pedir permissao de enterrar um 
falecido. 

As sepulturas de antepassados sobre 
campos ou em volta dos mesmos 
constituem uma forma tradicionalmente 
aceitavel de comprovayao de propriedade 
desses campos, que se reconhece por 
meio de uma hist6ria de ocupa9ao familiar 
dentro de uma area. 

Toda aldeia apresenta um cemiterio tradicional, e este e o local mais sagrado e respeitado da area, e a 
partir do qual as pessoas acreditam que os espfritos dos mortos continuam a controlar ativamente os vivos. 
Praticas relacionadas com sepulturas sao consideradas como fonte de proteci;:ao ancestral e sao simbolos 
de prosperidade da comunidade. 

Porem, a fome e as condi9oes adversas da natureza tern levado a ocupai;:ao, em alguns casos, de terras 
dos cemiterios para o plantio de culturas destinadas ao consume, como foi constatado na localidade de 
Benga-Sede, no cemiterio de Ntchenge. 

0 povoado de Canchoere (AID) possui tres cemiterios tradicionais: Nhamithubue , o mesmo de Minga; 
Cantsuntsa localizado na outra margem direita da estrada EN 7 e o cemiterio de Nhamissica. 

A relai;:ao estabelecida entre os cemiterios e outros lugares considerados sagrados acompanha a trajet6ria 
de vida das populai;:oes desses lugares, especialmente no que se refere a morte e seus infortunios (doen9a, 
seca, tristeza). Os cemiterios ali;:am um significado 'sacro-espacial', ou seja, sua localizai;:ao e entorno 
pr6ximo sac considerados igualmente elementos sagrados. Verifica-se, assim, que um deslocamento das 
sepulturas pode acarrelar impactos na populai;:ao, tais como: jnstabilidade social, falta de segurani;:a 
psicol6gica, enfraquecimento na reclamar;:ao do direito a terra, aumento de tensao no ambito familiar e 
fragilizai;:ao da confiani;:a dos habitantes em suas liderani;:as tradicionais e na autoridade dos anciaos. 

• Locais Sagrados - Entre Rios, Arvores, Montanhas e Serras 

Devemos lembrar que o sagrado manifesta-se nas comunidades tradicionais como um poder que exprime a 
fori;:a vital dialetica que exprime o "mysteryum fascinans" da vida espiritual do homem, que toma 
emprestado do domfnio natural, a plena manifestai;:ao do sagrado. As pedras ou arvores sagradas longe de 
figura;em um objeto de veneia9ao, puio e simplesmente, e a expressao das varias hierofanias, cu seja, 
uma vez que o poder magico do sagrado se manifesta no objeto reverenciado (podendo ser pedras, 
arvores, rochas) o objeto de adorai;:ao torna-se imanencia da totalidade absoluta (sem ruptura) onde, 
somente com o final do ritual magico, pode ser compartilhado pela comunidade. Nesse sentido, os valores 
dos objetos sagrados em si mesmos, nae possuem um valor material fixo pre-determinado. 

Lembramos que sendo a experiencia antropol6gica do sagrado somente pode ser compartilhada e 
vivenciada por toda comunidade ap6s serem realizados rituais e cerim6nias de encantamento, atraves do 
curandeiro ou feiticeiro, realiza-se a ponte entre o cotidiano mundane dos homens (o profane) e a ordem 
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c6smica (plena, total, sem ruptura), transferindo assim, o valor imaterial do sagrado aos objectos magicos 
naturais a serem adorados. 93 

No caso das comunidades estudadas, os ritos e cerim6nias seguem a mesma 16gica. Pode-se observar que 
as cerim6nias sao realizadas sob as arvores e as cavernas. expressando pedidos (de chuva, melhoria de 
saude, dos neg6cios, resoluyao de problemas no lar) ligados ao cotidiano da comunidade, que atraves do 
ritual, dirigido aos esplritos e ancestrais, somente a mediac;:ao do 'chefe supremo' personificado e 
encarnado na figura do regulo e do curandeiro, o profano e o sagrado podem se unir. Para cada 
necessidade ha um tipo especifico de ritual , e cada zona espiritual tern sua entidade ou esplrito pr6prio. Na 
ocasiao das cerim6nias, a depender do ritual , sao oferecidos tabaco, bebidas, sementes. comidas e danyas 
especfficas sao realizadas. 

Alem das arvores consideradas tradicionais, predominam outras arvores de fruta muito utilizadas como 
estrategia de mitigayao da fome em tempo de seca. Dentre estas se destacam a massaniqueira e o 
embondeiro. 

Diferentemente do que observado para a area da Cidade de Tete e da area de concessao da mina, nos 
povoados que comp6em a area de influencia do empreendimento, nao foi identificada uma forte 
dependencia em relac;:ao aos rios quanto ao uso do mesmo, para abastecimento de agua potavel. Em quase 
todos os povoados existe mais de um fontenario. A populayao nao depende directamente do rio para ter 
agua para consumo. A agua dos rios e mais usada para lavar, para maticagem das casas, construc;:ao de 
blocos e para limpeza pessoal (banho). 

Na Vila de Moatize existem varios lugares considerados sagrados pelas comunidades, lugares muitas das 
vezes simbolizados por arvores como embondeiros e ntondo. A relac;:ao com o sagrado nestes lugares e 
milenar. Segundo as entrevistas realizadas, o sagrado advem da crenc;:a de que nestes locais repousam os 
espfritos dos antepassados reerncarnados em animais como jib6ias, hienas, leoes, leopardos, macacos. 
Nestes lugares e proibido a pratica de qualquer actividade produtiva ou recreativa e a aproximac;:ao ao local 
deve ser feita com autorizac;:ao de um responsavel que "apresenta-se previamente aos esplritos e diz o seu 
prop6sito. 

No bairro de Chithatha existem quatro locais sagrados: 

• 

• 

• 

Kanthimue e Xinkongolo representados por um embondeiro; 

M'pande que e representado por um embondeiro localizado na serra na zona onde funciona a 
pedreira. 

0 local sagrado de Nhankob6 e representado por uma lagoa de aguas termicas e salgadas . 
Acredita-se que no local estao todos os espfritos que protegem os locais do bairro de Chithatha 
bem como de toda a Vila de Moatize. 

No referido local nao se permite que as pessoas que tiverem mantido relac;:oes sexuais num perfodo inferior 
a um mes visitem o local temendo que serao ferroados por abelhas ou mordido com uma cobra que vive no 
local. 

A arvore Ntondo e muito respeitada nas comunidades e o Embondeiro e a marca que caracteriza a 
paisagem do Distrito de Moatize. E uma arvore secular, legendaria, que aparece intimamente ligada a vida 
das popula96es das provfncias de Cabo Delgado, Tete e lnhambane. Sao hist6rias contadas de pais para 
filhos onde o Embondeiro e o principal personagem. E uma arvore de grande porte cujo tronco chega a 

93 Mirce Eliade (1989) lembra-nos que em muitas sociedades tradicionais, que centram sua religiao nos cultos dos ancestrais, 
se baseiam na experiencia mitica primeva de que, a fecundidade da terra-mae (arvores, rochedos) emerge do solo e do 
sentimento coletivo de que o culto deve ultrapassar a solidariedade familiar do grupo ligando o mundo terreno a uma instancia 
de poder superior (hierogamia c6smica da grande mae dos animais ou dos espiritos e entidades ancestrais ulteriores). Eliade, 
Mircea. Mitos, sonhos e mistenos. Lisboa, Edic;oes 70, 1989. pp. 109-1 . 
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atingir o diametro de 8 m e, de acordo com a idade, 6 a 15 m de altura. 0 tronco e coroado por ramos 
extremamente grosses, com escassas folhas. Mas, ha tambem grande variedade de arvores nesta provlncia 
coma: mulanguane, ma<(aniqueira, tumbul, goza, chirussa, entre outras, conforme relates dos moradores 
das comunidades. 

"No bairro Chipanga temos um embondeiro sagrado onde realizamos cerim6nias tradicionais quando M 
fa/ta de chuvas. Nesta cerim6nia oferecemos aos espfritos productos da machamba como mi/ho, mapira, 
feijao, amendoim. Corlar este embondeiro e proibido porque e la que estao os espiritos que nos protegem" 
(Secretario do Bairro Chipanga, 2006) 

No povoado de Minga existem tambem tres locais sagrados: Nhamacangale localizado nas montanhas 
(Serras) a margem esquerda do rio Moatize, representado par uma rocha; Nhantsau e Nhan'gona. Nestes 
locais realizam-se cerim6nias de pedido de chuva e quando se aproxima a devida epoca fazem-se grupos 
que conhecem os locais junto com alguns anci6es que se deslocam para os locais a fazerem as referidas 
cerim6nias sagradas. 

O bairro Primeiro de Maio e dotado de um monumento: a "Cruz da Santa Barbara" que se localiza na unica 
eleva<(ao do bairro, e a Vala Comum onde jazem os restos mortais dos mineiros que foram vitimas nos 
acidentes de Chipanga. No bairro existe tambem outro local sagrado representado por um embondeiro onde 
se realizam cerim6nias de pedido de chuva. 

Em Bagamoio dois locais sagrados foram identificados e citados nas 
entrevistas: 

• 

• 

Ntondo que e representado por uma arvore de mesmo 
nome; 

Na lagoa de Nhancobue acredita-se que no local estejam 
todos os espfritos que protegem o bairro de Chithatha, 
Bagamoio, bem coma, toda a Vila de Moatize. 

E junto a estas arvores consideradas sagradas que sao realizadas 
cerim6nias tradicionais que tern como intuito manter uma certa ordem 
social perante crises nas comunidades, sejam relacionadas com 
secas prolongadas ou outros problemas sociais. 

Nos povoados os locais sagrados estao mais associados a rochas e 
eleva<(6es (serras). Acredita-se tambem que espfritos de 
antepassados estao presentes nestes lugares. Sao nestas 
localidades onde as comunidades em mementos de crise (falta de 

Ntondo, arvore sagrada em 
Bagamoio, abril de 2006. 

chuvas), realiza as suas cerim6nias coma forma de evocar os antepassados e pedir chuva. Estas 
cerim6nias de pedido de chuva sao denominadas Ndzingo ou Ntseme. 

"No Distrito de Moatize existe uma ponte sabre o rio Moatize. Do /ado direito, em direc<;ao a Z6bue, situa-se 
uma montanha denominada Caukhanga onde em redor existe um embondeiro. Em tempos passados, este 
local era usado para pratica de cerim6nias tradicionais de pedido de chuva onde a popula<;ao usava 
unidades de sementes, farinha, bebidas para fazer os rituais. Este locale um sftio sagrado no Distrito." 

Ainda no Distrito de Moatize, no Bairro 11, no rio Moatize existe o sitio que e parte do patrim6nio chamado 
de Aguas Termais. E frequentado s6 por jovens do sexo mascu/ino. Outro local considerado patrim6nio esta 
ao longo do rio Moatize, a subir, existe uma zona com pedregulhos junto a linha ferrea, sitio chamado Tetua 
(queima), porque mesmo sem fogo, a agua queima. 

No povoado de Canchoeira encontram-se alguns locais sagrados e de cerim6nias tradicionais para pedido 
de chuva: 

• Chioco e Themba estes loc~is localizam-se todos eles na margem esquerda da EN 7 do lado das 
serras. 
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As tradic;oes estao presentes tambem em lnhangoma onde pode-se encontrar locais sagrados utilizados 
pelas comunidades situadas ao longo da futura linha ferrea para rituais de pedidos de chuva e outras 
venerai;;oes. Em um destes tres locais sagrados jorra agua permanentemente, ja um outro e representado 
par um embondeiro e o terceiro localiza-se na beira do rio Chivunga. 

A popula9ao tem uma rela<;ao forte com estes sitios. Os nativos procuram sempre preservar estes sitios e 
tradi<;oes, ha um grande respeito por estes sftios, apesar de os mais novas desligarem-se das tradi<;oes e 
as popula<;oes urbanas tambem desligarem-se desses valores (Secretario de Bairro). 

Embondeiro Sagrado - Nhanssossa 
Fonte: Diagonal Urbana, 18/02/06. 

Dessa forma, as arvores coma elementos do 
patrim6nio paisagistico e cultural, fazem parte da 
heranc;a das com unidades. 

Por isso, as grandes arvores das comunidades nao 
sao cortadas. Elas tern o sentido de acolher, de 
proteger, de pedir conselho, de confessar seus erros, 
alem de reunir sob sua copa, o povo em suas 
actividades do cotidiano, conforme relatado pelos 
moradores das localidades visitadas pela equipe. 

"A popula<;ao fem uma rela<;lio muito forte com o rio 
e as arvores (embondeiro). 0 embondeiro tem muito 
peso na sociedade: As fo/has novas servem para 
fazer caril, os frutos (mbonde) comem-se, servem 
para fermento, papas quando ha epidemias de 
diarreias e v6mitos. As fibras da arvore sao usadas 
para construir casas tradicionais. Quando a arvore 
cai, apodrece e no tronco aparecem pequenos 
bichos (animais) que sao usados como alimento pela 
popula<;ao e tambem e ne/es que nasce e cresce o " 
Boa "(cogume/os)." Temos muitas arvores, mas as 
mais importantes sao embondeiros, massaniqueiras 

e mitsanha. A massaniqueira e respeitada porque da frutos que sao comestiveis (massanicas) por isso e 
proibido o seu corte. 0 embondeiro tamMm da frutos (malambe), mas e mais respeitada porque e onde 
realizamos as cerim6nias. Sao arvores sagradas. TamMm podemos fazer muita coisa com ele como, por 
exemp/o, comer as folhas novas ou tirar fibras para fazer cobertura das casas (Secretario de Bairro). 

A sacralizac;:ao de elementos da natureza se expressa de varias maneiras no cotidiano. Os anciaos sao 
considerados os guardioes deste patrim6nio. 

"Sao lugares onde estao os espf ritos dos nossos antepassados e e/es e que nos protegem. Os simbo/os 
que caracterizam a nossa historia e cultura sao as arvores, principalmente os embondeiros e rio porque 
fazem parte da nossa vida" (Secretaria do Povoado). 

"A popula<;ao fem uma rela<;ao forte e fntima com os elementos da natureza. 0 embondeiro e uma das 
arvores mais importantes: Aproveitam os frutos para comer, para fazer papas e para leite. A semente, 
depois de mofda serve para tempero, a fibra e usada para fazer esteiras e coberturas das casas. TamMm 
existem embondeiros que sao usados para cerim6nias tradicionais (ou seja, a sua sombra), e estes sao 
conservados como iocais sagrados" (Secretaria do Povoado). 

"Os elementos sagrados, arvores nao fem muita interferencia com o projecto. Podem ser des/ocados 
porque os beneficios de um projecto como estes sao maiores que os /ugares sagrados. N6s fazemos 
cerim6nias de chuva em /ugares sagrados, mas mesmo assim nao chove e dependemos muito da chuva 
por causa da agricultura. Com o projecto podemos ter outros rendimentos e nao depender muito da 
agricultura". (Secretario do Povoado de Matambanhama). 
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Ou seja, ha de se considerar os casos de elementos que por si s6, representam o sagrado e as rela96es 
estabelecidas entre os membros das comunidades tradicionais ao longo do tempo e do territ6rio, onde o 
sagrado e o elemento estructurante do modo de vida e da identidade cultural dessas comunidades. 

Apresenta-se, a seguir, a Figura 143, que trata do patrim6nio cultural da regiao. 
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1.8.5.10.2.3 Legis/a~ao especifica sabre o patrimonio hist6rico-cu/tura/ de Mo~ambique 

Define-se coma Patrim6nio Hist6rico e Cultural o conjunto de bens materiais e imateriais criados ou 
integrados pelo povo moc;:ambicano ao longo da hist6ria, relevantes para a definic;:ao da identidade cultural 
moc;:ambicana. 

A classifica9ao ou anulac;:ao de bens de patrim6nio cultural compete ao Conselho de Ministros. 

0 uso e explorac;:ao de bens classificados do patrim6nio cultural para fins industriais ou comerciais carecem 
de autoriza9ao expressa do Conselho de Ministros. 

Existe um 6rgao de consulta que se pronuncia sabre as propostas de classifica9ao e anulac;:ao de bens. 
Este 6rgao tambem emite recomendac;:oes aos 6rgaos competentes, sabre a protecc;:ao, financiamento e 
utiliza9ao dos bens. Trata-se do Conselho Nacional do Patrim6nio Cultural. 

0 Conselho Nacional do Patrim6nio Cultural foi criado como 6rgao de consulta para se pronunciar sabre as 
propostas de classifica9ao e anulac;:ao de bens e emissao de recomenda96es aos 6rgaos competentes, 
sobre a prote9ao, financiamento e utilizac;:ao dos bens. 

A legisla9ao sabre patrimonio hist6rico-cultural permite o estabelecimento de um regime especial para 
arrendamento de im6veis inventariados, de modo a evitar a sua degradac;:ao e contribuir para sua 
preservac;:ao. Os possuidores de bens classificados como patrimonies culturais podem deduzir do impasto 
valor correspondente a ate 15% dos valores das despesas de conserva9ao, recupera9ao, restaura9ao e 
valoriza9ao dos bens, e dos juros das dividas contraldas para aquisi9ao ou conservac;:ao. 

0 regulamento relative ao Patrim6nio Hist6rico, Cultural e Arqueol6gico disp6e que o autor de qualquer 
descoberta fortuita de elementos arqueol6gicos deve comunicar com um prazo de 48 horas a autoridade 
local, referida no paragrafo 3° do Artiga 6° da Lei 10/88. 

Caso a descoberta ocorra no decurso de obras que envolvam o uso de meios mecanicos ou de quaisquer 
instrumentos que possam por em perigo a integridade dos bens descobertos, os trabalhos devem ser 
suspensos. 

Compete a Direc9ao Nacional do Patrim6nio Cultural designar, num prazo nao superior a 30 dias, ap6s 
receber a notifica9ao, um inspector para supervisionar as medidas de protec9ao e elaborar um relat6rio, ate 
no maxima 60 dias ap6s a notifica9ao, com um parecer sabre a importancia e tear dos elementos 
descobertos e proposta de medidas mais aconselhaveis. 

Compete ao Ministro da Educac;:ao e Cultura confirmar ou determinar, no prazo de 30 dias, ap6s receber o 
relat6rio de inspec9ao, o embargo de obras, referidas no artigo 10, para a realiza9ao dos trabalhos de 
arqueologia de salvaguarda. 

A continuidade das obras realiza-se ap6s a anula9ao da classifica9ao, prevista no Artiga 1 da Lei 10/88. 

Todos os projectos que impliquem obras de escava9ao, remo9ao ou alagamento de terras, ou a remo9ao de 
objetos submerses ou soterrados, deverao incluir trabalhos de prospec9ao arqueol6gica preliminar e de 
arqueologia de salvaguarda, na area abrangida pelas obras, devendo incluir para tal efeito no respectivo 
orc;:amento uma dota9ao nao inferior a 0,5 % do custo total das obras. 

1.8.5.10.3 Sintese tematica 

0 estudo do patrim6nio hist6rico, arqueol6gico e cultural revela a riqueza dos locais presentes em toda a 
Provincia de Tete. Tais locais representam parte do patrim6nio revelador dos valores culturais da popula9ao 
em estudo, cujas express6es ganham vida nos diferentes territ6rios par meio das relac;:oes significativas 
que sao estabelecidas com os pr6prios elementos da natureza. 

Elementos da natureza coma rios, montanhas e arvores (como Ntondo e Embondeiro) apresentam rela96es 
directas com o cotidiano das popula96es e tambem sao considerados elementos sagrados. 
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Da mesma forma, alguns monumentos, sftios, como os cemiterios apresentam-se como locais sagrados, 
pois se acredita que as praticas relacionadas com sepulturas proporcionarn protecc;:ao ancestral e 
contribuem para a prosperidade da comunidade. 

• Fragilidades 

• A presenc;:a de varios locais e elementos sagrados na area de influencia da Central Termica possui 
forte significado cultural para a populac;:ao estudada fazendo com que qualquer alterac;:ao de seu 
entorno no que tange o fragil meio ambiente local, pode significar uma alterac;:ao das relac;:oes 
tradicionais que dao sentido a vivencia e ao modo-de-vida de suas populac;:oes, impossibilitando a 
sua pr6pria reproduc;:ao social. 

• Oportunidades 

• 

• 

• 

• 

Flexibilidade para aceitar;:ao do deslocamento de um elemento considerado sagrado desde que 
seja considerado as praticas tradicionais como, por exemplo, a autorizac;:ao previa pela autoridade 
tradicional e a realizac;:ao de uma cerim6nia tradicional. Os locais e elementos sagrados presentes 
nos territ6rios, pela sua pr6pria natureza, sao passiveis de deslocamento, desde que respeitados 
os rituais correspondentes. 

0 patrim6nio cultural apresenta elementos significativos nas estrategias de aproximar;:ao, 
mobilizar;:ao, participar;:ao e comunicac;:ao com as popular;:oes residentes e suas respectivas 
lideranr;:as tradicionais locais. 

A presenya de valores e locais do patrim6nio hist6rico e cultural em toda a Provincia de Tete . 

A Lei de Protecr;:ao do Patrim6nio Cultural (Lei 10/88 de 22 de Dezembro) coma um elemento 
dinamizador da cultura local. 

1.8.5.11 Estetica 
Em termos de caracterfstica visual da paisagem, a area de estudo nao possui um can~cter particularmente 
vlvido ou peculiar. lsto e tfpico da maior parte da regiao. A maior parte do ambiente afectado consiste 
principalmente em comunidades rurais dispersas que se ocupam de agricultura de subsistencia. Contudo, o 
baixo nlvel de desenvolvimento na area produz uma imagem de cenario muito rural e tranquilo. lsto ira 
possivelmente mudar para uma imagern muito mais visualmente distribufda e alterada corn os 
ernpreendirnento irnplantados na regiao. 

1.9 Analise dos lmpactos Ambientais da Actividade 

Este capitulo discute os impactos associados com a localiza9ao da Central Termica de Moatize na Provfncia 
de Tete, Mor;:ambique, e responde a alguns dos assuntos levantados durante a Fase de Definir;:ao de 
Arnbito da EIA. A Tabela 176 identifica os assuntos levantados durante a Fase de Definir;:ao de Arnbito da 
EIA e as investigac;:oes de especialistas que foram levadas a cabo para avaliar estes assuntos. A estructura 
do capftulo segue a ordem dos subtltulos abaixo listados. 
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Tabela 176: Assuntos identificados na fase de definigao de ambito da AIA e estudos de especialista 
correspondentes levados a cabo durante a fase de avaliacao de impacto 

suBtitiilodo·Ca rtulo 
·'.·8';/;'': .. . ~.·· ·· · . . · ~ · . . : 

Assuntos relacionados 
com o manuseio de 
materiais e gestao de 
residuos. 

lmpactos ecol6gicos. 

Assuntos relacionados 
com as aguas 
subterraneas. 

lmpactos visuais. 

Assu.nto's 

Potencial das actividades da Central 
Termica para contamina9ao do solo e 
diminuic;:ao da qualidade da agua 
superficial e subterranea. 

Perda de biodiversidade e potencial 
alterac;:ao nas comunidades aquaticas. 

Alterac;:oes na qualidade e quantidade 
da agua. 

Potencial para alterar a visao da 
paisagem, e potencial brilho intenso 
das luzes da Central Termica 
resultando em polui9ao visual. 

Estudo de Especialista 

Avalia9ao de impacto para o 
manuseio de materiais e gestao de 
residues. 

. AvaUa9~0 do im_pagto n9 qu~litj.asi.,.e~ 
db ar~ . . •.:.. . .... 

Estudo Ecol6gico de Especialista. 

Estudo de Especialista para a Agua 
Subterranea. 

Avalia9ao do lmpacto Visual. 

l EstJ;J~o d~. gspeci~!i$t~s •• so}J.re _o· 
ru lC!o. 

0 processo de avalia9ao de impactos ambientais desenvolvido para o presente EIA utilizou os seguintes 
criterios de avaliac;:ao para analisar os impactos: 
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• Descrever quando e provavei a ocorrencia do impacto durante o projecto, 
nomeadamente durante as fases de planificac;:ao, implementac;:ao/constru9ao, opera9ao ou 
desactivac;:ao. 

• Descrever a condicao do impacto: Especificamente se o impacto tera um impacto negativo 
(um custo), positivo (um beneficio) ou um efeito neutro. 
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• Providenciar o grau de confian~a nas prev1soes: com base na disponibilidade de 
informac;ao e conhecimento especializado. Os especialistas deverao descrever a confianc;a 
nas suas previs6es de acordo com os seguintes criterios: 

Confianc;a elevada: mais de 70% de certeza na previsao do impacto; 

Moderadamente confidente: entre 35 - 70% de certeza na previsao do impacto; 

lncerto: menos de 35% de certeza na previsao do impacto. 

• Determinar a significancia de um impacto avaliando os seguintes criterios: 

• ESCALA 

Local : dentro de 25km do local; 

Regional: Provincia de Tete; 

Nacional: Moc;ambique; ou 

Internacional : Fora das fronteiras moc;ambicanas. 

• RELEVANCIA 

lrrelevante: as mudanc;as nao sao perceptiveis; 

Moderadamente Relevante: as mudanc;as podem ser observadas e/ou medidas mas 
nao resultam em perda ou potenciac;ao da qualidade ambiental; 

Relevante: as mudanc;as podem ser observadas e/ou medidas caracterizando perdas 
ou potenciac;ao da qualidade ambiental; ou 

Muito Relevante: as mudanc;as podem ser observadas e/ou medidas caracterizando 
perdas ou potenciac;ao excessivas da qualidade ambiental. 

• DURA<;Ao 

Curto prazo: 0 - 5 anos; 

Medio prazo: 5-15 anos; 

Longo prazo: o impacto cessa ap6s a vida operacional da Central Termica; 

Permanente - o impacto continua mesmo ap6s a desactivac;ao da Central Termica. 

• REVERSIBILIDADE 

Reversivel - uma vez a Central Termica desactivada, o aspecto ambiental impactado 
e capaz de retornar ao seu estado original, ou a um estado semelhante ao existente 
antes da ocorrencia do impacto; 

lrreversivel - quando, mesmo se a Central Termica for desactivada, o ambiente 
pernianece afectado apesai da implementa9ao de controlo ambiental e/ou medidas 
de mitigac;ao. 

• PROBABILIDADE 

Altamente improvavel: espera-se que nunca ocorra; 

lmprovavel: nao aconteceu ainda, mas podera acontecer uma vez no tempo de vida 
util do projecto. Existe a possibilidade que o impacto possa ocorrer; 
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Quase certo: e mais que possivel que o impacto ocorra; 

Definitivo: o impacto ira ocorrer independentemente da implementa9ao de ac96es 
preventivas ou correctivas. 

• Classificacao da Significancia 

Foi atribufda a cada criteria uma pondera9ao de forma a providenciar valores para ajudar na avalia9ao dos 
impactos ambientais e sociais . Estes valores podem ser vistos na Tabela 177. A significancia do impacto foi 
determinada usando os seguintes calculos: 

Significancia = Reversibilidade x Escala x Relevancia x Dura9ao x Probabilidade 

A classifica9ao da avalia9ao de impacto foi designada da seguinte forma: 
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• Baixo (representa aqueles numeros no primeiro terco): quando o impacto nao tera 
influencia no ambiente ou requerera acomodar;:ao significativa no projecto executivo; 

• Medio (representa aqueles numeros no terco medio): onde podera ter uma influencia 
no ambiente que requeira modifica9ao do projecto executivo ou mitiga9ao alternativa; ou 

• Alto (aqueles numeros no ultimo terco): quando possa ter uma implicar;:ao de 'nao 
realiza9ao' no projecto independentemente de qualquer possfvel mitiga9ao. 
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Tabela 177: Valores atribuidos aos criterios de avaliac;ao de impacto para avaliac;ao dos impactos 
-

,RElEVANCIA oµRJ).<;AO SIGNIFICANCIA REVERSIBll,.IDADE _.ESCALA 
I :;;.~~~·:·- • 

PROBABI LI DADE ,,, ~ .. , :.1. ~ ~ -·~-' '-~\~ , ·~·.:.;. ~- ~·> ·:~:"> .. ._~;{.:f.,., ;.,:, .: ..• .... .. c-..; 1: .. ·.I' .•, ..... .. . ...... :.1>' ' 

Reversivel 1 Local 1 lrrelevante 1 Curto 1 Altamente 1 Baixo 1 
improvavel 

lmJ> r;~v~vel '• . 2 Baixo 8 
• 

3 Quase certo 3 Medio 27 

-,_ "IDefinitiyo 
-j- - 1 . • • 

4 Medio 64 ------- ---· ··-~ ·--~ _.._. ·~-- - --
Regional 2 lrrelevante 1 Curto 1 Altamente 1 Baixo 2 

improvavel 
.. - ---- _.,.. .... _..._. 

.. ... ~ -~ ... __ _._ ..... .,,.,,. ~. . 
l ' ~ er 2 Baixo 16 . - {~~;~~:-:t,·;~ . -

3 Longo 3 Quase certo 3 Medio 54 

!1efia iti~o 4 , Alto 128 ,,,_,_._ - ~ ..... _...... ....... _. .... ,.,,,.-._..._,.,,... - - .... ~ - " l'." -

Nacional 3 lrrelevante 1 Curto 1 Altamente 1 Baixo 3 
improvavel 

·q:rop~0.v~ve.I 2 Medio 24 
•,.:::: 

3 Longo 3 Quase certo 3 Medio 81 
·~- ........ -.. .. ..,. ~ . 

,,4 . - ~DefinitJvo ~~ . _ 414 ";Rerm;a'p'.enJ~ · ·· 
- __ ....... ~?.--- ' -~ ··.w .. ,,,. ~ --~~l ' -1·)>. !\ .,.. · ... -:.._ ..-. -

4 Alto 192 

Internacional 4 lrrelevante 1 Curto 1 Altamente 1 Baixo 4 

improvavel 

1 rfipr~0~~e1 2 Medio 32 
,:· \' ~~ ''.~ o. -

Relevante 3 Longo 3 Quase certo 3 Alto 108 

· , D,~fi ATfivo ' - 4. Alto 256 .~. 
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lrreversfvel 
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2 Local 

Regional 

Nacional 

Internacional 

1 

2 

3 

4 

lrrelevante 1 Curto 1 Altamente 
improvavel 

.-. • _,fl;, :1lnt@ rio'!~'v.el 
' ~ 

evall}eiS!i:~ ... .--~.z_ '1!·;:;;;... '1 R ~- .. ~"(.··.., • t·~~~;.; 
.. ;T· •- ·' ··~~~:....."-;_..:i,f.,._,i; ' -._. - 1 · .. • ' _ _:~...:,.-.. 1, ..t 

Relevante 3 Longo 3 Quase certo 
........ - -- ~ ·- , : :i . J~'.efi. ni.tiv.o 

·1·;.. ..: ' ···~~~-..... ~.- · ..-::-.---.- llfJIO,.l .. •."':11'•"'1~ -.--- ]>-" l .• 

lrrelevante 1 Curto 1 Altamente 
improvavel 

~ .. 

3 Longo 3 Quase certo 

~ ..... ~~y~~- '~-.:.!;:'". 4 !. ~ -~~.r··I'+"~ ~ = .... - _;,.,). ~· ~.-....,.. ·.f--; ,., 

lrrelevante 1 Curto 1 Altamente 
el 

~~~--~--~~~~1~ r i . ' ' !Of"'~!?'.'-~~ Jr:«<~-~ •'-' A -..,,. ~~ '..'.t;}"I~ -
eva·nl~~-'1-~ '- ~':.!· ' ·:. " '·'" .. •'-' ».tiJ.?-if-.. - ··- "? ·" ·-~ r, " 441 M}• ,.!._ _._ _.......... .• • ' " __ .J • t ~ -

Relevante 3 Longo 3 Quase certo 

)ij!J!a n~~t~.~ ~ ·~~i4 ~- Definitillo 

lrrelevante 1 Curto 1 Altamente 
improvavel 

,.. .. :_..,,... .._...,,.._~- - ~-"'-~ - . 2--- famprova.vel 
.~T ·;, L ' I' ,,,.. .. 

-:~~~~,[ ~ , ' 

3 Longo 3 Quase certo 
·--- ·4 .QeJfni~ivo 

619 

1 

2 

3 

4 

1 

"'-. 

2 

3 

4. 

1 

2 
r 

3 

4 

1 

2 

3 

. 4 

Baixo 2 

Baixo 16 

Medio 54 

Alto 128 

Baixo 4 

Medio 32 

Alto 108 

Alto 256 

Baixo 6 

Medio 48 

Alto 162 

Alto 384 

Baixo 8 
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Alto 512 
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• Medidas de gestao recomendadas: 

• Devem ser alcan9ados os objectivos de mitiga9ao que delineiam o nfvel de mitiga9ao; 

• 

• 

• 

Ac9ao de mitiga9ao/potencia9ao recomendada; 

Efectividade da ac9ao de mitiga9ao; e 

Monitoriza9ao e revisao do programa recomendadas . 

A seguir, sao descritos os impactoa identificados ao longo dos estudos realizados, decorrentes da 
implanta9ao da Central Termica de Moatize, seguindo os criterios apresentados anteriormente. 

1.9.1 Assuntos relacionados com Manuseio de Materiais e Gestao de Residuos 

1.9.1.1 Objectivos 
Os objectivos do estudo relacionado com o manuseio de materiais e gestao de resfduos incluiram o 
entendimento dos materiais necessarios e do fluxo de resfduos gerado pelo desenvolvimento da Central 
Termica de Moatize. lsto envolveu em primeiro lugar a identifica9ao das quantidades e caracterfsticas de 
cada materia-prima necessaria e o fluxo de resfduos produzido, seguida pela revisao do manuseio e 
armazenamento destes elementos, e finalmente perceber o tratamento e disposi9ao propostos para os 
productos residuais. Os possiveis perigos e impactos potenciais do manuseio de materiais e resfduos foram 
identificados e avaliados em conjunto, de forma a entender os procedimentos de gestao e caracterfsticas de 
concep9ao propostos para a Central Termica de Moatize. 

Outro factor levado em conta durante o estudo foi o procedimento de gestao de residuos da Area Industrial 
de Moatize desenvolvido durante a AIA da mina. Dado que a Central Termica de Moatize se localizara 
dentro da area de concessao da mina de Moatize, preve-se que os fluxos de disposi9ao de resfduos 
estejam ligados as opera96es de minera9ao sempre que possfvel. Os objectivos chave deste piano de 
gestao incluem: 

• Minimiza9ao da gera9ao de resfduos; 

• Atendimento aos requisites da legisla9ao ambiental aplicavel; 

• Minimiza9ao dos custos associados com a gestao de residuos; 

• Adop9ao de procedimentos que minimizem os riscos de degrada9ao ambiental; e 

• Dota9ao dos membros do corpo de pessoal da empresa e das comunidades locais de sensibilidade no 
que se refere a gestao de residuos s61idos. 

1 a 1 ? 
'. "'· '. £.. 

Llb,-,rrlaga.m r1,-, f:::~f11r1,-, 
I\ VI...., \Jll "4V.__'""LU"4V 

Durante os estagios iniciais do estudo de manuseio de materiais e gestao de resfduos, foi revista 
informa9ao referente ao projecto da Central Termica e infra-estructura associada, assim como aos 
processos de constru9ao e opera9ao. As materias-primas necessarias e os fluxos residuais produzidos 
foram entao identificados e caracterizados, e foi desenvolvido um diagrama de fluxo de processo para o 
funcionamento da Central Termica. 

Durante o estudo especializado foi desenvolvido um diagrama de equilibria de massa para a Central 
Termica de Moatize de 600 MW. As taxas de fluxo associadas com os diferentes fluxos (materias primas e 
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resfduos) foram determinadas a partir de dados providenciados acerca da Central Termica de Moatize pelo 
documento de projecto tecnico. Estes inclufram dados das emissoes da chamine fornecidos pelo estudo 
especializado da qualidade do are factores genericos de emissao para as emissoes de carbono reportados 
pela United Kingdom Environmental Protection Agency. Verificac;oes elementares e globais de equilfbrio de 
massa foram levadas a cabo atraves da comparac;ao entre as quantidades de inputs (entradas) e as 
quantidades de outputs (safdas) de forma a garantir que todos os fluxes foram adequadamente levados em 
considerac;ao. 

Os possfveis impactos associados com material identificado e fluxo de resfduos foram analisados com base 
nas infra-estructuras previstas que serao utilizados no manuseio, armazenamento e tratamento I eliminac;ao 
(no caso dos fluxes de residues). Os impactos foram identificados apenas com base nos procedimentos 
associados em termos de infra-estructura e cenarios de mitigac;ao propostos. O valor de referencia contra a 
qual foi avaliado o desempenho operacional foi formulado com base na legislac;ao vigente em Moc;ambique. 

Os varies impactos sao analisados de acordo com os seguintes criterios: 

1.9.1.3 

• Classificac;ao do lmpacto (negative, positive ou neutro); 

• Confianc;a de previsao do impacto (muito confiante -> 70%, razoavelmente confiante - 35-
75%, ou incerta <35%); 

• Significado em termos dos seguintes sub-criterios: 

a) Escala (local, regional, nacional ou internacional); 

b) Relevancia (irrelevante, moderadamente relevantes, relevante ou muito relevante); 

c) Durac;ao (curta - 0-5 anos, medic - 5-15 anos, longo, ou permanente); 

d) Reversibilidade (reversfvel ou irreversfvel); 

e) Probabilidade (altamente improvavel, pouco provavel, quase certo, ou definitiva); 

f) Avaliac;ao (baixo, medic OU alto) . 

Limites e Padroes Legais de Polui9ao 
A Vale garantiu que todos os efluentes eliminados a partir do local da Central Termica de Moatize cumprirao 
os limites de poluic;ao estabelecidos pela legislac;ao moc;ambicana e as directrizes do Banco Mundial para 
efluentes. 

1.9.1.3.1 Legisla9ao vigente em Mo9ambique em materia de Residues 

A principal legislac;ao cuja relac;ao se identifica com a gestao dos residues e a Lei n° 20/1997 (1 de 
Outubro), que preve a definic;ao de residues perigosos, bem como as disposic;oes pertinentes relativas a 
mitigac;ao da poluic;ao do ambiente. Sob esta lei residues perigosos/residuos sao definidos como segue: 

"Substancias ou objectos a serem eliminados, que se destinem a ser e/iminados ou que devem, por fon;a de 
lei, ser eliminados e que representam riscos em virtude das suas caracterfsticas como inf/amaveis, 
corrosivos, exp/osivos, t6xicos, infecciosos ou radioactivos ou outras caracterfstica que constituam perigo 
para a saude ou a vida dos seres humanos e outros seres vivas {e] a qua/idade ambiental ". 

Capftulo Ill, artigo 9 ° da Lei n ° 20/1997 (1 de Outubro), Clausula 1, estipula que a produc;ao e emissao de 
substancias t6xicas ou perigosas para a terra (solo ou do sub-solo), em corpos de agua ou a atmosfera fora 
dos limites legais, nao e permitido. Esta clausula pressupoes que as normas/padroes estabelecidos sao 
obrigat6rios por lei . 
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0 regulamento de Qualidade Ambiental e Normas de Emissao de Efluentes (Decreto 18/2004) fornecem 
limites padrao referentes aos niveis de emissao em termos de avaliac,:ao da qualidade do ar, agua e solo, 
bem coma os limites para emiss6es de rufdo. 0 Artiga 26 ° do regulamento estabelece que estas normas 
sao aplicaveis a todas as novas instalac,:oes. 

A Tabela 178 detalha as orientac,:6es da legislac,:ao de Moc,:ambique e do Banco Mundial referentes a 
descarga de efluentes. 

Tabela 178: Padroes legais para efluentes Hquidos 

pH 

S61idos Suspenses Totais 

Aumento da Temperatura 
(limite da Zona de 
Mistura) 

, ®e ·r.e' 
' " rt-..e..i . ..it11~...c:....,_.-.. 

Cr6mio /Cr6mio Total 

.· g~gi§la'~,~g. cJ.e · · 
- - MP.~-~~blg~~~· 

6a9 

Max. 50 mg/L; Media 
mensal 20 mg/L 

NA 

0,1 mg/L 

50 mg/L 

:s; 3°C da temperatura 
ambiente das aguas 

receptoras 

0,5 mg/L 

A gestao dos resfduos s61idos e regulada pelo Decreto n° 13/2006 (15 de Junho), intitulado "Regulamento 
para a Gestao de Residues". 0 tratamento de lixo biomedico e especificamente regulamentado pelo 
Decreto n° 8/2003 (18 de Fevereiro)! intitulado "Regulamento de Gestao dos Residuos Biomedicos". 

0 Decreto n° 13/2006 (15 de Junho) estabelece as normas que regem a produc,:ao, deposic,:ao (solo e 
subsolo), e descargas atmosfericas ou em aguas de quaisquer poluentes e substancias t6xicas, bem coma 
regula as actividades poluentes que aceleram a degradac,:ao do ambiente, com o objective de prevenir ou 
minimizar os impactos negativos sabre a saude e o ambiente. Este regulamento define os residuos como 
sendo: 

"as substancias ou objectos que sao eliminados, ou que se destinem a ser eliminados, ou que e exigido por 
lei para ser eliminada". 

0 Decreto n° 13/2006 (15 de Junho) classifica os residuos em duas categorias, nomeadamente, perigosos e 
nao perigosos. Os fluxos de residues perigosos sao obrigados a seguir procedimentos especificos em 
termos de segregac,:ao, empacotamento, recolha , transporte, eliminac,:ao temporaria e/ou eliminac,:ao final. 

Materiais perigosos sao definidos coma tendo uma ou mais das seguintes propriedades de acordo com o 
Decreto n° 13/2006 (15 de Junho): 

"Todas as substancias inflamaveis e/ou exp/osivos, gases comprimidos e liquidos sob pressao; 
espontaneamente inflamaveis, ter reacr;oes secundarias, como resultado do contacto com a agua e/ou ar; 
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corrosivas ou oxidantes, per6xidos organicos, substancias t6xicas (sustenido}, substancias t6xicas, com ou 
sem efeito retardado; substancias infecciosas". 

Materiais nao-perigosos sao definidos de acordo com o Decreto n° 13/2006 (15 de Junho) incluem: 

"Pape! ou papelao, plastico, vidro, metal, entu/ho, sucata de metal, organico, entre outros e sao produzidos 
nos seguintes fluxos de resfduos: resfduos s6fidos domesticos, de residuos s6fidos comerciais; resfduos 
domesticos volumosos, resfduos de jardim, resfduos provenientes de reco/ha de lixo; s6fidos residuais 
domesticos de industrias; resfduos s6fidos hospitalares nao-perigosos; carca9as de animais." 

Decreto n° 8 I 2003 (18 Fevereiro) define os resfduos biomedicos como segue: 

"Residua resultante de actividades de diagn6stico, tratamento e investiga9ao veterinaria e humana". 

1.9.1.3.2 Procedimentos de Gestao de Residues vigentes na Vale 

Estes procedimentos estabelecem as condic;;6es necessarias para agregac;;ao, controle operacional, 
armazenamento temporario, circulac;;ao e disposic;;ao final dos resfduos s61idos gerados, coma resultado de 
operac;;6es realizadas pelo Complexo Industrial de Moatize. 

Os objectivos do piano de gestao sao os seguintes: 

• Minimizar a produc;;ao de resfduos; 

• Atender aos requisites da legislac;;ao ambiental aplicavel; 

• Minimizar os custos associados a gestao de resfduos; 

• Adoptar procedimentos que minimizem os riscos de degradac;;ao ambiental; e 

• Sensibilizar os membros e colaboradores da empresa e da comunidade local, em geral, de quanta a 
gestao dos residues s61idos. 

De acordo com os Procedimentos de Gestao de Resfduos vigentes na Vale, os resfduos sao ainda 
classificados com base no seu destine final, conforme descrito na Tabela 179, abaixo. 

Tabela 179: Classifica~ao de fluxos residuais em termos de destino final conforme Vale 

C6digo 

M1 

M3 
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1.9.1.4 Umitagoes do Estudo 

Nesta fase nao estao ainda definidos os volumes de materias primas necessarias, e o fluxo de residues 
produzido pela Central Termica de Moatize na sua plena capacidade (1800 MW), mas estes foram 
estimados come sendo o triple da Central Termica de 600 MW. Esta suposic;ao foi aplicada ae longo de 
tedo o estudo de manuseio de materiais e gestao de residues. E provavel que a estimativa seja de um 
cenario de pior caso, dado que a tecnologia aplicada podera reduzir os volumes de residues produzidos a 
partir de uma central de caldeiras multiplas. 

1.9.1.5 lmpactos 

Os impactos associados com a fraca gestao de materias-primas e residues influenciam uma serie de 
aspectos ambientais que variam desde componente biofisicos a sociais. Esta secc;ao somente identifica 
aqueles recurses que podem ser afectados pelas actividades de gestao de resfduos para a Central Termica 
de Moatize. Os impactos especificos destes recurses sao abordados em mais detalhe mais a frente no 
capitulo. 

Os impactos foram avaliados em relac;ao as caracterfsticas toxicol6gicas e concentrac;oes de materiais ou 
fluxes de residues manuseados. Por esta razao, alguns dos impactos toxicol6gicos descritos (ex. gas61eo 
resultando em nascimentos prematures) podem ecerrer semente num caso de pior cenario onde e preducto 
nao e adequadamente gerido e e exposto per um perfodo prolongado de tempo. E por esta razao que as 
estrategias de mitigac;ao sao propostas para evitar a ocorrencia potencial, mas improvavel, destes impactos. 

1.9.1.5.1 Planifica9ao 

Nao existirao impactos significativos decorrentes do manuseio de materiais e gestao de resfduos durante a 
fase de planificac;ao do projecto. 

1.9.1.5.2 Constru9ao 

A Central Termica de 600 MW sera construfda ao longo de um perfodo de 3 anes, de aproximadamente 
Marc;o de 2010 a Marc;o de 2013. 0 mesmo perfodo de tempo e quantias de materiais de construc;ao podem 
ser esperados para as duas secc;oes de 600 MW seguintes, do total de 1800 MW previsto para a Central 
Termica (i.e., tres vezes e requisite para a Central Termica de 600 MW). 

1.9.1.5.2.1 Manuseamento e gestao de materias-primas 

Existe uma variedade de materiais que serao necessaries durante a fase de constrw;:ao da Central Termica 
de Moatize de 600MW. A Tabela 180 abaixo providencia uma listagem dos materiais necessaries, 
quantidades associadas e de que forma estes serae manuseados e armazenados no local. 
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Tabela 180: Materiais necessarios para a construcao da Central Termica de Moatize 

Gas61eo 

Cimento 

Madeira 

Material 

Blocos de cimento 

Tintas 

Veiculos 

Tipo. ~e • . ~ 
arrnazehamento 

Tanque 

Parq\:)e de _~, 

armaienamento 
Parque de 

armazenamento 

Re~se.ry~t¢rios 

Parque de 
estacionamento 

uso·Max. 
cm 3/fi:li~}" 

NI 
1

6 ·~6@1 
~ I . ' 

NI 

NI 

_ wso-Tpt'al 
~cm3» 

NI 

· 1~7,., 90©; 

NI 

11 .©~~ 

NI 

NI 

Armazenam en to 
Total (m 3

) 

NI 

NI 

NI 

-NI. 

NI 

NI 

A gravidade dos impactos ambientais associados com o manuseio de materiais depende de dois factores, 
nomeadamente a natureza do material (i.e. perigoso ou inerte) e o potencial para derrames no meio 
ambiente durante o manuseio dos materiais. Os materiais mais perigosos requeridos durante a fase de 
construc;ao incluem o gas61eo, 61eo de motor, cimento e tintas. 

• Armazenamento de materiais perigosos 

Gas61eo e 61eo de motor sao productos inflamaveis que sao encarados como irritantes cutaneos e 
respirat6rios e como t6xicos para os organismos aquaticos. Estes serao armazenados em estructuras de 
betao com paredes confinadas e terao um sistema de captac;ao de aguas pluviais para recolher qualquer 
producto de escorrencia que sera entao tratado. A probabilidade destes productos resultarem na 
contaminac;ao dos solos caso o sistema de aguas pluviais fique bloqueado e quase certa. A significancia 
deste lmpacto e considerada media antes da implementac;ao de mitigac;ao dado ser de escala local, 
relevante, de curta durac;ao e reversivel. 

0 cimento e um material alcalino que pode causar ingresso de agua ou dispersao de ar no solo, 
aumentando consequentemente o pH dos solos. A tinta tambem contem materiais razoavelmente perigosos 
com potencial para contaminar os solos caso sejam libertados no ambiente. Ambos estes materiais serao 
armazenados em areas cimentadas, ea tinta sera armazenada num galpao, reduzindo consequentemente a 
probabilidade de fugas ou derrames destes productos para o ambiente circundante. Por esta razao ambos 
os materiais sao considerados como tendo baixa significancia, principalmente devido ao facto de que a 
possibilidade de ocorrencia dos seus impactos e muito baixa, sera local em extensao, reversfvel e de curia 
durac;ao. 

• Armazenamento de materiais nao perigosos 
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Os outros materiais (madeira, agua, tubagens, borracha, plastico, etc.) serao armazenados e 
adequadamente mantidos; contudo, estes nao sao perigosos nas suas caracterfsticas e consequentemente 
nao terao impactos significativos. 

1.9.1.5.2.2 Residuos 

Os resfduos gerados durante a fase de constrw;:ao incluirao esgotos das fossas septicas (para os primeiros 
8 meses) ate que a estac;:ao de tratamento de resfduos domesticos tenha sido desenvolvida, e entao os 
esgotos serao lanc;:ados na estac;:ao de tratamento de aguas residuais; resfduos gerais das actividades 
diarias (i.e. 20 kg por pessoa por dia), lixo de construc;:ao (ex. pedras, madeira, plastico, sucata metalica, 
etc.) e por fim o solo superficial (topsoil) escavado durante as operac;:oes de desmatamento do local. 

A gestao destes diferentes fluxos de resfduos depende das caracterfsticas do lixo produzido. A Vale propoe 
construir dais aterros para acomodar os resfduos produzidos tanto pela Central Termica de Moatize quanta 
pelas actividades de minerac;:ao. Um dos aterros sera somente para substancias inertes e o outro para lixos 
sanitarios (i.e., resfduos que sao nao perigosos e nao inertes). 0 lixo perigoso sera recolhido e armazenado 
em vasilhas intermediarias de gestao de resfduos (VIGR) num alpendre, por um periodo nao superior a 5 
anos. Cada unidade de resfduos esta a ser desenvolvida numa area que podera ser expandida caso seja 
necessario. A func;:ao do DIR e a armazenagem adequada dos resiudos, mas de forma temporaria. Nao 
podemos assumir como premissa que os resfduos estarao estocados por um perfodo de ate 5 anos. Estao 
previstas estructuras de destinac;:ao final no projecto. 

Os impactos potenciais associados com os productos residuais da fase de construc;:ao estao descritos na 
Tabela 181. 
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Fluxo de Residuos 

~ .... 

Tabela 181: lmpactos decorrentes do armazenamento de residuos na fase de construyao 

Caracteristicas Metodo de 
disposiyao 

lmpacto 

GEST Ao DE RESiDUOS SANIT ARIOS 

en 
en Ill 
Ill-~ 
'O ... a. 
en •a> 
.8 (/) 
o en 
Cl Ill 
en en w en 

0 
LL 

Primeiros 8 
meses 

Ultimas 28 
meses 

Poluentes biol6gicos (E. coli, outros 
coliformes e patogenicos associados). 
Estes causam esgotamento de 
oxigenio na agua circundante caso 
entrem nos sistemas de aguas 
subterraneas. 

Tratados de forma 
anaer6bica 

Tratados na esta9ao 
de tratamento de 
lixos aerobics. 
Residues dispostos 
no local do aterro 
~~ott.~~io,,_, <.c 

Dispersao e potencial polui9ao das 
aguas subterraneas. Os impactos 
mais graves incluem efeitos na 
saude tais coma salmonela, c61era 
e diarreia. 

GEST AO DE RESiDUOS PERIGOSOS 

Recipientes/Trapos 
Contaminados com 
Residuos de 
Oleo/Gordura 

Recipientes/Trapos 
Contaminados com 
Resid.l!OS de.Jinta. · 
Lampadas 
Fluor!3.scElntes Usaoa,s 
Cartuchos de 
lmprE)ssora Usados_, .. 
Baterias Usadas 

RESiDUOS 
LABORATORIAIS 
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lnflamaveis, encarados coma irritantes 
cutaneos e respirat6rios e vistos come 
sendo t6xicos para os organismos 
aquaticos 

· ,::,; .,:.:,,:2 i\~~if~~~r~,.~ -~~~ , . ~ .. 

Contem metais perigosos incluindo 
titanio e zinco. 
"\. : .-~ •. _ ... 

Contem vestigios de mercuric t6xico. 

Contem vestigios de titanic, negro de 

;;~~~~~t~1~~~&~¥Z~~~~~~1~~~~i~.~~t1~~J ;~~;.~~~i..Z~l~t\~~~~.ti,~~~·~m.i~~~~~:; ;,:r~~~~~~.f~ •. ~iu ....... ~·:~ .. v~. ~~i .~ •:-.. 

VIGR nos alpendres Con~aminac;ao do solo e meio 
. "' de r:esrduos .. ~.mb1ente humane I natural 

'·1~,"!"" .. rerrfc>~as-~i!i,i:h:,~"l" ~(§§JJ;!JaJ'.l~g~Q.~~QQ.§1~.?q;..g.os . 
productos qufmicos. 

~~ . :'[:'; 

. .::f.LJ.IIJ,C>. ,(pq_~s.fy~l1 c9q::;in,9g~qtqqL~, sJllg,a;·~'"'i i,i.w~ , 
Contem metais pesados (ex.: cadmio, 

oJqq~I)', .. ~ ~' , ., . '" ._t.-:. ,. '' 

Metais pesados, acidos e bases, 
compostos organicos, etc. 

IWSV 
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Contamina9ao do solo e ambiente 
humano/ natural resultante da 
exposi9ao a productos qufmicos. 

Grau de 
significancia 

antes da 
mitigayao 

Media 

Media 

Baixo 

Media 

Baixo 

Media 

Media 
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GEST AO DE RESiDUOS INERTES 

lnertes Aterro geral Potencial polui9ao do solo e 
Lixos em Geral 

• "· . ·' ... ,. "'·""· ., ::. • ,.. • .... -c.,,.,:,;.C'';•, ;.,:,,;;.~.,;t,;;.~.,, .. ;;(,·;, :d~~t;::"1.::'.''"'' . t.E~f.:.Y:f.~.9~S..; q~;§.g_u.~s ...:~ iJP..tE:irr~ r;ieas. 

Solo Escavado 
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lnerte mas susceptfvel a ingresso de 
hidrocarbonetos (inflamaveis, 
encarados coma irritantes respirat6rios 
e cutaneos e coma t6xico para 

.orgal'lii>.rno~ aq\,Jaticop) ","" .. ·....: 

Armazenado em 
pilhas para 
reutiliza9ao no 
nivelamento do 
lg~al , 
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1.9.1.5.3 Operac;ao 

1.9.1.5.3.1 Manuseio e gestao de materias-primas 

Os principais materiais necessaries para a opera9ao da Central Termica de Moatize incluem carvao, 
calcario, gases comprimidos e uma serie de qufmicos necessaries para a estac;ao de tratamento de 
resfduos. 

• Armazenamento de carvao e calcario 

As areas de armazenamento importantes sao de carvao e calcario, com capacidades de 266 000 e 30 000 
toneladas, respectivamente. 

Uma vez transportado o carvao para o local por via de correia transportadora, este sera armazenado numa 
area de betao revestida a HDPE (1 ,5 mm) numa profundidade de 1,3 m. A area tera um sistema de 
drenagem de superffcie que removera os productos do escoamento de agua superficial para a Estac;ao de 
Tratamento de Resfduos de Carvao (ETRC), para serem submetidos a tratamento. Caso exista um derrame 
no ambiente circundante, resultante do bloqueio do sistema de aguas pluviais ou de uma falha no sistema 
de detecc;ao de fugas, o producto t6xico resultara na contamina9ao do solo transferindo potencialmente este 
producto para a agua subterranea e degradando a fauna e flora locais. 

As partfculas de carvao que podem ser libertas no ambiente a partir das pilhas de carvao e do manuseio de 
carvao no local sao consideradas como tendo um impacto negligfvel dado que as quantidades que serao 
transportadas serao possivelmente insignificantes. 

0 calcario sera transportado para o local por camioes numa quantidade de aproximadamente 600 toneladas 
por entrega. Os camioes transportam o calcario numa cavidade fechada limitando consequentemente a 
dispersao de moleculas de calcario. 0 calcario sera armazenado numa area de retenc;ao refor9ada e 
equipada por um sistema de gestao de aguas pluviais. Este transportara a agua residual para a estac;ao de 
tratamento de agua residual oleosa (ETARO) para tratamento. O armazenamento de calcario nao tera 
impactos significativos no ambiente. 

• Gases comprimidos (C02, N2, H) 

E necessario que todos os gases comprimidos sejam mantidos numa area com acesso restrito devido ao 
perigo de explosoes e de incendio que estes representam. Deve ser instalado um sistema adequado de 
sinalizac;ao (ex. sinais de proibic;ao de fumar) de forma a educar adequadamente o corpo de funcionarios. 
Este lmpacto foi considerado coma de media significancia dado ter uma escala regional, e e relevante para 
a area, a sua dura9ao e de longo prazo, e a probabilidade de ocorrencia e quase certa. Contudo, este 
tambem se caracteriza coma um impacto reversivel e pode ser eficazmente mitigado. 

• Armazenamento de productos quimicos 

Todos os productos qufmicos serao armazenados numa area de retem;ao com captura de aguas pluviais. A 
agua sera transportada para o sistema de tratamento de aguas residuais industriais (ST ARI). 0 risco de 
poluic;ao da area de retenc;ao do armazenamento e baixo desde que a area seja mantida e as paredes de 
retenc;ao nao sejam comprometidas, e os materiais sejam armazenados dentro da area e nao fora desta. 
Caso ocorra uma fuga, o impacto e classificado coma media dado que tera uma escala local, sera relevante, 
reversfvel e de longa durac;ao. E quase certo que caso ocorra uma fuga, resultara um impacto de 
significancia media. Caso este impacto ocorra podera afectar a qualidade do solo e resultar na degradac;ao 
da fauna e flora locais. 
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Um certo numero de tanques de armazenamento de materiais diversos, incluindo o 61eo diesel (combustive! 
alternativo caldeira), varios productos quimicos, bem como de servi9os e agua de processo estarao 
presentes na area da Central Termica de Moatize. Productos qufmicos utilizados em pequena quantidade, 
sao armazenados em tambores fechados. 

Nao ha informa96es em termos de armazenamento de 61eo lubrificante, mas preve-se que este material 
sera armazenado em tambores e contentores nas oficinas da planta. 

1.9.1.6 Funcionamento da Gestao de Residuos 

0 processo de diagrama de fluxo ilustrado na Figura 144 providencia uma indica9ao dos productos 
residuais produzidos pelo processo de gera9ao de energia da Central Termica de Moatize. 

Setembro de 2009 
N°. 12203-8876-5 630 

AA\ Golde. r \ZPA.ssooates 



Gas61eo, 

Armazenamento 
de gas61eo 

Esgotos 

Agua 

Carvao 

Quimicos 

Calcario 

Na3P04; NHpH; 

NzH4 

Agua 

Setembro de 2009 
N°. 12203-8876-5 

- -· .. - - - - -

- - ~ - ~ 

Figura 144: Diagrama de Fluxo de Materias-primas e resfduos. 
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Os resfduos produzidos durante o processo de gerac;:ao de energia sao geridos por sistemas e 
procedimentos que dirigem os residuos para uma area especffica de armazenamento. As areas de 
armazenamento de residuos podem ser agrupadas em cinco categorias, nomeadamente: 

• Armazenamento de Residuos: 

• Silos de Armazenamento - cinzas e gesso; 

• Armazenamento de residuos perigosos - resfduos perigosos lfquidos e s61idos; 

• Lagoas de armazenamento - para agua contaminada de aterros, contenc;:ao do lodo de 
aterros, agua limpa, recolha de agua oleosa, lodo de aguas residuais domesticas e 
aguas residuais do carvao; 

• Tanques de armazenamento para oleos residuais e residuos de lodo, que se localizarao 
dentro das areas de retenc;:ao; e 

• Tratamento de Residuos; 

• Dep6sito de Resfduos: 

• Aterro; 

Os lmpactos associados com cada fluxo de resfduos da Central Termica estao descritos na Tabela 182. 

Tabela 182: lmpactos decorrentes da gestao de residues na fase operacional 

FLUXO DE RESfDUO 

Cinzas (Fundo e 
Vol antes) 

DESCRICAO DO IMPACTO 

Possfvel empilhamento das cinzas quando os silos de 
armazenamento estiverem cheios podera resultar na 
contaminac;:ao do solo, agua subterranea e degradac;:ao da 
flora e fauna locais. 

T~NQWESJ'.:fE 1\.RMAZENAMENT0 
Tanque de contenc;:ao da 
agua residual do carvao 

Tanque de contenc;:ao da 
agua residual oleosa 
Tanque de contenc;:ao da 
da lama do aterro 

Tanque de contenc;:ao da 
agua do aterro 
contaminada 

Tanques de secagem do 
lodo domestico 

RESfDUOS PERIGOSOS 
(-, 1.r ... , 
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Falha nos sistemas de revestimento/contenc;:ao resultara em 
poluic;:ao a longo prazo dos solos e degradac;:ao da fauna e 
flora locais. 

0 transbordar do tanque de contenc;:ao devido a falhas na 
recolha para a ETARI causara contaminac;:ao do solo, fauna 
e flora locais. 
0 transbordar dos tanques de secagem resultando na 
contaminac;:ao do solo e degradac;:ao do ambiente natural. 
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Alto 

Medio 

Media 
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Media 
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FLUXO DE RESlDUO 

Armazenamento de 
resfduos lfquidos 
perigosos 

Armazenamento de 
residuos s61idos 
perigosos 

EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

DESCRICAO DO IMPACTO 

0 transbordar de Hquido do armazenamento de residuos 
liquidos perigosos resultando na entrada de agua e 
resultante transporte de poluentes t6xicos para a agua 
subterranea, e contaminac;:ao dos solos. Este impacto podera 
tornar a area que rodeia o derrame inabitavel pela flora e 
fauna. 

Risco potencial de fogo no local do aterro pode resultar na 
dispersao de residuos t6xicos para o meio ambiente 
circundante decorrente do armazenamento de resfduos 
s61idos perigosos. Este impacto pode tornar a area que 
rodeia o derrame inabitavel pela flora e fauna . 

. . R~~fo~o~ PAR~AS' A~EA~Jl?e:-~~~gE.ltl:6.!"\6 ft;~Jije~R~ll).E~e~ ' 

61eos usados 

Resfduos laboratoriais 
Recipientes/trapos 
contaminados com 
residuos de 61eo/gordura 
Recipientes/trapos 
contaminados com 
resfduos de tinta 
Lampadas fluorescentes 
usadas 

Cartuchos de impressora 
usados 

Baterias usadas 

Falta de comprador para 61eo residual separado conduzindo 
ao sobre-enchimento dos tanques de armazenamento, 
resultando na contaminac;:ao do solo, flora e fauna perto do 
local do derrame. 

Gestao e disposic;:ao incorrectas levando a contaminac;:ao do 
solo e exposic;:ao humana/flora/fauna a quimicos perigosos. 

,TRAT~MENT9:-PE; r{esfouo.S:-<,J ' 

Tanque de retenc;:ao de 
agua residual oleosa 

0 tanque possui uma conduta de saida directa para conduzir 
a descarga dos efluentes para o Zambeze, que possui um 
desvio para a estac;:ao de separac;:ao de oleos e pode 
conduzir a descarga de agua residual oleosa no Rio 
Zambeze e produzir impactos na qualidade do ambiente 
aquatico. 

~ 0}$RQ§J~AP.Q~J~.~$JpQQ.S' ;j 
ATERR()sn '• , .. ' ·· 

GRAU DE 
SIGNIFICANCIA 

ANTES DA 
MITIGACAO 

Alto 

Alto 

Media 

Media 
Media 

Baixo 

Media 

Baixo 

Media 
·,-.-

Alto 

, . ·· 

:_. •. 

E provavel que o declive de 45 graus resulte na derrapagem Alto 

Unidade de disposic;:ao de 
residuos sanitarios gerais 
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e iiberta9ao de resfduos no meio ambiente circundante. 0 
revestimento nao providenciara tambem um sistema de 
protecc;:ao, e as toxinas podem escapar para o solo e 
recursos de agua subterranea poluindo-os. 

Um dreno bloqueado de agua pluvial ou uma falha nos 
sistemas de detecc;:ao de fugas/derrames resultara na 
libertac;:ao de toxinas no solo circundante e nos recursos de 
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FLUXO DE RESf DUO DESCRICAO DO IMPACTO 

agua subterranea causando a sua contaminac;ao. 

GRAU DE 
SIGNIFICANCIA 

ANTES DA 
MITIGACAO 

Caso seja usada uma camada incorrecta de argila Alto 

Mono-disposic;ao de 
cinzas e rejeitos de mina 

geosintetica, podera resultar numa elevada permeabilidade a 
toxinas e sua infiltrac;ao no meio ambiente circundante. lsto 
teria um impacto altamente negative na qualidade dos solos, 
agua, e flora que, por sua vez, afectaria a fauna que utiliza 
estes recurses. 

Um dreno bloqueado de agua pluvial ou uma falha nos 
sistemas de detecc;ao de fugas/derrames resultara na 
libertac;ao de toxinas no solo circundante e nos recurses de 
agua subterranea causando a sua contaminac;:ao. 

1.9.1.6.1 Desactivac;ao 

1.9.1.6.1.1 Manuseio e gestao de materias-primas 

Medio 

As materias primas que existam depois do cessar das operac;oes necessitarao de uma estrategia eficaz de 
gestao para garantir que nao existe contaminac;ao ambiental durante a desactivac;ao da Central Termica de 
Moatize. Os materiais que possivelmente restarao em mais abundancia depois do encerramento do projecto 
incluem: 

• Gas61eo; 

• Carvao; 

• Quimicos; 

• Cilindros de gas H2 comprimido. 

Os lmpactos que possivelmente ocorrerao incluem a contaminac;ao do solo pelo derrame de gas61eo e 
productos quimicos, dispersao da poeira de carvao para -a atmosfera resultante das pilhas de carvao e o 
risco potencial de impactos causados por incendios, resultado do armazenamento de cilindros de gas 
comprimido. 

1.9.1.6.2 Gestao de Residues 

A gravidade dos impactos que poderao ocorrer durante a fase de desactivac;:ao das unidades de 
aimazenamento de iesiduos depende da forma como o processo 8 garido. Os impactos identificados estac 
descritos brevemente na Tabela 183 abaixo. 
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Tabela 183: descricao dos impactos esperados durante a fase de desativacao 

FLUXO DE RES[ DUO DESCRICAO DO IMPACTO 

DEMOLICAO DO SILO DE ARMAZENAMENTO 

Cinzas (Volantes e de Dispersao de cinzas na atmosfera durante a demolic;ao do 
Fundo) silo devido a esvaziamento inadequado. 
TANQUES DE ARMAZENAMENTO 

Tanque de contenc;ao 
da agua residual do 
carvao 

Tanque de contenc;ao 
da agua residual 
oleos a 
Tanque de contenc;ao 
do lodo do aterro 

Armazenamento de 
residuos liquidos 
perigosos 
Armazenamento de 
resfduos s61idos 

61eo usado 

Resfduos laboratoriais 
Recipientes/trapos 
contaminados com 
residuos 
oleosos/gord u ras 

Recipientes/trapos 
contaminados com 
residuos de tintas 

Lampadas 
fluorescentes usadas 

Cartuchosusadosde 
impressora 

Baterias usadas 
AT ERR OS 

Falhas no tratamento da agua residual. 

Dispersao de lodo no meio ambiente por entrada de agua 
pluvial. 

Potencial extravasao do tanque de contenc;ao devido a 
paragem da recolha de liquidos para ETARI. 

Fecho inadequado de zona de armazenamento resultando 
em liquidos t6xicos que sao dispersos no meio ambiente. 

Falta de comprador para o oleo residual separado leva ao 
sobre-enchimento e poluic;ao ambiental. 

Gestao e disposic;ao incorrectas que levam a poluic;ao 
ambiental. 

GRAU DE 
SIGNIFICANCIA 

ANTES DA 
MITIGACAO 

Medio 

Alto 

Medio 

Medio 

Medio 

Alto 

Alto 

Unidade geral de 
disposic;ao de resfduos 
sanitarios 

Escorrencia de agua pluvial nos corpos de agua resultando Alto 
em gerac;ao de lixiviado e contaminac;ao da agua 

Mono-disposic;ao de 
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subterranea e ambiente circundante. 
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FLUXO DE RESlDUO 

cinzas e rejeitos da 
mina 

EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

DESCRl<;AO DO IMPACTO 

GRAU DE 
SIGNIFICANCIA 

ANTES DA 
MITIGA<;AO 

1.9.1. 7 lmplicar;oes para Mitigar;ao e Monitorizar;ao 

1.9.1.7.1 Construc;ao 

Tabela 184: Estrategias de mitigac;ao a serem implementadas para o manuseio de materiais e 
residuos durante a construc;ao 

Materiais e residuos 
de construc;ao 

Armazenamento de 
materiais perigosos 

Residuos sanitaries 

Resfduos perigosos 

Resfduos inertes 

Solo escavado 

Estrategia de mitigac;ao 

Manutern;:ao continua dos tanques de retenc;:ao e sistema de captura de aguas 
residua is 

Captura e neutralizac;:ao de agua pluvial, disposic;:ao de sacos de cimento numa 
unidade de disposic;:ao autorizada 

Colocar as fossas septicas que serao usadas durante os primeiros 8 meses 
aproximadamente a 300m de distancia dos recurses de agua superficial e 
profunda. 

Separar os resfduos e armazena-los em locais fechados para gestao como 
resfduos perigosos. 

Manutenc;:ao continua dos tanques de retenc;:ao e do sistema de captura de aguas 
pluviais. 

Os solos contaminados devem ser tratados antes da sua reutilizac;:ao ou dispostos 
adequadamente numa unidade de disposic;:ao autorizada. 

1.9.1.7.2 Opera<;ao 
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Tabela 185: Estrategias de mitigacao a serem implementadas para o manuseio de materiais e 
residuos durante a operagao 

Materiais e residuos 
de operagao 

Estrategia de mitigagao 

MANUSEIO DE MATERIAIS 

Armazenamento de 
carvao 

Gases comprimidos 
(C02, N2, H) 

Armazenamento de 
quimicos 

Armazenamento de 
residuos 

Tanques de 
armazenamento 

Residuos perigosos 

Residuos das areas 
de armazenamento de 
reten9ao 

Tratamento de 
resfduos 

Disposi9ao de 
residuos 

Setembro de 2009 
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Manuten9ao continua dos tanques de conten9ao e sistema de captura de aguas 
pluviais/escorrencias. 

Gestao e monitoriza9ao efectivas dos rejeitos. 

Veda96es rodeando uma area tampao buffer em redor do cilindro de 
armazenamento, com sinaliza9ao clara restringindo o fumo em areas que rodeiam 
o cilindro. 

Manuten9ao continua de tanques de reten9ao e sistema de captura de aguas 
residuais e sistema de captura de aguas pluviais e armazenamento eficaz de 
materiais. 

Os silos de armazenamento devem ser grandes o suficiente para permitir uma 
capacidade tampao e a frequencia de recolha deve ser razoavelmente frequente. 

Caso sejam detectadas fugas, devem ser levadas a cabo investiga96es para 
descobrir as razoes dessas fugas e poder proceder a rectifica9ao do problema. 

Provisao de um verculo de recolha de reserva e assegurar que a recolha regular e 
levada a cabo, assim coma a monitoriza9ao do nfvel da lagoa. 

Recolha regular de lodos de esgotos (usando EPP) e disposi9ao adequada num 
aterro. 

Minimiza9ao (de preferencia evitar) da gera9ao de resfduos liquidos perigosos e 
procura de uma empresa para recolher e processar adequadamente os resfduos 
lfquidos. 

Presen9a de uma barreira contra incendios em volta da area de armazenamento 
dos residues perigosos e provisao de equipamento de luta contra incendios. 

Separa9ao dos resfduos e armazenamento em locais fechados para serem geridos 
coma residues perigosos. 

Deve ser contactada a Oilcol na Africa do Sul, ou outras empresas de 
processamento de oleos residuais, para finaliza9ao do acordo em termos de 
recolha de residues. 

Remover a descarga directa de efluentes no Rio Zambeze a partir do tanque de 
reten9ao de agua oleosa do projecto executive e construir de acordo com isto. 

0 projecto executive do aterro devera estabelecer um declive maxima no horizonte 
dos 27 graus. 

Avalia9ao da compatibilidade do revestimento de argila com os productos tfpicos 
de lixivia9ao, e deve ser concebido um sistema de revestimento que leve as 
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Materiais e resrduos 
de operacao 

EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

Estrategia de mitigacao 

interacc;:oes do lixiviado em linha de conta. 

Manutenc;:ao continua de tanques de contenc;:ao e sistema de captura de agua 
pluvial/fugas. 

A gravidade dos impactos associados com a gestao de residuos pode ser reduzida atraves de uma 
variedade de controlos de gestao e procedimento, descritos na Tabela 185. 

0 estudo avaliou igualmente as opc;:oes de reciclagem para a operac;:ao da Central Termica de Moatize. 
Presentemente, o projecto da Central Termica assegura um valor de 31 % de reciclagem de agua abstrafda 
do Rio Zambeze. A Tabela 186 apresenta outras opc;:oes de reciclagem ou usos potenciais para os fluxos 
residuais da Central Termica de Moatize. 

Tabela 186: Fluxos potenciais e inexplorados de reciclagem e seus usos positivos 

ml~~ ~~sr ~} · 
Cinzas 

Cartuchos de 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Podem ser recuperados par preenchimento pelo fornecedor. 
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1.9.1.7.3 Desactiva9ao 

Tabela 187: Estrategias de mitigac;;ao a serem implementadas para o manuseio de materiais e 
residuos durante a desactivac;;ao 

Materiais e resfduos Estrategia de mitigac;;ao 
de desactivac;;ao 

MANL)SJ:_IQ P.~J'~ATE:RIAI~. . .: -~ -~ 

Armazenamento de 
carvao 

Gas61eo 

Gases comprimidos 
(C02, N2, H) 

Qufmicos 
armazenados 

Demoli9ao dos silos 
de armazenamento 

Lagoas de 
armazenamento 

Residues perigosos 

Residuos das areas 
de armazenamento 

Disposi9ao de 
residuos ou aterros 

Setembro de 2009 
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~ -. 

Vazar as pilhas de armazenamento e venda a compradores adequados. 

Esvaziar o excesso de gas61eo e vender ao fornecedor ou entao usar numa area 
alternativa adequada. 

Queimar o excesso de hidrogenio ou usar de form a adequada. Assegurar que o 
cilindro uma vez vazio e reciclado. 

Esvaziar os quimicos e vender ao fornecedor ou entao contratar um empreiteiro 
para proceder a sua remo9ao, tratamento e disposi9ao segura dos quimicos 
residuais. 

. ...;· 

Esvaziar os silos e possiveis pilhas de carvao e calcario eficientemente e 
eficazmente antes do infcio do processo de desactiva9ao. 

Remover a agua contaminada das lagoas de armazenamento e assegurar que as 
esta9oes de tratamento de aguas residuais tratam essa agua residual antes que 
sejam desactivadas. 

0 lodo final do aterro deve ser removido e eliminado adequadamente. 

Aquisi9ao de servi9os de um empreiteiro privado para recolha/tratamento e 
eliminai;:ao adequada de residues liquidos perigosos muito antes que a Central 
seja desactivada. 

A cobertura do aterro, coma estipulado no piano de encerramento, deve ser 
implementada, e devera incorporar pelo menos 200mm de solo superficial, 3x150 
mm de argila compactada ou GCL (cumprindo os necessaries criterios fisicos), 
uma camada geotextil e uma camada de 150mm de fundai;:ao e drenagem de gas 
- numa sequencia de topo para a superffcie do corpo de resfduos. 
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1.9.1.8 

Fase 

Construcao 

Operacao 

Desactivacao 
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Classificar;ao dos lmpactos 

Actiyidade Potencial 
"'- , I t .-

C-.rmazenamento de materiais perigosos 

Resfduos sanitaries 

Residuos perigosos 

Resfduos laboratoriais 

Resfduos inertes 

Armazenamento de carvao 

Armazenamento de calcario 

Gases comprimidos (C02, N2, H) 

Armazenamento de productos qufmicos 

Resfduos das areas de armazenamento 
de reten9ao 

Tanques de armazenamento 

Residuos perigosos 

Resfduos das areas de armazenamento 
de reten9ao 

Tratamento de resfduos 

Disposi9ao de residuos 

Manuseio e gestao de materias-primas 

Demoli9ao dos silos de armazenamento 

Lagoas de armazenamento 

Residuos perigosos 

Residues das areas de armazenamento 
de reten9ao 

Disposi9ao de residuos ou aterros 
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1.9.2 Estudo da Qualidade do Ar 

1.9.2.1 Objectivos do Estudo 

O estudo especializado da qualidade do ar tera coma objectivo abordar a gerac;:ao e dispersao da poluic;ao 
do ar decorrentes da proposta da Central Termica de Moatize. 0 estudo especializado sabre a qualidade do 
ar avaliou especificamente os impactos potenciais de di6xido de enxofre (802), 6xidos de azoto (NOx = NO 
+ N02), di6xido de carbono (C02), mercurio (Hg), chumbo (Pb) e partfculas na saude humana . A previsao 
de concentrac;oes no ambiente resultantes do projecto aqui proposto sera avaliada no contexto da utilizac;ao 
dos terrenos circundantes, na legislac;ao pertinente e nas directrizes internacionais. Os resultados do estudo 
especializado sabre a qualidade do ar foram disponibilizados para outros especialistas, como uma 
contribuic;ao para o estudo sabre as aguas de superffcie, a fauna e a flora, e outros. 

Os termos de referencia para este projecto foram os seguintes: 

• Descrever a qualidade basica do ar utilizando dados ja existentes; 

• Descrever o processo de gerac;ao de energia, no que respeita aos poluentes libertados na atmosfera; 

• Discutir as implicac;oes sobre a saude humana e sobre o ambiente em geral dos poluentes libertados 
(com especial enfase no S02, NOx, C02 , Hg e partfculas); 

• Preparar um inventario de emissoes para a operac;ao normal da Central Termica quantificando a 
projecc;:ao das emissoes futuras, juntamente com todos os dados necessaries para a modelagem de 
dispersao; 

• Discutir a meteorologia da zona de Tete e identificar possfveis condic;:oes atmosfericas anormais ou de 
"virada", o seu efeito sobre as emissoes, ea sua frequencia provavel. lsso exigiu a recolha de dados 
meteorol6gicos para a modelagem da qualidade do ar de todos os locais disponfveis e relevantes; 

• Modelagem de dispersao apenas para a Central Termica, e como parte do uso dos terrenos da area de 
Tete; 

• A modelagem utilizou os dados anuais disponfveis e previu a media anual, bem como os cenarios de 
24-horas e 1-hora de qualidade do ar. A modelagem orneceu uma indicac;:ao da largura da zona 
tampao necessaria para a CTE; 

• Apresentar progn6sticos de modelagem isoietica num mapa cartografico da area de Tete-Moatize; 

• Discutir as previsoes em termos das directrizes de poluic;:ao do ar existentes em Moc;:ambique, bem 
coma os padroes internacionais (em especial os da Organizac;ao Mundial da Saude (OMS); 

• Avaliar o risco para a saude humana em termos das previsoes de concentrac;:ao atmosferica ambiente, 
especificamente no que respeita as pessoas que estarao localizadas nas proximidades da Central 
Termica; 

• Avaliar os efeitos das previsoes da concentrac;:ao atmosferica ambiente sobre as plantas e a 
agricuitura, em especial sobre as actividades agrfcolas na area (ou seja, agricultura de subsistencia). 
Avaliar se o projecto aqui proposto pode ter impacto sobre a flora e fauna nas area circundantes, 
atraves do aumento da deposic;:ao atmosferica. Os efeitos da deposic;ao sobre as caracterfsticas do uso 
da terra tambem foram considerados; 

• Modelar possfveis cenarios de "virada" durante perfodos de tempo apropriados, provavelmente de 24-
horas ou 1-hora. Apresentar e discutir cenarios de "virada" e as suas implicac;:oes na saude humana; 
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• Avaliar os impactos que possam resultar dos processos de construc;ao e operac;ao, associados a 
poeiras; 

• ldentificar e discutir a eventual necessidade de reduc;ao da poluic;ao e de mitigac;ao que sao aparentes 
no estudo. lsso deve estar relacionado com as recomendac;oes para um programa de monitoria ou 
para concentrac;oes in-stack (em pilha) ou no ambiente; e 

• Avaliar todos os impactos decorrentes da poluic;ao do ar sabre a saude humana, especificamente 
abordando os problemas respirat6rios, os cheiros desagradaveis e as alergias do criteria de poluentes 
provenientes do desenvolvimento aqui proposto. 

1.9.2.2 Abordagem do Estudo 
A metodologia descrita nesta secc;ao refere-se as actividades constantes nos Termos de Referencia acima. 

1.9.2.2.1 0 estado actual da qualidade do ar ambiente 

As condic;oes da linha de base referem-se as condic;oes climaticas da regiao e a meteorologia, ao estado da 
qualidade do ar ambiente e as fontes de poluic;ao do ar na area, bem como a natureza do meio ambiente 
receptor. A descric;ao das condic;oes meteorol6gicas que influenciam a dispersao atmosferica e baseada em 
dados climaticos da estac;ao do lnstituto Nacional de Meteorologia de Moc;ambique no aeroporto de Tete
Chingodzi e Caroeira; e tres anos de dados meteorol6gicos recolhidos pela Vale em Moatize. 

A qualidade do ar ambiente nao esta actualmente a ser controlada na area de Moatize. 0 estado actual da 
qualidade do ar foi, portanto, baseado na percepc;ao estabelecida pela equipa de especialistas de qualidade 
do ar, durante duas visitas feitas por tecnicos da uMoya pessoal NILU (2 a 4 de Setembro de 2008 e 11 a 
13 de Maio de 2009) a Moatize. A base da avaliac;ao centrou-se na existencia de fontes actuais de poluic;ao 
do ar, na natureza destas fontes, e na observac;ao em geral. 

As areas residenciais sao consideradas areas receptoras potencialmente sensfveis. A posic;ao relativa 
dessas areas em relac;ao a area do projecto foi estabelecida durante as visitas ao locale com a contribuic;ao 
da equipa especializada de lmpacto Social. 

1.9.2.2.2 Contexto Legislative 

Os regulamentos relatives a Qualidade Ambiental e aos Padr6es de Emissao de Efluentes foram aprovados 
pelo Conselho de Ministros em Maio de 2004 (Decreto 18/2004). Estes regulamentos incluem o Ministerio 
para a Coordenac;ao da Acc;ao Ambiental (MICOA) para assegurar uma regulamentac;ao eficaz e o controlo 
de emissoes para o meio ambiente e qualidade ambiental. Entre outros, a regulamentac;ao define 
parametros especfficos para uma avaliac;ao de qualidade da qualidade do ar. Os padr6es de qualidade do 
ar ambiente e os padroes de emiss6es do Decreto 18/2004 sao utilizados para avaliar os impactos da 
Central Termica de Moatize sabre a qualidade do ar. 

As directrizes do Banco Mundial relativas a emiss6es para as novas centrais termicas e o manual da 
International Finance Corporation Pollution Prevention and Abatement Handbook, Parte Ill (1999) sao 
utilizados para apoiar os padroes de emissao para centrais termicas em Moc;ambique. Da mesma forma, as 
directrizes de qualidade do ar ambiente propostas pelo Banco Mundial e pela Organizac;ao Mundial de 
Saude sao usadas como apoio aos padr6es de qualidade do ar ambiente em Moc;ambique. 
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1.9.2.2.3 Cria~ao de um inventario de emiss6es 

1.9.2.2.3.1 Central Termica de Moatize 

As emissoes resultantes do projecto da Central Termica de Moatize tern origem em varios processos, 
nomeadamente: 

• Combustao de carvao e emissoes de 802, NOx. C02 , particulas e outros poluentes atraves da pilha 
(stack) principal da Central Termica; 

• Emissoes de particulas do alimentador de carvao; 

• Emissoes de particulas do pulverizador; e 

• Emissoes de particulas provenientes de actividades de tratamento de materiais, tais como 
empilhamento, recuperac;:ao, transporte e erosao e61ica no paiol de carvao. 

• Emissoes da mina de carvao de Moatize 

A explorac;:ao mineira e o processamento de minerios requer a remoc;:ao do material que cobre o dep6sito 
(solo superficial e de cobertura). lsto pode envolver pas mecanicas, camioes de carga e tractores. A 
perfurac;:ao ea detona9ao poderao ser necessarias para desprender o minerio s61ido. Outras opera96es que 
venham a ser necessarias incluem a pulveriza9ao para reduzir o tamanho do minerio, a separa9ao da 
materia prima por classificac;:ao de tamanhos (rastreio) e a lavagem. Todos esses materiais tern que ser 
transferidos de uma unidade operacional para outra utilizando camioes e correias transportadoras. Ao longo 
do processo, o minerio pulverizado de varios tamanhos tambem e estocado ao ar livre e fica sujeito a 
erosao pelo vento. A circulac;:ao de veiculos em estradas nao pavimentadas no interior das instala96es e 
tambem uma fonte significativa de emissao de poeiras que deve ser tomada em considera<;ao. Existe 
tipicamente tambem no local um numero de veiculos ligeiros e pesados e equipamentos de gera9ao de 
energia, que contribui para a acumula9ao de emissoes. 

As fontes de emissao sao actividades que estao relacionadas com opera96es de carregamento, perfurac;:ao, 
detona9ao, pulveriza9ao, transporte, reboque, carga e descarga de estoques. Uma fonte importante de 
informa9ao pode ser encontrada na "EPA E.U.A Quinta Edic;:ao, Volume I, Capftulo 11, Sec9ao 11.19: 
lntroduc;:ao a Constru9ao e Processamento de Agrega9ao" e "EPA E.U.A. Quinta Edic;:ao, Volume I, Capitulo 
13, Fontes Diversas" (EPA E.U.A., 2009c; 2009d). 

Um factor de emissao e um valor representativo que relaciona a quantidade de um poluente libertado para a 
atmosfera com uma actividade associada com a libertac;:ao desse poluente. Estes factores sao geralmente 
expresses como sendo o peso do poluente dividido por uma unidade de peso, volume, distancia ou durac;:ao 
da actividade que emite o poluente (i.e. kg de particulas emitidas por Mg de carvao queimado). Tais factores 
facilitam a estimativa das emissoes provenientes de varias fontes de polui9ao do ar. Na maioria dos cases, 
esses factores sao simplesmente medias de todos os dados disponiveis de qualidade aceitavel, e sao 
geralmente considerados como sendo representatives das medias de longo prazo para todas as instalac;:oes 
na categoria da fonte (EPA E.U., 2009a). 

A equac;:ao geral para a estimativa das emissoes e: E =Ax EF x (1-ER/100), onde: 

E = emissoes; 

A = Grau de actividade; 

EF =Factor de emissao; e 

ER =Eficiencia da reduc;:ao global de emissoes (%). 

Dados especificos para cada uma das actividades emissoras foram disponibilizados pela Vale para calcular 
o grau das emissoes de (PM10) finas e de particulas totais em suspensao (TSP= particulas <100 mm). 
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Os factores de emissao utilizados para o calculo de PM1 O e TSP neste estudo sao os factores mais 
recentes publicados nos Estados Unidos pela Agencia de Protec9ao Ambiental (EPA E.U.A.), AP 42, Quinta 
Edi9ao, Factores de Compila9ao de Emiss6es de Poluentes do Ar, Volume 1: Ponto Estacionario e Fontes 
da Area). Os capftulos de interesse incluem o Capitulo 3: Fontes Estacionarias de Combustao lnterna 
(Sec9ao 3.3 Motores lndustriais a Gasolina e Diesel; Sec9ao 3.4 Grandes Motores a Diesel Estacionarios) 
(EPA EU.A. , 2009b), Capitulo 11 : lndustria de Productos Minerais (Sec9ao 11.9 Western Surface Coal 
Mining ; Sec9ao 11.19.1 Processamento de Areia e Cascalho; Sec9ao 11 .19.2 Processamento de Pedra 
Moida e Processamento de Minerais Pulverizados) (EPA E.U.A. 2009c), e Capitulo 13: Fontes Diversas 
(Sec9ao 13.2.2 Estradas Nao Pavimentadas; Sec9ao 13.2.4 Manuseamento Aggregado e Pilhas de 
Armazenamento; Sec9ao 13.2.5 Erosao Industrial pelo Vento; Sec9ao 13.3 Detona96es Explosivas) (EPA 
EU.A., 2009d). 

As emiss6es de gases dos escapes de veiculos sao baseadas em padr6es europeus de emiss6es (directiva 
da Uniao Europeia, 1989), e foram definidos num conjunto de directivas da Uniao Europeia. Eles fixam 
limites aceitaveis para as emissoes de gases dos escapes de todos os vefculos novas vendidos na Uniao 
Europeia, abrangendo as emiss6es de 6xidos de azoto (NOx). hidrocarbonetos (HC), monoxide de carbono 
(CO) e partfculas (PM). Os limites sao fixados em nfveis diferentes para diferentes tipos de veiculos, e o 
cumprimento e determinado pela passagem do motor do vefculo par um ciclo de testes padrao durante um 
perfodo de tempo definido. Os padr6es europeus sao definidos em g/km ou potencia do motor (g/kWh). Os 
graus de emissao sao, portanto, calculados em fun9ao da distancia percorrida ou a da potencia do motor. 
Neste estudo, foram consideradas apenas as particulas. 

• Emissoes da Central Termica de Moatize 

As emissoes da Central Termica de Moatize e do estaleiro de carvao sao obtidas no estudo especializado 
sabre a qualidade do ar (Airshed, 2009). 

1.9.2.2.3.2 Estimativa das concentrayoes no ambiente utilizando modelagem de dispersao 

0 California Puff, modelo de dispersao atmosferica (CALPUFF) (ASG, 2006) aprovado pela EPA EU.A., e 
usado para calcular as concentra96es no ambiente, de poluentes resultantes das emiss6es derivadas das 
actividades da mina e da Central Termica. 

0 CALPUFF e um sistema de modelagem meteorol6gica e de qualidade do ar avan9ado de estado-nao
regular, que foi adoptado pela EPA EU.A. na sua Directriz sabre Modelos de Qualidade do Ar, como o 
modelo preferido para avaliar o transporte de poluentes e os seus impactos, nas aplica96es perto do terreno 
envolvendo condi96es meteorol6gicas complexas. 0 CALPUFF e considerado o modelo de dispersao do ar 
apropriado para o objective do presente estudo, uma vez que esta bem adaptado para simular a dispersao 
da complexa e vasta quantidade de fontes que abrangem a mina ea Central Termica de Moatize. 

Os requisites chave de entrada de um modelo de dispersao sao a meteorologia representativa do local e a 
caracteriza9ao precisa das fontes de emissao. Um resume da metodologia de emiss6es e discutido 
posteriormente, assim como o inventario de emissoes. A modelagem de dispersao requer idealmente um 
conjunto representative de dados sabre o ar na superffcie e na camada superior, para pelo menos uma 
esta9ao de monitoria num domfnio de modelagem selecionado durante pelo menos 12 meses. Os dados 
devem incluir a velocidade e dire9ao do vento de hara em hara, temperatura, humidade, radia9ao solar e 
precipita9ao, e um minima de duas sondagens do ar superior diariamente. 

Na proximidade de Moatize dados meteorol6gicos da superffcie sao recolhidos nas esta96es do Institute 
Nacional de Meteorologia de Mo9ambique em Moatize e nos aeroportos de Tete-Chingodzi e Caroeira. Os 
dados meteorol6gicos da superffcie tambem sao recolhidos pela Vale em Moatize. Sondagens do ar 
superior nao sao realizadas em nenhum lugar na area de Moatize. 
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S6 os dados recolhidos pela Vale e que estao facilmente disponfveis num formato de hora em hora para a 
modelagem de dispersao. Esta informa9ao e usada como input (entrada) no CSIRO TAPM (o Modelo de 
Polui9ao do Ar) para a simula9ao de hora em hora de dados meteorol6gicos do ar na superficie e na 
camada superior, para a area de estudo. 0 T APM utiliza os dados da monitoria local e os dados 
meteorol6gicos quadriculados globais de escala sin6ptica para simular a meteorologia do ar na superficie e 
na camada superior em determinados locais, tendo em considera9ao a topografia basica e a cobertura da 
terra. Os conjuntos de dados quadriculados globais sao desenvolvidos a partir de dados do ar na superficie 
e na camada superior que sao submetidos regularmente por todas as esta96es meteorol6gicas de 
observac;ao para o Sistema Global de Telecomunica96es da Organizac;:ao Meteorol6gica Mundial. 0 TAPM 
tern sido utilizado com sucesso na Australia, onde foi desenvolvido (Hurley, 2000; Hurley et al., 2001 ; Hurley 
et al., 2002). Na Africa do Sul, a assimilac;:ao de dados locais no TAPM tern mostrado beneficios 
consideraveis (Raghunandan et al., 2007). 

Os dados meteorol6gicos de hora em hora da superficie, rnedidos na esta9ao meteorol6gica da Vale de 
Abril de 2006 a Dezembro de 2008, forarn utilizados corno input (entrada) para o TAPM para simular a 
meteorologia do ar na superficie e na camada superior num domfnio de modelagem definido de 30 km per 
40 km que esta centrado no projecto da Central Termica de Moatize. A meteorologia do ar na superffcie e 
na camada superior e extraida de terrenos de output (saida) do TAPM e usada como input (entrada) para o 
CALPUFF. Ao faze-lo, a velocidade e dire9ao do vento de superffcie, temperatura, humidade, precipita9ao, 
nebulosidade e dados de radia9ao solar e dados do ar da camada superior observados de hara em hara e 
modelados de hara em hara, sac disponibilizados para o modelo de dispersao. 

0 efeito de esteira da asa (Building Downwash) ocorre quando o fluxo de vento normal e obstruido pelo 
edificio, resultando num fluxo agitado com um v6rtice, ou zona de cavidade, que se desenvolve no !ado do 
edificio abrigado do vento e uma acelerac;ao do fluxo per todo o edificio. Um esquema do fluxo do vento 
agitado para um edificio com a chamine no lade abrigado do vento e ilustrado na Figura 145. 0 efeito da 
esteira da asa (Building Downwash) pode fazer com que a pluma seja puxada para baixo ate ao nivel do 
solo, resultando em elevadas concentra96es no ambiente ao saber do vento da Central. 

A altura da chamine em relac;:ao as dimensoes do edificio, bem come a posic;ao da chamine em relac;:ao ao 
edificio tern uma influencia forte sabre o efeito de esteira turbulenta e o grau do efeito de esteira da asa 
(Building Downwash). Por sua vez, estes factores tern um efeito sabre as concentrac;:oes de poluentes no 
ambiente ao saber do vento da Central. 

As boas praticas de engenharia da EPA E.U.A. para que a altura da chamine minimize os efeitos de esteira 
da asa (Building Downwash) (EPA E.U.A., 1998) recomendam uma chamine com uma altura de<!: H + 1.5L, 
onde o H e a altura do edificio, medida a partir do solo ate ao ponto mais alto e o L e a parte menos alta ou 
larga do edificio. · 

. . "-.• :: .. \: :: ~ '. . ~ ~·.,~ 1 ~- .... :.v•··· ... *"" 
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Figura 145: Uma ilustrar;ao esquematica do f/uxo do ar sobre um edificio e o efeito de esteira da asa (downwash) 
(Briggs, 1984). 
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As chamines da fornalha estao situadas no ediffcio da fornalha. 0 efeito do ediffcio da fornalha na dispersao 
da pluma, o chamado efeito de esteira da asa (downwash), e, portanto, considerado na modelagem para 
todas as direc;oes do vento. Por esse motivo, a Central Termica de Moatize foi simplificada em quatro filas. 
0 comprimento, largura e altura das camadas e: 

Fila 1: 200 m x 150 me 35 m altura 
Fila 2: 10 m x 150 me 40 m altura 
Fila 3: 50 m x 150 me 60 m altura 

A Modelagem de dispersao e realizada posteriormente para os seguintes cenarios de emissao: 

• A Central Termica de Moatize com uma capacidade de gerac;ao de 1800 MW (processamento de 
carvao e emissoes das chamines), isolada das outras fontes, para: 

• Condi96es normais de operac;ao; e 

• Condi96es de "virada" (ver 3.5 abaixo); 

• A Central Termica de Moatize com uma capacidade de gerac;:ao de 1800 MW (processamento de 
carvao e emiss6es das chamines), em condi96es normais de operac;:ao com emiss6es a partir das 
areas de explorac;:ao mineira, ou seja, Secc;:ao 1, Secc;ao 2, Secc;:ao 3, Secc;:ao 4, Secc;:ao 5 e Secc;:ao 6. 
Assume-se que a explorac;ao mineira numa sec9ao especifica e completada antes do infcio da 
explorac;ao mineira na seguinte secc;ao; e 

• A Central Termica de Moatize com capacidade de gerac;ao de 1800 MW (processamento de carvao e 
emiss6es das chamines), em condi96es normais de operac;ao e emissoes a partir da Central Termica 
de Moatize. 

Nota: Embora este estudo de uma indicac;ao dos efeitos das duas centrais termicas sabre a 
qualidade do ar ambiente (Centrais Termicas de Moatize e de Benga), nao pode ser considerado 
como uma avaliac;ao cumulativa para a area de Tete I Moatize, uma vez que um grande numero de 
futuras fontes fc;>i excluido. As fontes excluidas incluem fontes existentes de poluic;ao do ar e 
inumeras fontes associadas a explorac;ao mineira de carvao da Riversdale, Vale, ET A Stare outras. 
E necessario fazer-se uma avaliac;ao, a nivel estrategico, para que a situac;:ao potencial da 
qualidade do ar nesta zona industrial e mineira em rapido desenvolvimento seja avaliada de forma 
criteriosa. 

1.9.2.2.3.3 Condi~oes de "virada" 

As condic;6es de "virada" referem-se as circunstancias de emissoes que nao sao tipicas de condic;6es de 
operac;ao normais. Foram avaliados os seguintes dois cenarios de "virada": 

i) 0 arranque da Central Termica quando o N°. 2 gas61eo (diesel) e usado para arrancar e estabilizar. Os 
burners (queimadores) a carvao estao localizados nos quatro cantos de cada fornalha. No arranque, os 
queimadores sao usados para elevar a temperatura ate a temperatura de queima quando o carvao 
pulverizado sera queimado no queimador de carvao. 

Calcula-se que a taxa de consumo de diesei seja de 35 iih para cada unidade de 300 MW para 12 
horas/mes. 0 impacto relative do processo de arranque para a Central Termica de Moatize com 1800 
MW e avaliado assumindo-se um arranque sequencial para cada unidade de gerac;ao. 

ii) A dessulfurizac;ao humida de gases de combustao e proposta para a Central Termica de Moatize para 
a reduc;ao de S02, filtros de saco (filtros d~ manga) sao propostos para controlar as emiss6es de 
particulas, e e proposta uma tecnologia de queima de baixo NOx para a redu9ao das emiss6es de NOx. 
Todas estas tecnologias tern taxas de eficiencia de recolha relativamente altas se forem operadas de 
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acordo com as especificagoes do projecto e devidamente conservadas. E, no entanto, inevitavel a 
quebra do tempo de inactividade do equipamento de poluigao do ar. 

Sao avaliados os impactos relativos do by-pass (desvio) de 1 hora e 8-horas do FGD e dos filtros de 
saco, no maximo de concentragoes medias ambientais de 1 hara e 24-horas. 

Nata: Um by-pass (desvio) de curto prazo dos queimadores de Baixo-NOx nao e tecnicamente 
possfvel. 

1.9.2.2.3.4 A va/ia~ao do impacto potencial aditivo e secundario 

As centrais termicas estao associadas a emissao de C02 e metano (CH4), ambos reconhecidos como sendo 
gases de efeito de estufa (GHG). A avaliagao qualitativa da contribuigao relativa da Central Termica de 
Moatize para o aquecimento global sera feita com base no total de emissoes de GHGs e o seu respective 
potencial de aquecimento global (GWP). 0 GWP de C02 e 1 e CH4 e 21 para mais de 100 anos (UNFCCC, 
2006). 0 estudo concomitante sabre o equilibria de massa para a Central Termica de Moatize e usado com 
a primeira comunicagao de Mogambique a UNFCCC. 

1.9.2.2.3.5 Mitiga~ao e monitoria 

As opgoes para melhorar a diluigao de emissoes e para reduzir as resultantes concentragoes de poluentes 
no ambiente incluem a altura variavel de chamines e/ou parametros de emissoes, tais como da velocidade 
de safda de emissoes, e da implementagao de equipamentos adicionais de controlo das emissoes. Se as 
emissoes a partir das especificagoes actuais do projecto nao cumprirem os padroes de qualidade do ar 
ambiente, a equipa do projecto da uMoya-NILU trabalhara em colaborac;:ao com as engenheiros de 
processo da Vale para identificar as opc;:oes de engenharia que respeitem esse cumprimento. 

As recomendac;:oes para a reduc;:ao das emissoes de poeira no meio ambiente, provenientes da actividade 
de explorac;:ao mineira, serao feitas com base nas boas praticas de gestao de minas. Com base nos 
resultados da modelagem de dispersao e da avaliac;:ao de impactos, recomendac;:oes serao feitas sobre os 
requisitos de controlo de emissoes e da proposta do programa de monitoria da qualidade do ar ambiente. 

1.9.2.2.3.6 Avalia~ao de impactos 

As concentrac;:oes ambientais modeladas sao utilizadas para avaliar a significancia dos impactos. Os 
impactos sao descritos em termos de probabilidade de ocorrencia, duragao prevista do impacto, intensidade 
e a sua previsivel extensao espacial. 

A natureza do ambiente que envolve a mina e o projecto da Central Termica de Moatize e as efeitos da 
emissao de poluentes sobre a saude humana formarao a base da avaliac;:ao. Uma avaliagao do risco nao 
sera realizada. Em vez disso, as concentrac;:oes modeladas no ambiente serao comparadas com os padroes 
de qualidade do ar ambiente em zonas para alem da area da concessao e em Moatize. 

1.9.2.2.3.7 Pressupostos importantes e limita~aoes 

Os seguintes pressupostos importantes sao relevantes para o presente estudo: 

• Os dados meteorol6gicos da estagao meteorol6gica da Vale captados entre Abril de 2006 e Dezembro 
de 2008 sao considerados representatives da area de estudo; 

• Os dados das emissoes para a Central Termica de Moatize de 1800 MW sao tres vezes os dados das 
emissoes da chamine e do processamento de carvao fornecidos para a 600 MW; 
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• A avaliac;:ao da qualidade do ar e apenas conduzida para o Local 1. Supoe-se que qualquer diferenc;:a 
nos impactos relatives da qualidade do ar sera insignificante, devido a proximidade relativa dos tres 
locais e do ambiente receptor homogeneo; 

• As emissoes das actividades do projecto de explorac;:ao mineira foram calculadas a partir dos dados de 
actividadas fornecidos pela Vale, e nao devem ser directamente comparados com os fornecidos no EIA 
da mina; 

• Para efeitos de calculo das emissoes da actividade mineira nas seis secc;:oes da mina, as actividades 
nas seis secc;:oes da mina parecem ser identicas; 

• A avaliac;:ao cumulativa inclui apenas a Central Termica de Moatize ea Central Termica de Benga e as 
suas instalac;:oes do estaleiro de carvao. Os dados sabre as emissoes de Benga foram obtidos a partir 
do relat6rio do EIA de Benga (Airshed, 2009) assumindo-se que sejam representtivos; e 

• A avaliac;:ao cumulativa da uma indicac;:ao dos efeitos das duas centrais termicas apenas sabre a 
qualidade do ar ambiente. Esta avaliac;:ao nao pode ser considerada coma uma avaliac;:ao cumulativa 
para a area de Tete I Moatize, uma vez que um grande numero de futuras fontes foi excluido. 

1.9.2.3 O Processo de Gera<;ao de Enegia e a Qualidade do Ar 

1.9.2.3.1 Geral 

Esta avaliac;:ao da qualidade do ar centra-se apenas no local 1. Da perspectiva da qualidade do ar, nao 
existe nenhuma diferenc;:a significativa entre os Locais 1, 2 e 3. Estao localizados relativamente perto um do 
outro, separados por cerca de 1 km de distancia em terreno relativamente piano, a sul da principal 
actividade mineira. Nao existem caracteristicas topograficas perto que possam resultar nalguma diferenc;:a 
significativa na dispersao atmosferica de um local para o outro. Alem disso, o meio ambiente receptor e 
relativamente homogeneo, ou seja, quaisquer impactos potenciais resultantes de emissoes da Central 
Termica de Moatize sao altamente susceptrveis de serem semelhantes. A localizac;:ao relativa dos tres locais 
a Moatize e insignificante nesta etapa, especialmente considerando a incerteza inerente no modelo. Por 
conseguinte, e altamente improvavel que os impactos potenciais da qualidade do ar deivados da Central 
Termica de Moatize venham a contribuir de alguma forma para a escolha final do local. 

0 carvao de Moatize tern um teor de cinza relativamente elevado (em media 43%), mas um baixo teor de 
enxofre (em media 0,64%). A composic;:ao qufmica do carvao esta listada na Tabela 188. 0 carvao sera 
fornecido diretamente para a Central Termica atraves de uma correia transportadora da fabrica de 
processamento de carvao (ou de um estoque perto da fabrica de processamento) para uma torre de 
transmissao na Central Termica. 

No carvao de Moatize existem varios elementos-trac;:o.O mercuric (Hg) e um importante elemento-trac;:o em 
termos de impactos potenciais sabre o meio ambiente, daf a ter sido escolhido em termos de referencia 
para este estudo. A concentrac;:ao de mercuric no carvao de Moatize e de 0,07 mg/kg de carvao. 

0 sistema gerador de vapor esta equipado com um sistema de arranque que queima gas61eo de diesel para 
fornecar ca!or suficiente para iniciar a combustao de combustfve!s s61idos. 
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Tabela 188: Especifica~ao do carvao do projecto da Central Termica de Moatize 

•. Analis~··aproxiilJ~da 

Humidade total(%) 

Cinza (%)' 

Carbone(%) 

·Hid r0g~~io (1~) . 

Azoto (%) 

12,0 

43_. 0. 

46,66 

5,02 

Fonte: Projecto da Central Termica de Moatize Volume II, Proposta Tecnica EPC, 2009 

1.9.2.3.1.2 Sistema de manuseio de carvao 

• Patio de estocagem de carvao 

Existira um patio de estocagem de carvao on-site de 250 m (comprimento) x 235 m (largura) . A capacidade 
de patio de estocagem sera de 266.000 t, que podera alimentar as duas caldeiras durante 30 dias. 

A area de estocagem de carvao tera uma base de concrete com sistema de drenagem. Uma recuperadora 
sera instalada no patio de carvao com comprimento de 30m, a capacidade de empilhamento de 1200 t/h e 
capacidade de recupera9ao sera de 600 t/h. 

O patio de estocagem de carvao sera abastecido numa taxa de 9.000 t/d (7,5h x 1.200 t/h), operando num 
regime de 24 horas, nas quais 16,5 h/d correspondem a alimenta9ao da Central Termica. O volume restante 
de carvao produzido na planta de processamento de carvao sera encaminhado a um patio de estocagem 
provis6rio da mina de Moatize, que dara uma destina9ao final adequada a este producto. Os silos de 
carvao tern capacidade para alimentar as caldeiras por 8 horas. 

As pilhas de carvao possuirao sistema de umecta9ao par aspersao, cujo efluente devera ser tratado na 
esta9ao de tratamento de efluente de carvao. 

Havera cobertura fixa nos patios de carvao dedicado protegendo cerca de 25% da area de armazenamento 
(sete dias de opera9ao da Central Termica). Esta cobertura evitara a umidade excessiva do carvao devido a 
chuva, com possfveis conseqi.iencias sobre a performance dos moinhos e da caldeira . 0 efluente da 
cobertura sera coletado por canaleta, que seguira para o sistema de aguas pluviais. 

• Sistema de correias transportadoras longe do local 

Preve-se que a fabrica de processamento de carvao fique a aproximadamente 5 km de distancia da Central 
Termica de Moatize. A correia transportadora exterior com uma (mica via tera uma correia com 200 mm de 
largura, uma velocidade de 2,5 m/s, e uma capacidade de 1.200 t/h . As correias transportadoras exteriores 
serao fixas ligando a fabrica de prepara9ao de carvao domestico (DCPP) a Central Termica. A entrada da 
correia transportadora exterior fica debaixo do surge bin da DCPP. 0 carvao sera descarregado 
directamente do surge bin para a correia transportadora. Nao havera componentes estranhos, par isso nao 
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ha necessidade de instalar telas de lixo na entrada da correia transportadora exterior. As correias 
transportadoras serao fechadas facilmente. 

Serao instaladas mais correias transportadoras na Fase 3, que liga o DCPP a Central Termica de 1800 MW. 

• Correia transportadora do estaleiro 

A correia transportadora tera uma largura de faixa de 1 200 mm, uma velocidade de 2,5 mis, e uma 
capacidade de 1 200 t I h. Esta sera uma correia transportadora de via dupla entre o estaleiro e o dep6sito 
de carvao. As correias transportadora serao fechadas, evitando a emissao de poeira para a atmosfera. 
Existira um sistema de aspersao nas casas de transferencias, evitando a emissao de material particulado. 

1.9.2.3.1.3 Sistema de preparac;ao de carvao 

0 combustive! e transportado pelo sistema de tratamento de carvao para os silos de carvao por cima dos 
alimentadores de carvao. Cada unidade tera tres pulverizadores, com um silo de carvao para cada 
pulverizador. 0 combustfvel e alimentado a um ritmo controlado para dentro do pulverizador atraves de 
alimentadores de carvao pr6prios. 

• Alimentadores de carvao e pulverizadores 

Alimentadores de combustive! gravimetricos tipo esteira serao utilizados para medir a quantidade de 
alimentai;:ao de combustfvel antes de ser introduzido nos pulverizadores. 0 sistema de alimentayao de 
combustive! foi concebido para controlar o fluxo de combustive! necessario para a operai;:ao. A capacidade 
do alimentador de carvao pode satisfazer as exigencias de cada lado da entrada e safda dupla dos tubas de 
moagem. 

Devido a natureza abrasiva do carvao, tres tubas de moagem de entrada e safda dupla sao usados para 
cada caldeira. Cada moinho servira 8 queimadores nos 4 cantos em duas elevai;:oes diferentes da caldeira 
(corner-fired boiler). As valvulas de isolamento e os amortecedores nas safdas dos separadores do moinho 
e nas entradas dos tubas de ar primario permitirao o acesso para a manuteni;:ao dos pulverizadores e dos 
alimentadores durante a operai;:ao normal da unidade. 

Ventiladores centralizados para vedaiyao em cada caldeira proporcionam a vedac;:ao nos pulverizadores e 
nos alimentadores de carvao. 

• Silos de carvao 

Existem tres silos de carvao bruto, para cada unidade, com uma capacidade de armazenamento que 
satisfaz o consumo de carvao necessario durante mais de 8 horas de operac;:ao maxima das caldeiras. 

Podem ser emitidas poeiras durante o carregamento e descarregamento do silo de carvao. 

1.9.2.3.1.4 Sistema de combustao de ar e de gas 

A caldeira e um sistema equilibrado de tiragem forc;:ada. Ventiladores de ar pnmano fornecem o ar 
necessario para a combustao e para a secagem do combustive! nos pulverizadores. 0 ar de combustao dos 
ventiladores de aspirac;:ao fon;ada e pre-aquecido pelo pre-aquecedor de ar e entra na fornalha atraves de 
dispositivos reguladores de ar localizados ao lado e em cima dos queimadores. O ar primario e tambem pre
aquecido e e usado para secagem e transporte do carvao pulverizado para os queimadores na fornalha. 0 

Setembro de 2009 
N°. 12203-8876-5 650 .Golder 

Associates 



EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

sistema de tiragem induzida fornece a pressao estatica necessaria para induzir o fluxo dos gases de 
combustao do gerador de vapor para a chamine e para manter a tiragem na fornalha. 

Dais ventiladores de ar primario sao fornecidos para cada caldeira. Cada um dos ventiladores foi concebido 
para fornecer o ar necessario para cerca de 50% da taxa de carga maxima continua da caldeira. 0 ar 
secundario e aquecido em pre-aquecedores de ar e e impulsionado para dentro da fornalha para suprir a 
maior parte do ar necessario para a opera9ao. 

0 gas de combustao e descarregado atraves de uma (mica chamine de betao armado, com 180m de altura, 
que tern uma saida com um diametro de 7m. Antes de ser libertado para a atmosfera, o gas de combustao, 
e tratado para reduzir a concentra9ao de gases poluentes e de particulas. As tecnologias de controle de 
polui9ao do ar, que serao implementadas, incluirao o (FGD) - Dessulfuriza9ao de Gas de Combustao, filtros 
de poeira (filtro de manga) e queimadores de baixo NOx. 

Existem tres metodos de dessulfuriza9ao: dessulfuriza9ao antes da combustao, dessulfuriza9ao durante a 
combustao e dessulfuriza9ao depois da combustao, todos referidos coma dessulfuriza9ao de gas de 
combustao (FGD). A tecnologia FGD e um dos metodos mais eficientes para a Central Termica poder 
controlar as emissoes de S02. As emissoes de NOx sao reduzidas por tecnologia de combustao de baixo
NOx para satisfazer a exigencia de emissao maxima de menos de 510 mg I Nm 3

• 

Sera utilizado FGD de calcario humido na Central Termica de Moatize. A tecnica de FGD de calcario humido 
e uma tecnologia madura e avan9ada, que tern uma eficiencia elevada de remo9ao de S02. Pode ser 
aplicada a varios tipos de carvao e tern uma elevada taxa de utiliza9ao absorvente. A eficiencia de recolha 
de S02 pode irate 90% para a Central de Termica de Moatize .. 

O sistema FGD de calcario consiste do sistema de preparac;ao absorvente, do sistema de absor9ao de S02, 
do sistema de gas de combustao, do sistema de secagem de gipso, do sistema de processamento de agua 
e do sistema de tratamento de aguas residuais. 0 calcario sera levado para o local da Central Termica par 
camioes de auto-descarregamento da fabrica de pulverizac;ao, e sera armazenado num estoque perto do 
FGD. Serao geradas poeiras durante a carga e descarga de calcario, e durante o processo de pulveriza9ao. 

A eficiencia de recolha dos filtros de manga esta prevista em 83,90% para a Central Termica de Moatize. 
Cada bloco de energia incluira dais filtros de mangas para tratar as emissoes de particulas. Os filtros de 
manga foram concebidos para respeitar o padrao do Banco Mundial de emissoes PM de 50 mg/Nm3

. 

Tecnologia de queima de baixo-NOx sera implementada nos queimadores das caldeiras para controlar as 
emissoes de NOx e para garantir as emissoes de NOx atraves da chamine principal. Eles cumprem o limite 
de 510 mg/Nm3. Queimadores de baixo NOx serao concebidos para controlar a mistura de combustivel ear 
nos queimadores e criar chamas maiores e mais ramificadas. lsso reduz a temperatura do pico da chama e 
resulta em menor formac;ao de NOx. 

1.9.2.3.1.5 Sistema de manuseio de cinzas 

0 sistema de manuseio de cinzas adopta sistemas separados de tratamento de cinzas volantes e fundo. As 
cinzasde fundo de cada caldeira sao descarregadas, resfriadas e em seguida transportadas por um 
raspador de esteira submersa (SSC) directamente para um recipiente de cinzas de fundo. As cinzas 
volantes sao capturadas e removidas do gas de combustao par filtros de manga de tecido colocados na 
salda da fornalha e a frente do ventilador de tiragem induzida. As cinzas. sao removidas mecanicamente e 
armazenada em silos, de onde e transferida para caminhoes, sendo posteriormente transportadas 
diretamente para o preenchimento da cava da mina de carvao. Ressalte-se que, caso a cava da mina ainda 
nao esteja apta a receber as cinzas no inicio da opera9ao da Central Termica, sera realizada uma 
estocagem temporaria em celulas escavadas no solo. A celula de estocagem provis6ria possuira todos os 
controles ambientais necessarios para receber esse material. 

Tres silos de betao armada de fundo chato para cinzas volantes, com um diametro de 12m, e um volume 
total de cerca de 2000m3

, servirao de unidades de armazenamento temporario de cinzas volantes para 
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ambas as caldeiras. 0 volume dos tres silos deve ser capaz de armazenar nada menos que 30 horas de 
cinzas volantes descarregadas das duas caldeiras durante a queima de design coal (carvao). Existem dois 
pontos de safda ou de descarga no fundo de cada silo de cinzas volantes: um descarregador de cinzas 
secas destinado para recolha por um camiao fechado e uma saida para recolha por camiao aberto, com 
condicionador de cinzas. 

Embora as emissoes de poeira do sistema de tratamento de cinzas sejam susceptiveis de serem reduzidas, 
a poeira pode ser emitida durante o carregamento dos camioes e do camiao de cinzas aberto. Os derrames 
sao tambem uma fonte de poeiras. 

1.9.2.4 lnventario de Emissoes 

1.9.2.4.1 Central Termica de Moatize 

As emissoes de S02, NOx e de partfculas da Fase 3 (1800 MW) da proposta da Central Termica de Moatize 
e o PM 10 e TSP provenientes das operac;:oes de processamento de carvao vem listadas nas Tabelas 189 e 
190, respectivamente. Os dados sabre as emissoes referentes a Central Termica sao baseados nas 
informac;:oes fornecidas para a Fase 1 (Central de 600 MW), da Descric;:ao Tecnica EPC (SDEPIC, 2009), 
tendo aumentado para o triplo para a Central de 1800 MW, conforme Vale. 

As emissoes dos processos de suporte de manuseio de carvao incluem armazenamento, empilhamento e 
recuperac;:ao, pulverizac;:ao e rastreio, pontos de transferencia das correias transportadoras e a erosao pelo 
vento para estoques de carvao ao relento. Essas fontes sao modeladas colectivamente como uma fonte de 
area para a Central Termica de 1800 MW. 
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Tabela 189: Dados sobre as emissoes da Central Termica de Moatize para a fase 1 (600 MW) e fase 3 
(1800 MW) 

Parametr.o, de 
Emiss§o·· ", 

Altura da Chamine 

Elevac;.ao da_ ~P.S~ 

Diametro no Topo 

Velocidade de 
Said a 

15497083 

. Valor 

180 m 

2'1:.9,E?, m 

7,0m 

13 m/s 

i) A emissao total de Hg e baseada no teor de Hg de 0,07 mg de Hg por kg de carvao. 0 Hg ocorre 
como mercuric elementar gasoso (53% das emissoes totais), mercuric gasoso divalente (37% do 
total), e partfculas de mercuric (10% da emissao total) (Pacyana et al., 2008). As tecnologias de 
redu9ao de emissoes podem remover ate 30% do Hg (Pacyana et al., 2008). Para avaliar um caso 
de pior cenario para o Hg, nenhum factor de redu9ao de emissoes foi aplicado as emissoes da 
Central Termica de Moatize. 

ii) Calculado assumindo-se uma produ9ao anual de 8100 horas, de carga completa (Vale, 2009). 

iii) Arranque de 12-horas, assumido para a Central de 1 800 MW 

iv) Assume-se que o FGD hUmido tern uma eficiencia de redu9ao de 90% para o S02 e o filtro de saco 
tern uma eficiencia de recolha de 83,9% para as partfculas. 
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Tabela 190: Emissoes resultantes do processamento de carvao da Central Termica de Moatize para 
a fase 1 (600 MW) e para a fase 3 (1800 MW) in Ua 

Fase -- 1 

. Total das .. 
P~ril cq~a;;~m · PM.10 ......... PM10 . 

Susp,~ns~r,tsp) 

TOT AL das emissoes do estaleiro 41 ,82 12,23 125,46 36,69 

1.9.2.4.1.1 Mina de carvao de Moatize 

As emissoes de PM 10 e TSP resultantes das actividades diversas da extrac9ao mineira de carvao na Mina 
de Carvao de Moatize encontram-se res um id as na Ta be la 191. As em issoes foram calculadas com base 
nas informa96es sabre a mina fornecidas pela Vale. Assume-se que as operar;oes sao representativas de 
cada uma das sec96es de extrac9ao mineira, e as emissoes daf provenientes sao modeladas 
colectivamente, como uma fonte da area. A contribui9ao relativa das diferentes actividades em rela9ao ao 
total e ilustrada para TSP na Figura 146, e para PM10, na Figura 147. 

Tabela 191: Emissoes de TPM e PM 10 para as varias actividades da mina de carvao de Moatize em 
tla 

Total das emissoes da mina 10943 3638 

Nota: A emissoes calculadas relativas ao estudo inicial de modelagem de dispersao para o Complexo 
Industrial de Moatize (ERM, 2006) nao foram utilizadas nesta avalia9ao, uma vez que foram 
disponibilizados dados mais recentes. As diferen9as nas concentra96es de partfculas modeladas, 
entre as dais estudos, sao explicadas por esta razao. Diferentes dados meteorol6gicos e diferentes 
modelos de dispersao foram utilizados, o que tambem resultara em diferen9as entre os dais estudos. 
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Grading 
Activities 

0.11 % llr.tit-===T~~~v 

Boring/Blast Hole 
Drilling 
0.13% 

Material Handling 
·stockpiles 

0.003% 

,../~Wind Erosion of 
Stockpile 
Surfaces 

0.13% 

Figura 146: Contribuir;llo relativa das actividades de extracr;llo mineira para as emiss{}es totais de TSP. 
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Legenda: 

• Actividades de Separa9ao - 0, 11 % 
• Emissao de Vefculos - 0,27% 

• Remo9ao de Cobertura - 0,13% 
• Actividades de perfura9ao e explosoes para sondagens - 0, 13% 

• Explosoes - 15,59% 
• Manuseio de materiais em pilhas de estoque - 0,003% 

• Erosao das superficies dos locais de estoque pela ac9ao do vento- 0, 13% 
• Emissao total de estradas nao-pavimentadas - 83,64% 
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Material 
Handling
stockpiles 

0.005% 

Wind Erosion 
of Stockpile 

Surfaces 
0.19% 

Figura 147: Contribuir,;ao relativa das actividades de extracr,;ao mineira para o total de emissoesl PM10. 

Legenda: 
• Actividades de Separac:;:ao - 0,08% 

• Emissao de vefculos - 0,81 % 
• Remoc:;:ao de Cobertura - 0,07% 

• Actividades de perfurac:;:ao e explosoes para sondagens - 0,21% 
• Explosoes - 24,38% 

• Manuseio de materiais em pilhas de estoques - 0,005% 
• Erosao das superffcies dos locais de estoque pela acc:;:ao do vento - 0, 19% 

• Emissao total de estradas nao-pavimentadas - 74,25% 

1.9.2.4.1.2 Emissoes da Central Termica de Benga 

As emissoes da chamine de combustao na Central Termica de Benga estao listadas na Tabela 192. As 
duas chamines de combustao foram modeladas como fontes demarcadas. As emissoes que ocorrem a 
partir do manuseio dos materiais sao modeladas como uma fonte da area. 

Setembro de 2009 
N°. 12203-8876-5 656 

'41Golder \Z1 Associates 



EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

Tabela 192: Dados referentes as emissoes da Central Termica de Benga (Airshed, 2009) 

Parametro de emissao Chainine de Cof!lbUstao 1 - Chamine de Combustao 2 

Altura da Chamine 150 m 150 m 

~leyag.ab da base 

Diametro de topo 7,6m 13,1 m 

Velocidade de safda 15,7 mis 15,7 mis 

Taxa de emissao das chamines de combustao (tla) 

4737 14210 

Emissoes resultantes do manuseamento de materials (tla) 

Nata: Esta modelagem de dispersao conduzida aqui para a Central Termica de Benga nao deve ser 
comparada directamente com a modelagem realizada no estudo especializado para a Central Termica 
de Benga EIA (Airshed, 2009). Sao utilizados modelos de dispersao diferentes e dados meteorol6gicos 
diferentes em cada um dos estudos. Alem disso, a premissa subjacente e diferente. 0 estudo 
especializado realizado para a Central Termica de Benga e uma avaliai;:ao pormenorizada. Este estudo 
trata a Central Termica de Benga com menos detalhes, para se poder obter melhor compreensao sobre 
o efeito cumulative desta Central e da Central Termica de Moatize, situadas pr6ximo uma da outra. 

1.9.2.5 Previsoes das Concentrar;oes Ambientais 
Os entradas da modelagem de dispersao sao representados como is6podes, ou seja, linhas identicas de 
concentrac;:ao dos respectivos poluentes, num mapa da Central Termica de Moatize e das zonas 
circundantes. Os resultados da rnodelagem sao apresentados e discutidos separadamente, para as 
operac;:oes normais da Central Termica de Moatize de 1800 MW, e para os cenarios apresentados 
posteriormente, isto e: 

• A Central Termica de Moatize e as operac;:oes de processamento de carvao associadas; 

• As condic;:oes de "virada" existentes na Central Termica de Moatize: 

• 8-horas de arranque da Central Termica de Moatize, usando gas61eo N°. 2; e 

• By-pass (desvio) de 1-hora e 8-horas do equipamento de controlo de poluic;:ao do ambiente . 
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• A Central Termica de Moatize e as opera96es de processamento de carvao associadas com emiss6es 
da Central Termica de Benga; e 

• A Central Termica de Moatize e opera96es de processamento de carvao associadas com emiss6es da 
mina, em cada uma das seis sec96es mineiras. 

Deve ser observado o seguinte, quando se interpretam os diagram as de isopletas: 

• A media anual fornece uma boa visao da dispersao esperada dos poluentes e representa a media do 
padrao de dispersao para o periodo de 3 anos de modelagem; 

• Os dados contidos nas parcelas anuais representam a concentrac;:ao media em cada uma das 
quadriculas de modelagem de 1 km par 1 km, au seja, a media de 26304 valores par hara (3 anos), em 
cada uma das 1200 celulas da quadricula; 

• Somente as isopletas seleccionadas foram tra9adas. lsto implica que as concentra96es ambientais 
variem entre os valores da isopleta e as concentrac;:oes exteriores das ultimas isopletas estao abaixo 
do valor da isopleta; 

• Os dados contidos nos diagramas de um maximo de 24-horas e de 1-hora representam a 
concentra9ao maxima prevista em cada celula da grade de modelagem, ou seja, o maior valor de 
26304 valores horarios, modelado em cada celula. Esta descri9ao nao diz directamente respeito a 
media do padrao de dispersao, mas fornece uma indicac;;ao do local onde se pode esperar a 
concentra9ao maxima ambiental, assim como as concentra9oes relevantes; e 

• A fim de avaliar a natureza e a importancia do impacto, as concentra96es previstas sao comparadas 
com os respectivos padr6es de qualidade do ar ambiente e com os limites de deposi9ao, ja descritos. 

1.9.2.5.1 Central Termica de Moatize 

Nesta secc;;ao, as concentra96es previstas de S02, NOx. particulas e Hg2+ resultantes das emissoes da 
Central Termica de Moatize e do estaleiro de carvao sao apresentadas e discutidas incluindo os mapas das 
concentrac;:oes previstas, apresentados coma isopletas. 

1.9.2.5.1.1 Di6xido de Enxofre (SOi) 

• Ambiente Anual 

As concentra96es anuais previstas no ambiente de S02 sao geralmente dispersas, numa direc9ao a 
noroeste da Central Termica de Moatize, pelos ventos predominantes de sudeste (Figura 148). Existe 
alguma dispersao para o sul e sudeste, resultante dos ventos de verao setentrionais. A maior concentra9ao 
prevista de 10 µg/m3 ocorre a cerca de 2 km, a noroeste da central e ocorre dentro da Vale. 

0 valor maxima previsto da concentrac;:ao media anual de S02 esta bem abaixo do padrao anual previsto 
pelo Decreto 18/2004 de Moc;:ambique e pela directriz do Banco Mundial para o 802 de 80 µg/m3

. Nao 
existem excedentes previstos relativamente ao padrao de Mo9ambique e a directriz do Banco Mundial. 
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Figura 148: Media anual da concentraq/Jo de S02 (µglm 3
) na Central Terrnica de Moatize. 

• Ambiente Maximo de 24-horas 

A previsao mais elevada de concentra96es maximas de S02 no ambiente para 24-horas ocorre nas areas 
circundantes da Central Termica dentro da Vale (Figura 149). As concentra~oes mais altas ocorrem para sul 
e sudeste, com a previsao mais elevada de concentra96es de 130 µg/m a cerca de 2 km a sudeste da 
Central, como resultado dos ventos norte e fracos de Verao. 

0 valor maximo previsto de concentra96es de S02 s para um maximo de 24 horas esta abaixo do padrao 
de Mo9ambique, Decreto 18/2004, para S02 de 365 µg/m3 para 24 horas. A directriz mais exigente da OMS 
de 125 µg/m 3 foi, no entanto, excedida em algumas oGasioes durante o ano. Noutra parte da area de estudo 
as previstas 24-horas de concentra96es maximas estao abaixo do padrao de Mo9ambique e da directriz da 
OMS. 
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Figura 149: Concentrayao maxima de S02 (µglm3
) em um perfodo de 24 horas na Central Uirmica de Moatize. 

• Ambiente maximo de 1-hora 

0 ambiente maximo previsto de 1-hora para um maximo de concentrac;:oes de S02 ocorre nas imediac;:oes 
da Central Termica, a norte da central dentro da Vale, ea sul e sudeste da Central Termica, fora dos limites 
da Vale (Figura 150). 
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Figura 150: Concentra<;ao maxima de S02 (µglm3) em um perlodo de 1 hora na Central Terrnica de Moatize. 

As concentrac;:oes mais elevadas ocorrem a sul da Central Termica com as estimativas mais elevadas de 
concentrac;:oes de 1200 µg/m 3

, a ocorrerem aproximadamente a 4 km da Central, como resultado dos ventos 
norte de Verao e de uma dispersao mais reduzida, associada a estes ventos geralmente mais fracos. 

A maxima prevista de 1-hora de concentrac;:oes S02 excede o padrao estabelecido pelo Decreto 18/2004, de 
Moc;:ambique de 1-hora de S02 de 800 µg/m3

, sobre uma area que se estende para alem da Vale, a sul da 
Central. O maier numero de excedentes do padrao de 1 hora ocorre a sudeste da Central Termica, onde 5 
excedentes estao previstos (Figura 151). Enquanto o padrao de Moc;:ambique nao inclui um numero 
admissivel de excedentes, para efeitos de comparac;:ao, o padrao ambiente da Africa do Sul permite 88 
excedentes anualmente do padrao das 24 horas para N02 (SANS, 2009). Noutras partes da area de estudo, 
as concentrac;:oes maximas previstas de 1-hora estao abaixo do padrao de Moc;:ambique. 
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1.9.2.5.1.2 6xidos de Azoto (NO,J 

• Ambiente anual 

. ..... 
" . 
/ '" ,.-.. ... : 

A previsao anual de concentra96es no ambiente de NOx sao de um modo geral dispersas, na direc9ao a 
noroeste da Central Termica de Moatize, pelos ventos predominantes de sudeste (Figura 152). Existe 
alguma dispersao para o sul e sudeste, provavelmente resultante dos ventos setentrionais de Verao. A 
maior concentrac;:ao media anual prevista de 12 µg/m 3 ocorre aproximadamente, a cerca de 2 km, a jusante 
do local da Central, ou seja, a noroeste da Central e dentro da Vale. 
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Figura 152: Media anual da concentrar;So de NOx (µglm3
) na Central Termica de Moatize. 

0 valor maximo previsto para a concentrac;:ao media anual de NOx situa-se bem abaixo do Decreto 18/2004 
de Moc;:ambique sobre o padrao anual de N02 de 100 µg/m3 e da directriz da OMS de 40 µg/m3

• Nao ha 
excessos previstos do padrao de Moc;:ambique e da directriz da OMS, e espera-se que as concentra9oes 
medias anuais previstas tambem se encontrem bem abaixo, em toda a area de estudo. 

• Ambiente maximo de 24-horas 

A maxima prevista de 24-horas para as concentrac;:oes maximas de NOx ocorre nas imedia9oes da Central e 
dentro da Vale (Figura 153). As concentrac;:oes mais elevadas ocorrem a cerca de 2 km, a sudeste da 
Central. 

A maxima prevista de 24 horas para as concentra9oes maximas de NOx excede, em aigumas ocasioes, o 
Decreto 18/2004 de Mo9ambique sobre o padrao das 24-horas horas, e tambem, adirectriz da OMS para o 
N02 de 200 µg/m 3

, em algumas ocasioes no periodo de modelagem de 3 anos, na area de concentrai;ao 
maxima, situada a cerca de 2 km, a sudeste da Central Termica. Noutras partes da area de estudo, o 
periodo maximo previsto de 24-horas para as concentra9oes maximas encontra-se abaixo do padrao de 
Mo9ambique e da directriz da OMS. 
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Figura 153: Concentrar;ao maxima de NOx (µg!m3
) em um perlodo de 24 horas na Central Termica de Moatize. 

• Ambiente maxima de 1-hora 

0 ambiente maximo previsto de 1-hora para as concentra96es maximas de NOx ocorre nas imedia96es da 
Central Termica e dentro da Vale (Figura 154), com as concentra96es mais altas a sul e sudeste. 
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Figura 154: Concentra~ao maxima de NOx (µglm 3
) em um perfodo de 1 hora na Central Tennica de Moatize. 

O maxima de concentra96es de NOx para um maxima previsto de 1-hora excede o padrao de Mo9ambique, 
Decreto 18/2004, de 1-hora de N02 de 400 µg/m3 sabre uma area relativamente vasta, que se estende para 
alem da Vale, em direc9ao a Vila de Moatize. Os numeros mais altos de excedentes do padrao de 1-hora 
ocorrem a sudeste da Central Term ica, onde mais de 50 excedentes estao previstos (Figura 155). 
Enquanto que o padrao mo9ambicano nao inclui um numero admissrvel de excedentes para fins 
comparativos, o padrao ambiental Sul Africano permite 88 excedentes anuais para um padrao de 24-horas 
de N02 (SANS, 2009). Noutras partes da area de estudo, as concentrar;oes maximas previstas de 1-hora 
encontram-se abaixo do padrao de Mo9ambique. 
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Particulas 

• Ambiente anual PM10 

As concentra96es ambientais previstas anuais de PM10 sao dispersas, geralmente, numa direc9ao a 
noroeste da Central Termica de Moatize, pelos ventos predominantes de sudeste (Figura 156). 0 valor 
maxima previsto para a concentra9ao media anual de 3 µg/m3 esta bem abaixo do padrao do Banco Mundial 
de 50 µg/m3 e a directriz dos objectivos da OMS de 20 µg/m3

. Nao existem excedentes previstos da 
directriz da OMS. 
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Figura 156: Media anual da concentra<;~o de PM10 (µg!m3
) na Central Termica de Moatize. 

• Ambiente maxima de 24-horas de PM10 

As concentra96es maximas previstas de PM10 para um ambiente maxima de 24-horas ocorrem nas 
imediac;6es da Central e dentro da Vale (Figura 157). A maxima prevista de concentra96es maximas de 24-
horas de PM10 nao excede o padrao de 24 horas de Mo~ambique, Decreto 18/2004 de PM10 de 200 µg/m3 

ou a directriz dos objectives da OMS de PM 10 de 50 µg/m , em qualquer parte da area de estudo. 
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Figura 157: Concentrar;ao maxima de PM10 (µglm3) em um periodo de 24 horas na Central Termica de Moatize. 

• Deposi9ao anual de TSP 

A previsao da deposi9ao anual do total de partfculas em suspensao e muito baixa, com uma deposi9ao 
maxima nas imedia96es do estaleiro de carvao. Servindo como uma indicac;;ao, a previsao das taxas de 
deposic;;ao media anual sao significativamente inferiores as da directriz industrial Sul Africana de 900 
mg/m2/dia para as areas industriais. 

1.9.2.5.1.4 Mercurio (Hg) 

As concentrac;;oes anuais previstas no ambiente, de vapor de mercuric inorganico (Hg2+) estao dispersas na 
direcc;;ao a noroeste da Central Termica de Moatize, pelos ventos predominantes de sudeste (Figura 158). A 
previsao da maier concentrac;;ao de 0,8 ng/m3 ocorre a cerca de 3 km , a noroeste da Central e dentro da 
Vale. 
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Figura 158: Media anuaf da concentra9ao de vapor inorganico de merctJrio (Hg2+) (µg!m3
) na Central Termica de 

Moatize. 

0 valor maximo previsto para a concentrac;:ao media anual de Hg2
+ e significativamente inferior a directriz 

anual da OMS de 1 µg/m3
. Como seria de esperar, noutras partes da area de estudo, a media anual das 

concentrac;:oes previstas esta tambem, bem abaixo, da directriz da OMS. 

1.9.2.5.1.5 Chumbo (Pb) 

A concentrac;:ao media de Pb no carvao de Moatize e de 24 mg/kg. A combustao de carvao resulta na 
liberta9ao do Pb come gas e particulas. A exposic;:ao humana per inalac;:ao implica uma inalac;:ao de uma 
fracc;:ao gasosa e de particulas inferiores a 10mm. As particulas maiores nae sac inaladas. Per outro lade, 
nem todo o Pb se encontra biologicamente disponivel, variando de 90% nas crian9as para menos de 30% 
nos adultos. 

A fim de avaliar os impactos do chumbo no meio ambiente, presume-se que a maior parte do chumbo 
contido no carvao esteja retido nas cinzas. De acordo com a EPA E.U.A. AP-42 Tabela 1.1-16 (E.U. EPA, 
2009e), estima-se que a taxa de emissao de chumbo da Central Termica de Moatize atinga 373 kg I a 
(1800 MW, 8100 h/a). Ao aplicar um modelo de selecc;:ao simples (EPA E.U.A. Tela 3), obtem-se uma 
concentra9ao maxima anual estimada em 0,0006 µg/m3, a cerca de 1 200m na direcc;:ao do vento, a partir 
da Central Termica. Esta concentrac;:ao prevista e inferior ao limite mais baixo do padrao ambiental anual de 
Mo9ambique de 0,5 µg/m3 a 1,5 µg/m3

. Considerando que nem todo o chumbo estara biologicamente 
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disponivel, e provavel que as concentrac;oes de Pb no ambiente resultantes da Central Termica de Moatize 
se encontrem bem abaixo do padrao ambiental de Moc;ambique. 

1.9.2.5.2 Condi96es de "Vi rad a" na Central T ermica de Moatize 

Nesta secc;ao, os resultados das duas condic;:oes de virada nas concentrac;:oes ambientais, maximas de 24 
horas e maximas de 1 hora, sao apresentados e discutidos. A situa9ao de dispersao meteorol6gica 
escolhida foi o dia, durante o perfodo de 3 anos de modelagem, em que as concentrac;oes previstas foram 
mais elevadas. Nesse dia, o vento era fraco a moderado de sudeste no inicio, e tornou-se muito fraco ao sul 
pela madrugada. Essas condic;oes prevaleceram ate ao inicio da tarde, quando a velocidade do vento 
aumentou levemente e virou a sudeste a meio da tarde. O vento virou para o sul, a seguir ao do por do sol e 
a fon;:a fraca a moderada prevaleceu . 

Nestes cenarios de by-pass, as operac;oes sao consideradas normais para as horas restantes e sao 
apresentadas concentrac;oes maximas de 1 hora e de 24-horas. 

1.9.2.5.2.1 Di6xido de Enxofre (SOi) 

• Arranque 

A previsao do maxima de 1-hora de concentrac;6es no ambiente de 502 resultante de emissoes durante o 
arranque, quando o diesel e usado, esta significativamente abaixo do padrao de qualidade do ar ambiente 
de Mo9ambique. 0 diesel e um combustive! substancialmente mais limpo em termos de S02 do que o 
carvao, e e utilizado um volume relativamente pequeno de combustivel. 

• By-pass FGD de 1 hora 

Para o by-pass FGD de 1-hora, prevem-se excedentes do padrao de 24-horas de 365 µg/m 3 de 
Moc;ambique sabre uma area imediatamente ao redor da Central Termica que se estende para alem da Vale 
para o sul e sudoeste (Figura 159). 
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Figura 159: Concentra9ao de S02 (µg!m3
) em 24 horas para a Central Termica de Moatize como resultado de 1 hora 

de bypass. 

Sao previstos excedentes da directriz de 24 horas de 125 µg/m3 da OMS sobre uma area mais alargada que 
se estende para alem da Vale para o sul. Os excedentes podem causar irrita9ao respirat6ria em alguns 
indivfduos. Excedentes do padrao de 1 hara de 800 µg/m3 sao previstos numa area imediatamente ao redor 
da Central Termica e ao longo da pluma a medida que se dispersam para noroeste (Figura 160). 
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Figura 160: ConcentraqlJes de S02 (µglm 3
) em 1 hora para a Central TIJrmica de Moatize como resultado de 1 hora de 

bypass. 

0 numero de excedentes vem indicado na Figura 161. Os excedentes poderao causar irrita9ao nas vias 
respirat6rias e.m alguns individuos. 
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• By-pass FGD de 8-horas 
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Para o by-pass FGD de 8-horas sao previstas as mais altas concentrayoes para o maximo de 24 horas, 
nas imediayoes da Central, estendendo-se para noroeste com vento predominante de sudeste (Figura 162). 
Excedentes do padrao de 24-horas de 365 µg/m 3 de Moyambique estao previstos sobre uma pequena area 
ao redor da Central e para o noroeste. Estao previstos excedentes da directriz de 24 horas de 125 µg/m3 da 
OMS sobre uma area mais alargada com a pluma a estender-se para Tete. Nao sao esperados excedentes 
em Tete. Os excessos podem causar irrita9ao nas vias respirat6rias em alguns individuos. 
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Figura 162: Concentra9C5es de S02 (µg!m3
) em 24 horas para a Central Termica de Moatize como resultado de B horas 

de bypass. 

Para o by-pass FGD de 8-horas, preve-se que as concentra9oes muito elevadas para o maxima de 1-hora 
excedam o padrao de 1-hora nas proximidades da Central, estendendo-para o noroeste com o vento 
predominante de sudeste (Figura 163). 
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Figura 163: Concentrar;oes de S02 (µg!m 3
) em 1 hora para a Central Termica de Moatize como resultado de B horas 

de bypass. 

Excedentes do padrao de Moyambique de 24-horas de 800 µg/m 3 sao esperados, sobre e ao redor da 
Central numa area que se estende ate 5 km a sudeste e a noroeste da Central Termica, na direcyao de 
Chingoza, e duma area entre Tete e Moatize. Nao estao previstos excedentes em Tete ou Moatize. O 
numero de excedentes vem indicado na Figura 164. Os excedentes podem causar irritac;:ao nas vias 
respirat6rias em alguns indivfduos. 
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1.9.2.5.2.2 Particulas (PM10) 

• Arranque 

A previsao do maxima de 1-hora de concentrac;:oes no ambiente de PM10 resultante de emissoes durante o 
arranque quando o diesel e usado esta significativamente abaixo do padrao de qualidade do ar ambiente de 
Moc;:ambique. 0 diesel e um combustfvel substancialmente mais limpo em termos de PM 10 do que o carvao, 
e e utilizado um volume relativamente pequeno de combustive!. 

• Filtro de saco by-pass 

Nao estao previstos excedentes para o by-pass de 1-hora do fi/tro de saco do padrao de 24-horas de 
Moc;:ambique de 200 µg/m 3 (Figura 165). No entanto, prevem-se excedentes da meta do ambiente da OMS 
de 50 µg/m 3

, na area imediatamente a sul da Central Termica. 
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Figura 165: Concentra9ao de PM10 (µg/m3
) em 24 horas para a Central Termica de Moatize como resultado de 1 hora 

de bypass. 

Da mesma forma, para o by-pass de 8-horas do filtro de saco nao estao previstos excedentes do padrao 
de Mo9ambique de 24-horas de 200 µg/m 3 (Figura 166). Como e de esperar, preve-se a ocorrencia de 
excedentes da meta do ambiente da OMS de 50 µg/m 3

, sobre uma area um pouco maior, mas estes estao 
geralmente confinados aos limites da Vale. 
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Figura 166: Concentrar;t:lo de PM10 (µglm3
) em 24 horas para a Central Tennica de Moatize como resultado de 8 horas 

de bypass. 

1.9.2.5.3 Central Termica de Moatize e Mina 

As emiss6es combinadas de PM10 da Central Termica de Moatize e de cada uma das secc;oes da mina sao 
dominadas pelas emissoes das respectivas sec96es da mina. Preve-se que excedentes da directriz anual 
ambiental do Banco Mundial de 50 µg/m 3 venham a ocorrer numa area que se estende a noroeste de cada 
uma das seis sec96es da mina (Figura 167 a Figura 172). Como e esperado, excedencias das metas mais 
rigorosas da OMS de 20 µg/m3 ocorrem sobre uma area mais vasta. 
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Figura 167: Media anual da concentra9lio de PM10 (µglm3
) para o impacto cumulativo da Central Termica de Moatize e 

da Sec9ao 1 da Mina. 
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Figura 168: Meda anua/ da concentrai;ao de PM10 (µglm3
) para o impacto cumu/ativo da Central Termica de Moatize e 

da Seci;ao 2a da Mina. 
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Figura 169: Media anual da concentragiio de PM10 (µg!m 3
) para o impacto cumulativo da Central Termica de Moatize e 

a Sec9lio 3 da Mina. 
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Figura 170: MfJdia anual da concentra<;lio de PM10 (µglm3
) para o impacto cumulativo da Central Termica de Moatize ea 

Sec<;ao 4 da Mina. 
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Figura 171: Media anual da concentraql§o de PM10 (µglm3
) para o impacto cumu/ativo Central Termica de Moatize e da 

Secqao 5 da Mina. 
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Figura 172: Media anual da concentra9ao de PM10 (µglm3
) para o impacto cumulativo da Central Termica de Moatize e 

a Sec9ao 6 da Mina. 

0 numero mais elevado de excedencias da directriz anual previstas ocorre nas imedia96es de cada sec9ao 
da mina, e diminue com o aumento da distancia da mina. Para as Sec96es 1 e 2 da mina, as excedencias 
previstas ocorrem dentro da Vale e ocorrem a sudeste da Vila de Moatize. No entanto, as sec96es 3, 4, 5 e 
6 estao localizadas relativamente perto de Moatize, e as excedencias previstas da directriz anual ocorrem 
em Moatize, em todos os cases, e tambem em Chingoze para o case da Sec9ao 3. 

Preve-se que o padrao de Mo9ambique de 24 horas de 200 µg/m 3 sera excedido sabre uma area 
relativamente vasta, centrada nas actividades da mina em cada sec9ao da mina, e diminuindo com o 
aumento da distancia da mina (Figuras 173 a 178). 
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Figura 173: Concentra<;ilo maima de PM10 (µglm 3
) em 24 horas para o impacto do efeito cumulativo da Central Termica 

de Moatize e da Secr;~o 1 da Mina. 
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Figura 174: Concentrayao maxima de PM10 (µg!m3
) em 24 horas para o impacto do efeito cumu/ativo da Central Tennica 

de Moatize Secfao 2a da Mina. 
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Figura 175: Concentrar;ao maxima de PM10 (µglm3
) em 24 horas para o impacto do efeito cumulativo da Central Termica 

de Moatizefjo 3 da Mina. 
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Figura 176: Concentra9ao maxima dePM10 (µg/m3
) em 24 horas para o impacto cumulativo da Central Termica de 

Moatize e da Sec9ao 4 da Mina. 
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Figura 177: Concentra9§0 mflxima de PM10 (µg/m3
) em 24 horas para o impacto cumulativo da Central Termica de 

Moatize e da Sec9fjo 5 da Mina. 
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Figura 178: Concentra<;ao maxima de PM10 (µglm3
) em 24 horas para o impacto cumulativo da Central T6rrnica de 

Moatize e da Secr;ao 6 da Mina. 

Para as Sec96es 1 e 2 da Mina os excedentes previstos ocorrem geralmente na Vale e a sudeste da Vila de 
Moatize. Preve-se que ocorram excedentes durante a explorac;ao mineira nas sec96es 3 e 4 nas Vilas de 
Chingoze e Moatize. Preve-se que ocorram excedentes durante a explorac;ao mineira nas secc;oes 5 e 6 em 
Moatize. Os excedentes previstos do padrao de 24-horas resultantes da explorac;ao mineira nas respectivas 
sec96es da mina vem ilustrados na Figura 179. Os excedentes poderao causar irritac;ao nas vias 
respirat6rias em alguns indivfduos destas povoa96es. 

A taxa maxima de deposic;ao de partfculas prevista, resultante da explorac;ao mineira em cada uma das 
sec96es, mostra uma deposic;ao maxima nas respectivas sec96es da mina. A taxa de deposic;ao diminui 
rapidamente com o aumento da distancia de cada secc;ao. Nao se esperam excedentes do limite Sul 
Africano de 900 mg/m 2/dia para alem das imedia96es das actividades mineiras. 
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Figura 179: Numero de Hxcedentes do padrao de PM1 Ode 24-horas para a Central Termica de Moatize e para as actividades mineiras nas 6 secr;oes da min a 
respectivas. 
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1.9.2.5.4 A Central Termica de Moatize ea Central Termica de Benga 

Nesta secc;:ao, as concentrac;:oes previstas de S02, NOx. e PM 10 resultantes das emissoes das chamines e 
das actividades do estaleiro de carvao na Central Termica de Moatize e na Central Termica de Benga, sao 
apresentadas e discutidas para as condic;:oes normais de operac;:ao. 

Convem salientar que, apesar desta avaliac;:ao dar uma indicac;:ao dos efeitos das duas Centrais Termicas 
sabre a qualidade do ar ambiente, nao pode ser considerada coma uma avaliac;:ao cumulativa para a area 
de Tete/Moatize, uma vez que um grande numero de futuras fontes foram excluldas da avaliac;:ao. 

1.9.2.5.4.1 Di6xido de Enxofre (S02). 

As emissoes conjuntas das duas Centrais Termicas tern coma resultado concentrac;:oes no ambiente 
geralmente superiores as que seriam para a Central Termica de Moatize isoladamente, em especial na area 
entre as duas Centrais. 

• Ambiente Anual 

As emissoes conjuntas das duas Centrais Termicas tern coma resultado concentrac;:oes no ambiente 
geralmente superiores as que seriam para a Central Termica de Moatize isoladamente, em especial na area 
entre as duas Centrais. As previslveis concentrac;:oes anuais de S02 sao dispersadas a partir de cada 
Central Termica, em direcc;:ao a noroeste pelos ventos predominantes de sudeste (Figura 180). As maiores 
concentrac;:oes previslveis ocorrem a 2 km de distancia a noroeste de cada Central Termica. 
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Figura 1 BO: Media anual da concentra<;tio de S02 (µg!m3
) para o impacto cumulativo das Centrais Tennicas de Moatize 

e de /Benga . 

Em toda a area do estudo, a concentra9ao media anual de S02 esta bem abaixo do padrao anual do 
Decreto 18/2004 de Mor;:ambique e da directriz do Banco Mundial para o S02 de 80 µg/m3

. Por outras 
palavras, as emissoes conjuntas de S02 das duas Centrais Termicas nao resultam em excedentes 
previsfveis do padrao de Mo9ambique e da directriz do Banco Mundial. 

• Ambiente maximo de 24-horas 

As emissoes conjuntas de S02 das duas Centrais Termicas tern como resultado um aumento nas 
concentrar;:oes ambientais na area em geral, mas principalmente na area entre as duas Centrais Termicas 
(Figura 181). Apesar deste aumento, as concentra96es maximas de S02 para 24-horas estao abaixo em 
toda a area de estudo, do padrao de 365 µg/m 3

, Decreto 18/2004 de Mor;:ambique. A rigorosa directriz da 
OMS para 125 µg/m 3 e, no entanto, excedida em varias ocasioes durante o ano a sudeste da Central 
Termica de Moatize. Em qualquer outra parte da area de estudo as concentra96es maximas previstas para 
24 horas estao abaixo tanto do padrao de Mor;:ambique como da directriz da OMS. 
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Figura 181: Concentrar;ao maxima de S02 (µglm 3
) em 24 horas para o impacto cumulativo das Centrais Termicas de 

Moatize e de Benga. 

• Ambiente maximo de 1-hora 

As emissoes conjuntas de S02 resultam num aumento geral das concentrac;oes ambientais, particularmente 
na area entre as Centrais Termicas. Os valores previstos mais elevados para as concentrac;oes maximas 
ambientais de 1 hora de S02 ocorrem nas imediac;oes de cada uma das Centrais Termicas (Figura 182). 
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Figura 182: Concentra9ao maxima de S02 (µglm 3
) em 1 hora para o impacto cumulativo das Centrais Termicas de 

Moatize e de Benga. 

As concentrac;:oes maximas previstas de 1-hora para o S02 excedem o Decreto 18/2004 de Moc;:ambique, 
padrao de 1-hora para o S02 de 800 µg/m3

, em torno da Central Termica de Moatize e numa area que se 
estende para alem da Vale a sul da Central. De igual modo, esse padrao e excedido nas imediac;:oes da 
Central Termica de Benga. Excedentes ocorrem tambem na area ao sul das duas Centrais Termicas. E 
provavel que esses excedentes ocorram durante o verao sob ventos fracas do norte. O numero de 
excedentes previstos do padrao das 24-horas durante o perfodo de 3 anos de modelagem esta ilustrado na 
Figura 183. 
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Figura 183: NtJmero de excedentes da concentra~l§o de S02 de 1-hora para as Centrais Termicas de Moatize e Benga. 

1.9.2.5.4.2 Oxidos de azoto (NO,J 

• Ambiente Anual 

As concentrac;:oes anuais de NOx previstas estao dispersas numa direcc;:ao a noroeste pelos ventos 
predominantes de sudeste, em cada uma das Centrais Termicas (Figura 184), com alguma dispersao 
tambem evidente a sudeste. As maiores concentrac;:oes previsiveis ocorrem a 2 km de distancia a noroeste 
de cada Central Termica. Em toda a area do estudo as concentrac;:oes medias anuais de NOx preve-se que 
sejam bem abaixo do Decreto 18/2004 de Moc;:ambique, padrao anual para N02 de 100 µg/m 3 e da directriz 
anual da OMS para NOx de 40 µg/m 3

. Por outras palavras, o efeito cumulativo das emissoes de NOx das 
duas Centrais Termicas nao resulta em excedentes previsiveis do padrao de Moc;:ambique e da directriz da 
OMS. 
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Figura 184: Media anual da concentra<;ao de NOx (µg!m3
) parao impacto cumulativo das Centrais Termicas de Moatize e 

de Benya. 

• Ambiente maxima de 24-horas 

As emissoes de NOx conjuntas das duas Centrais Termicas resultam num aumento geral das concentrac;:oes 
no ambiente em toda a area, mas particularmente na area entre as Centrais Termicas (Figura 185). Apesar 
do aumento geral, as concentrac;:oes maximas de 24-horas de NOx previstas estao abaixo do padrao do 
Decreto 18/2004 de Moc;:ambique e da directriz da OMS de 200 µg/m 3

, excepto imediatamente a sul da 
Central Termica de Moatize. Aqui o padrao do ambiente e excedido em algumas ocasioes durante o perfodo 
de 3 anos da avaliac;:ao. 
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Figura 185: Concentra9ao m~xima de NOx (µglm3
) em 24 horas para o impacto cumulativo das Centrais Termicas de 
Moatize e Benga. 

• Ambiente maximo de 1-hora 

As emissoes de NOx conjuntas das duas Centrais Termicas resultam num aumento das concentrac;:oes no 
ambiente, especialmente na area entre as Centrais Termicas (Figura 186). 
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Figura 186: Concentraqao maxima de NOx (µg!m3
) em 1 hora para o impacto cumulativo das Centrais Terrnicas de 

Moatize e FJenga. 

As concentrac;:oes maximas previstas de 1-hora de NOx excedem o padrao de 1-hora do Decreto 18/2004 de 
Moc;:ambique, para S02 de 400 µg/m3 numa area que se estende muito alem da Vale. 0 numero de 
excedentes na area a sul de ambas as Centrais, como resultado das emissoes conjuntas, e notavel. O 
numero de excedentes do padrao de 1-hora durante os tres anos da avaliac;:ao esta ilustrado na Figura 187. 
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Figura 187: Numero de excedentes da concentrac;ao (µg!m3) maxima conjunta de Nox de 1-hora das Centrais Termicas 
de Moatize e Benga. 

1.9.2.5.4.3 Particu/as (PM1a) 

As concentrac;:oes anuais previstas de PM 10 estao dispersas numa direcc;:ao a noroeste pelos ventos 
predominantes de sudeste, de cada uma das Centrais Termicas (Figura 188), com alguma evidencia de 
dispersao a sudeste de cada Central Termica. Em toda a area de estudo as concentrac;:oes medias anuais 
previstas de PM 10 estao bem abaixo do padrao anual de N02 de 50 µg/m 3 do Decreto 18/2004 de 
Moc;:ambique e da meta anual de 20 µg/m 3 da OMS. 1:::ior outras palavras, o efeito cumulativo das emissoes 
de PM10 das duas Centrais Termicas nao resulta em excedentes previsiveis do padrao de Moc;:ambique e da 
directriz da OMS. 
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Figura 188: Media anua/ da concentrar;ao de PM10 (µglm3
) para o impacto cumulativo das Centrais Termicas de 

Moatize e Benga. 

Da mesma forma, as emissoes conjuntas das duas Centrais Termicas resultam no aumento das 
concentra96es de PM10 no ambiente (Figura 189). Apesar do aumento geral, as concentra96es maximas de 
PM10 previstas para 24 horas sao inferiores ao padrao de 200 µg/m3 do Decreto 18/2004 de Mo9ambique e 
da meta da OMS de 50 µg/m3 em toda a area de estudo. 
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Figura 189: Concentra9/40 mfJxima de PM10 (µg!m3
) em 24 horas para o impacto cumulativo das Centrais Termicas de 
Moatize e Benga. 

1.9.2.6 Construr;ao e Desactivar;ao 
A natureza e escala das emissoes de poeira e outros poluentes para a atmosfera provenientes de 
construc;:ao e descomissionamento variam dependendo da intensidade dessas actividades. A avaliac;:ao dos 
impactos da qualidade do ar durante essas fases e, portanto, tratada de uma forma qualitativa, ou seja, as 
concentrac;:oes de poeira e outros poluentes nao sao estimados par modelagem. 

1.9.2.6.1 Construc;ao 

As fases iniciais de construc;:ao iniciais estao associadas com a preparac;:ao do local e comparadas com a 
pr6pria construc;:ao da Central. Estas actividades incluem limpeza de vegetac;:ao, nivelamento par 
classificac;:ao de carte e aterro e compactac;:ao. Estas actividades envolvem terraplenagem, com grandes 
vefculos de construc;:ao, e cuja gerac;:ao de particulado e inerente. 0 movimento de vefculos na area nao 
pavimentada do canteiro de obras e erosao e61ica das areas nao-pavimentadas leva facilmente a emissao 
de particulados para a atmosfera. A gerac;:ao de particulados durante a movimentac;:ao de vefculos e uma 
grande fonte potencial de particulados na fase de construc;:ao da Central Termica. 

As actividades de construc;:ao real podem incluir estaqueamento, armazenagem agregada, mistura, carte e 
solda de ac;:o, entre outros. Estas actividades geralmente criam menos poeira que as actividades de 
terraplanagem . No entanto, o movimento de vefculos nas estradas nao pavimentadas da area juntamente 
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com a erosao e61ica, sao grandes fontes potenciais de poeira durante a fase de construc;ao da Central 
Termica de Moatize. 

1.9.2.6.2 Descomissionamento 

As actividades de descomissionamento podem incluir o corte de ac;o e de demolic;ao com martelos eletricos, 
explos6s e o manuseio de materiais (entulho e ac;o), que sao fontes de poeira e outros poluentes. 0 
movimento de veiculos na area de construc;ao e a erosao e61ica de areas recentemente expostas facilmente 
liberam poeira para a atmosfera. A mobilizac;ao de poeira por veiculos e uma grande fonte potencial de 
poeira durante a fase de descomissionamento. 

1.9.2.6.3 lmpactos 

lmpactos de particulados provenientes de areas de constrw;:ao (construc;ao e descomissionamento) sao 
geralmente limitados em extensao para as imedia96es da area do projecto, visto que o tamanho das 
particulas e relativamente grosso ea consequente queda por gravidade e relativamente rapida. A excec;ao e 
em condi96es de vento forte quando o particulado e transportado por maiores distancias. Geralmente o 
particulado gerado em obras nao representa risco para a saude devido ao tamanho (> 10 µm) e da natureza 
quimica nao-t6xica com a poeira terrestre a partir do ambiente circundante. Esse material particulado tern 
um impacto incomodo e a sua deposic;ao pode gerar aterramento e acumulo na vegetac;ao no ambiente 
circundante. Os impactos do particulado da fase de construc;ao sao, portanto, esperados come sendo 
baixos. 

Alem disto, o material particulado e relativamente facil de ser controlado, na fonte. Medidas de controle de 
particulados durante o planejamento da construc;ao e do descomissionamento e de gestao da area de 
projecto local para minimizar a quantidade de particulados emitidos durante estas fases do projecto sao 
recomendados posteriormente, neste documento. 

As emiss6es de S02, NOx, PM e outros poluentes derivados de vefculos movidos a diesel e gasolina, assim 
come outros equipamentos de construc;ao, tais como geradores, tambem tern um impacto potencial sobre a 
qualidade do ar. Geralmente, o numero de veiculos no local de constrw;:ao e baixo, mas o tempo de 
funcionamento pode ser longo. Esta situac;ao pode resultar em concentra96es relativamente elevadas 
pr6ximo a maquina, ou seja, no ambiente de trabalho. No entanto, as concentrac;oes ambientais resultantes 
deverao ser baixas e e altamente improvavel que excedem os padroes de qualidade do ar. Os impactos da 
constru9ao das emissoes dos escapes dos veiculos sao, portanto, esperados come baixas. 

1.9.2.7 Potential Adicional e lmpactos Secundarios 

1.9.2.7.1 Emiss6es de Gas de Efeito Estufa (GEE) 

Emiss6es de gases de efeito estufa tern um impacto em escala regional e global. 0 principais GEEs 
emitidos a partir da Central Termica de Moatize sao C02 e CH4. 0 mon6xido de carbono (CO) tambem e 
emitido. Embora nao seja um GEE, o CO e capaz de modular a produc;ao de metano e o oz6nio 
troposferico, que sao GEE. Da mesma forma, os 6xidos de nitrogenio (NO e N02), que sao referidos 
coletivamente como NOx, nao sao GEE, e sao fundamentais na formac;ao de oz6nio troposferico. Como 
resultado, CO e NOx tern um efeito indireto sobre o aquecimento global. 

0 Comunicado Nacional lnicial de Moc;ambique de 1994 no ambito da UNFCCC, sobre Mudan9a Climatica 
(UNFCCC, 2003), apresenta um inventario das emiss6es de GEE por setor. As emissoes nacionais de GEE 
e as emissoes do setor energetico em 1994 sao comparados com as emiss6es da Central Termica de 
Moatize, na Tabela 193. 

Setembro de 2009 
N°. 12203-8876-5 703 

<!lJt Golder 
Associates 



EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

Tabela 193: Compara~ao das emissoes de GEE em Mo~ambique com o setor de energia em 1994 
(UNFCCC, 2003) e as emissoes da Central Termica de Moatize 

F!:>ntQ .de GHG Ein,t~siOes (Gg~) 

GQ2 qM,:t ~9x co 

Emissoes Nationais Totais 9265 272 94 4762 

Sector En.er~ia 15.34 36 1360 · 

Central Termica de Moatize 15497 0,55 24 2,3 

1'67 2§lr: . ' ' 0;.05" 
•. ' ... 

0 aumento de 167% das emissoes nacionais de C02 a partir das emiss6es da Central Termica de Moatize e 
significativo. 0 total das emiss6es de GEE 1994 (C02 e CH4), expresso em equivalentes de C02, e de 
14977 t, em compara9ao com uma emissao equivalente de C02 de 15 508 t da Central Termica de Moatize. 
0 aumento em rela9ao directa com as emiss6es de GEE nacionais, medido em toneladas equivalentes de 
C02 e, portanto, de 103%. 

Este efeito direto aumentou os efeitos indirectos das emiss6es de CO e NOx e seu papel na produ9ao de 
ozonio troposferico. Contudo, nao e possfvel determinar a contribui9ao devida a complexidade da 
fotoqufmica de ozonio troposferico. 

1.9.2.7.2 Ozonio 

A maioria da forma9ao de ozonio troposferico ocorre quando NOx, CO e compostos organicos volateis 
(COV), como benzeno e xileno, reagem na atmosfera, na presen9a de luz solar. NOx, CO e COV sao 
referidos como precursores de ozonio. A rela9ao especffica de NOx e COV determina a eficiencia do 
processo de forma9ao de oz6nio. A eficiencia de forma9ao de ozonio aumenta e, em seguida, cai em 
rela9ao ao aumento de NOx e VOCs (Figura 190). Maiores emiss6es de NOx resultam em uma produ9ao 
menos eficiente de ozonio. 

Concentra9ao 
constanfe de 

.~ Compostos s:: 
·~ Organicos Volateis 
c 
Q: 
~ 
c 

•<t s 
-c 
f 

Q 

Concenfra9ao de NOx 

Figura 190: Produ9ao de ozonio troposferico. 

Fonte: http://earthobservatory.nasa.gov/ Features/Chem istrySunlight/chem istry _sunlight3.php 
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A industria quimica e petrolffera normalmente sao grandes fontes de COVs. As emiss6es de veiculos a 
motor tambem contem compostos organicos volateis. A ausencia de industrias de COV e o baixo numero de 
veiculos significa que as concentra96es de compostos organicos volateis na area de Moatize sao esperados 
come sendo baixos. A vegeta9ao e tambem uma fonte de COV na forma das chamadas emiss6es 
biogenicas. Emiss6es biogenicas sao tipicamente ma is elevadas com maiOr' precipita9ao e crescimento 
abundante da vegeta9ao. Emiss6es biogenicas na area de Moatize sao esperadas como sendo 
relativamente baixas, considerando o sub-clima tropical seco ea vegeta9ao de cobertura desigual. 

Enquanto a Central Termica e Moatize e uma fonte local significativa de NOx, as fontes de COV na area de 
Moatize sao limitadas. Este ambiente limitado de COV e comumente restritivo a produgao de ozonio. A 
quantificagao da taxa de produgao de ozonio nao e possivel devido a complexidade da fotoquimica de 
ozonio troposferico. 

1.9.2.7.3 Odor 

Os seres humanos tern um senso de olfato sensivel e podem detectar o odor mesmo quando os productos 
quimicos estao presentes em concentra96es muito baixas. Odor e percebido pelo cerebra em resposta a 
substancias quimicas presentes no ar que sao inalados. Um cheiro e o efeito que os productos quimicos 
tern sobre os seres humanos. Os efeitos podem incluir nauseas, dares de cabe9a, dificuldade respirat6ria, 
frustra9ao, aborrecimento e redu9ao do apetite. 

Se um odor tera um efeito indesejavel ou ofensivo ira depender da freqOencia, intensidade, duragao, 
irritabilidade e a localizagao do evento odor, os chamados fatores FIDOL (Tabela 194). Diferentes 
combina96es desses fatores pode resultar em efeitos adverses, por exemplo, os odores podem ocorrer com 
freqOencia em intervalos curtos, ou por periodos mais longos. Dependendo da gravidade do evento odor, 
uma unica ocorrencia pode ser considerada como tendo um efeito adverso significativo. Em outras 
situai;oes, a dura9ao pode ser suficientemente baixa e o impacto suficientemente pequeno para a 
freqOencia de eventos ter que ser superior antes de um efeito adverse ser considerado como ocorrido. 

Frequencia 

Dura9ao 

Local 

Tabela 194: Descri~ao de factores FIDOL 

Quantas vezes um individuo esta exposto ao odor 

0 tempo de um evento particular odor 

0 tipo de uso da terra, da natureza e das actividades humanas nas 
proximidades de uma fonte de odor 

0 limiar de odor de uma substancia gasosa e a concentra9ao da substancia, expressa em µg/m 3
, que vai 

ser discernido do ar inodoro por pelo menos metade de um painel de odor. 0 limiar de odor, por definigao, 
tern uma concentra9ao de odor de 1 odor uniUm 3

. A concentragao da substancia em relagao ao limiar de 
odor fornece uma medida da intensidade do odor. 

0 limiar de odor de 802 varia de 1400 a 2240 µg/m3
; para N02 e de 1880-11280 µg/m 3

. A concentragao 
maxima prevista de 802 e N02 resultantes de opera96es normais na Central Termica de Moatize sao 1200 
µg/m 3 e 1400 µg/m 3

, respectivamente. Estas concentra96es sao significativamente inferiores aos 
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respectivos limiares de odor. A concentra9ao maxima prevista para 1-hora durante 8 horas de opera9ao do 
FGD excede o limite de odor para S02 em torno da planta e ate uma distancia de 8 km na dire9ao do vento. 

Odores de S02 podem ser detectados perto da planta e em partes da Central Termica de Moatize durante 
os eventos de opera9ao do FGD coma resultado de elevadas concentra9oes-ambientais destes poluentes. 
Em termos dos fatores FIDOL, estes eventos com altas concentrac;;oes tendem a ser raros e terao uma 
dura9ao relativamente curta. 

1.9.2.7.4 Efeitos na Vegetac;ao 

• Di6xido de Enxofre (S02) 

Na atmosfera, o S02 oxida e se combina com vapor de agua formando acido sulfurico (H2S04), que e o 
principal componente da chuva acida. Ele pode danificar as arvores e as culturas, causando danos as folhas 
e redu9ao da fotossfntese. S02 penetra nas folhas atraves dos estomatos, mas tambem e depositado na 
folha, superficies molhadas, onde se podem formar sulfite ou bissulfito e reagem com ceras cuticulares 
(Wellburn, 1994). lnternamente S02 pode danificar as plantas com uma baixa capacidade tampao. 0 dano 
visive! do S02 e caracterizado por clorose (enranquecimento de areas com tecido morto) de tecido foliar. O 
di6xido de enxofre pode causar uma redu9ao no crescimento e na productividade (Emberson, 2003). 

A OMS (2000) recomenda uma orienta9ao anual de qualidade do ar de 20 µg/m3 para as florestas e 
vegetac;;ao natural. A previsao anual para as concentra96es ambiente de S02 estao bem abaixo do 
determinado pela directriz. Por conseguinte, e altamente improvavel que as emissoes de S02 da Central 
Termica de Moatize irao resultar em impactos negatives sabre a vegeta9ao no ambiente circundante. 

• Oxides de nitrogenio (NOx) 

0 NOx reage com a amonia, umidade e outros compostos para formar acido nitrico (HN03) e partfculas 
relacionadas que contribuem para a chuva acida. 0 aumento da carga de nitrogenio em corpos d'agua 
perturba o equilibria quimico de nutrientes utilizados pelas plantas e animais aquaticos. Nitrogenio adicional 
acelera "eutrofiza9ao", o que leva a diminui9ao de oxigenio e reduz as popula9oes de peixes e mariscos. 

A principal via de entrada de NOx em folhas de plantas e atraves dos estomatos, embora a resistencia 
cuticular a entrada de N02 e inferior a do S02 e 0 3• Em baixas concentrac;oes, os NOx sao conhecidos para 
estimular o crescimento das plantas sob condic;oes de solo de baixo nitrogenio (Clag, 1996). No entanto, em 
altas concentrac;oes, NOx pode reduzir o crescimento das plantas. Outros efeitos incluem elevada 
sensibilidade a seca, pragas, e em certos casos, a geada (Clag, 1996). A exposi9ao prolongada ao NOx 
suprime o crescimento das plantas atraves da fotossintese de inibic;ao. A combinac;ao de NOx com outros 
poluentes como o S02 e 03 resultam em um efeito sinergetico negativo sabre as plantas (Emberson, 
2003). 

0 nivel critico de NOx recomendado pela OMS (2000) e de 30 µg/m 3 coma media anual. 0 nivel critico ea 
concentra9ao de um poluente na atmosfera acima do qual efeitos nocivos diretos nos receptores, tais como 
plantas, ecossistemas ou materiais podem ocorrer. A previsao anual das concentrac;oes ambiente de NOx 
estao bem abaixo do nivel critico. Por conseguinte, e altamente improvavel que as emissoes de NOx da 
Central Termica de Moatize irao resultar em impactos negatives sobre a vegeta9ao no ambiente 
circundante . 

• Particulas 

0 efeito das particulas sobre a vegeta9ao depende, na maioria dos casos, da composic;:ao quimica das 
particulas. Os metais pesados e particulas t6xicas podem causar danos e morte para algumas especies, 
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coma resultado da fitotoxicidade e ac9ao abrasiva durante a deposi9ao turbulenta . Deposi9ao de cargas 
pesadas podem resultar na transmissao de luz reduzida a cloroplastos e da oclusao dos estomatos, 
diminuindo a eficiencia da troca gasosa (Emberson, 2003). Processes fisiol6gicos coma Bud-break, 
poliniza9ao e absor9ao da luz tambem podem ser interrompidos (Beckett et al., 1998). 

Cargas elevadas de particulas atmosfericas na vizinhanc;:a imediata das opera96es de minera9ao podem 
provocar deposi9ao na vegeta9ao. 0 acumulo de particulado, particularmente na epoca sem chuva, pode 
resultar em algum impacto sabre a vegeta9ao. 

1.9.2.8 Mitigar;ao e Monitorizar;ao 

1.9.2.8.1 Central Termica de Moatize 

1.9.2.8.1.1 Constru~ifo e desactiva~ao 

As recomenda96es para controlo de poeiras durante a fase de construc;:ao incluem: 

• Remo9ao da vegeta9ao limitada para somente acomodar actividades de constru9ao; 

• Assegurar que as estradas nao pavimentadas tanto do local coma de acesso a este permanec;:am 
hUmidas o suficiente durante o periodo de construc;:ao de forma a suprimir a poeira. Pode ser usada 
agua ou agente de ligac;:ao para humedecer as estradas nao pavimentadas; 

• lmplementa9ao de medidas de controlo de trafego para evitar que a poeira de estradas nao 
pavimentadas se entranhe nos veiculos atraves de limitac;:ao da velocidade dos veiculos e restric;:ao dos 
volumes de trafego; 

• Revegetac;:ao de cortes e margens uma vez finalizada a construc;:ao, e quando a area de armazenagem 
temporaria/acampamento de construc;:ao tiverem sido vagados; e 

• Revegetac;:ao e restaurac;:ao de areas ap6s a demolic;:ao e remoc;:ao de equipamento e pedregulhos. 

• Central Termica de Moatize 

As tecnologias de controlo de poluic;:ao propostas que serao implementadas na Central Termica incluem 
dessulfurizac;:ao de gas de combustao com calcario hUmido (FGD), filtros de poeiras e tecnologia de 
queimador de baixa emissao de NOx·· 0 FGD com calcario humido possui uma eficiencia de recolha de S02 
de ate 90%; a eficiencia de recolha de material particulado pelos filtros de manga e geralmente de mais de 
83,9%. 

As especifica96es tecnicas para as tecnologias de reduc;:ao de polui9ao propostas foram concebidas de 
forma a cumprir os padr6es de emissao do IFC e de Moc;:ambique. 

E contudo de importancia crftica que os programas de manutenc;:ao e revisao do equipamento de reduc;ao 
de polui9ao sejam concebidos e implementados. De forma semelhante, os operadores da Central deverao 
ser submetidos a formar;:ao para garantir que as especificac;:6es de funcionamento do projecto de concep9ao 
sejam cumpridas em todas as alturas. Sao feitas as recomenda96es descritas a seguir. 

• Parque de Carvao 
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E provavel que a poeira de emissoes fugitivas, dos processes de manuseamento de materiais, derrames, 
tritura9ao, etc., seja coleccionada e acumulada no local do parque de carvao. As boas praticas de gestao de 
poeira no local do parque de carvao serao implementadas atraves do Plano de Gestao Ambiental. Estas 
praticas devem incluir, mas nao estar limitadas a, o seguinte: 

1.9.2.8.2 

• Vefculos e estradas: 

Pavimentar sempre que viavel; 

Restri9ao da velocidade dos vefculos no parque de carvao; e 

Supressao continua de poeiras em areas e estradas nao pavimentadas; e em 
superffcies pavimentadas, varrendo, usando equipamento a vacuo ou humedecendo; 

• Manuseamento de materiais: 

Supressao de poeiras em pontos de transferencia de transportadores por meio de 
aspersores; 

Cobertura das correias transportadoras; 

Raspadores para limpar as correias com recolha dos materiais de raspagem para 
elimina9ao; 

Proteger do vento os pontos de transferencia; e 

Reduzir a distancia de largada ao empilhar e reclamar o minerio; 

• Geral: 

Programa contfnuo focado na limpeza e conten9ao constantes de derrames de 
materiais. 

Minera9ao 

• Concep9ao do Local da Mina 

Os assuntos relacionados com a gestao de poeiras devem estar reflectidos no projecto do local, e as 
actividades de gera9ao de poeiras devem estar localizadas longe de locais sensfveis. lsto pode ser 
conseguido por: 

• Colocar das actividades de gera9ao de poeiras onde possa ser obtida a maxima 
protec9ao da topografia e outras caracteristicas; 

• Localizar as actividades geradoras de poeira em locais onde os ventos prevalecentes 
arrastarao as poeiras para longe de areas sensiveis; e 

• Minimizar a necessidade de transportar e armazenar materiais, pela coloca9ao de 
facilidades de armazenamento perto de areas de processamento. 

• Opera9oes 

Podem ser implementadas uma serie de medidas de controlo de poeiras para evitar que a poeira se espalhe 
no ar durante operac;:oes no local, de forma a diminuir o inc6modo causado pelas poeiras que sera mais 
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provavel que ocorra durante perfodos secos e ventosos. Este vento nao somente pega a poeira e a move 
em redor, mas ajuda tambem a secar o terreno, agravando consequentemente o problema. 

• Manuseamento e armazenamento do solo: esta actividade deve ser levada a cabo o mais rapido 
possivel. Caso possivel, as superficies devem ser protegidas dos ventos fortes ate que as areas 
perturbadas estejam seladas e estaveis. 

• Perfurat;ao e Dinamitat;ao: o equipamento de extrac9ao de poeira, tal coma filtros, deve sempre ser 
usado para as emissoes de escape do equipamento de perfurac;ao. E importante que este material seja 
recolhido e nao seja permitido que assente no terreno, onde se pode entranhar devido ao vento e 
outros movimentos no local. 0 material poeirento que for recolhido na area de dinamitac;ao deve ser 
removido antes desta. Em condi96es secas pode ser aspergida agua na area de detona9ao, antes da 
dinamita9ao, de forma a humedecer a poeira. 

• Sobrecarga de manuseamento e armazenamento: o primeiro passo e a minimizac;ao do re
manuseamento de material. Adicionalmente, o material exposto deve ser protegido do vento 
mantendo-o em locais vazios ou protegendo-o usando caracterfsticas topograficas. As superficies 
expostas devem ser regularmente aspergidas de forma a manter a humidade da superficie a nao ser 
que esta tenha formado uma crosta ap6s a chuva ou tenha sido relvada. 

• Actividades de Carga/Descarga: a poeira e facilmente arrastada pelo vento quando o material cai em 
pontos de transferencia. E assim importante reduzir a altura de largada sempre que for praticavel. 
Adicionalmente pode ser necessario proteger as actividades de transferencia de material do vento 
usando telas ou uma barreira natural. Aspersao fina ou supressao de bruma podem tambem ser 
usadas em baias de carga e outros pontos de transferencia. 

• Processamento de minerais: os metodos possiveis de controlo de emissoes para trituradores de 
minerio incluem uma serie de metodos coma por exemplo: 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Aspersao de agua ou uso de surfactante, ou uma combinac;ao; 

Veda9ao parcial ou total; 

Vedac;ao por constru9ao; 

Uso de um sistema de filtros de manga; 

Use de um filtro de tecido; ou 

Submeter o ediffcio do pulverizador a uma pressao negativa . 

• Armazenamento de materiais: o material pode ser humedecido, usualmente com uma nuvem fina de 
aspersao; coberto de alguma forma para o proteger do vento; ou seleccionado para remo9ao de 
frac96es de poeira antes do armazenamento externo. 

• Transporte par correias transportadoras dentro do local: quando sao usadas correias 
transportadoras, os pontos de transferencia devem ser protegidos do vento. Podera ser necessario 
proteger a correia por uma veda9ao parcial ou completa. As alturas de largada devem ser minimizadas 
e pcdem ser usados aspersores de agua. 

• Transporte por veiculos dentro e fora do local: as estradas devem ser pavimentadas sempre 
que possivel. Quando isto nao e possfvel, as estradas nao pavimentadas devem ser humedecidas 
usando aspersores de tubas fixes, pistolas de agua ou camioes tanque. Quando sao usadas estradas 
pavimentadas ou alcatroadas, estas devem ser regularmente varridas e lavadas. Devem ser impastos 
limites de velocidade dado que existe uma relac;ao directa entre a velocidade ea quantidade de poeira 
que esta entranhada no ar. Todos os camioes que deixam o local devem ser adequadamente cobertos 
para evitar que a poeira escape para as estradas publicas. 0 material deve ser carregado e 
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descarregado em areas protegidas do vento e as alturas de largada devem ser minimizadas. A poeira 
deve ser lavada das rodas dos vefculos antes deles deixarem o local em estradas publicas. 

1.9.2.9 A valiagao de lmpacto 

1.9.2.9.1 lmpacto 1: Aumento dos nfveis de poeira no ambiente devido a constru~ao da 
Central Termica de Moatize 

• Causa e Comentarios 

A construc;:ao da Central Termica de Moatize inclui as actividades de preparac;:ao do local tais como 
desmatamento, nivelamento, compactac;:ao e empilhamento e manuseamento e armazenamento de 
materiais, mistura de betao, soldagem e outras actividades de engenharia e construc;:ao. Grandes areas nao 
pavimentadas tais como as areas de armazenagem temporaria, areas de construc;:ao e estradas nao 
al.catroadas estao tambem presentes no local. Todas as areas expostas e as actividades de construc;:ao 
constituem fontes potenciais de emissoes de poeiras, particularmente o que se refere ao movimento de 
vefculos em superffcies nao pavimentadas. 

Os impactos causados pela poeira de locais de construc;:ao (construc;:ao e desactivac;:ao) estao em geral 
limitados em extensao a vizinhanc;:a do local, dado o tamanho das partfculas ser relativamente grosseiro ea 
deposic;:ao resultante devido a gravidade ser relativamente rapida. A excepc;:ao a esta regra parte de 
condic;:oes de ocorrencia de ventos fortes durante as quais as poeiras sao transportadas a maiores 
distancias. Geralmente a poeira gerada nos locais de construc;:ao nao constitui um risco para a saude 
publica devido ao seu tamanho (> 10 µm) e a natureza nao t6xica da poeira terrestre do ambiente 
circundante imediato. Tais poeiras constituem um impacto incomodativo e a deposic;:ao podera causar 
sujidade no ambiente circundante e acumulac;:ao na vegetac;:ao. Preve-se assim que os impactos da poeira 
decorrente da construc;:ao sejam baixos. Adicionalmente, a poeira e controlada com relativa facilidade na 
fonte de emissao. 

As emissoes de 802 , NOx, MP e outros poluentes dos veiculos alimentados a gas61eo e gasolina, e outro 
equipamento de construc;:ao tal como geradores, possuem tambem impactos na qualidade do ar. 
Geralmente o numero de veiculos no local de construc;:ao e reduzido, mas o tempo de operac;:ao pode ser 
longo. Poderao registrar-se concentrac;:oes relativamente elevadas no ambiente ocupacional, mas as 
concentrac;:oes resultantes no ambiente espera-se que sejam baixas e e altamente improvavel que excedam 
os padroes de qualidade do ar. Preve-se assim que os impactos das emissoes dos vefculos de construc;:ao 
sejam baixos. 
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- IMPACT'o-1-H~~$.$IFlqAc;Ao 00$ IMPACTOS E MEDIDAS DE MITIGACA0:1\ ... .. -
Estatuto Negativo 
ouando- - -Oufahfo,a· constru9acr 

Escala Local 
Relevanc_ia 

Durar;ao 
Reversibllidade 

Mqg_g[~g~:m'~[l~e relevante 
Curto prazo 

- ,R~\fe~f.veiF:, .. - · 

Significancia com Baixa 
mitiga~ao 

- - ~ ;~ ~·~;- . -· 

1.9.2.9.2 lmpacto 2: Aumento nas concentra96es de 802, NOx, MP10 no ambiente devido as 
emiss6es da Central Termica de Moatize durante o arranque 

• Causa e comentarios 

A Central Termica de Moatize usa Gas61eo N°. 2 para arranque e estabilizar;ao. Queimadores accionados a 
oleo estao localizados nos quatro cantos de cada caldeira, os quais sao usados para elevar a temperatura 
ate a temperatura de accionamento quando o carvao pulverizado sera queimado no queimador de carvao. 
As emissoes durante a fase de arranque sao diferentes daquelas que ocorrem durante as opera96es 
normais e, consequentemente, o impacto sera diferente. No que se refere as emissoes de S02 e 
particulados, o gas61eo e um combustive! mais limpo que o carvao e o periodo de arranque e relativamente 
curto. As concentra96es resultantes no ambiente durante o arranque sao significativamente menores que 
durante as opera96es normais. Estas encontram-se tambem significativamente abaixo dos padroes 
respectivos de qualidade do ar. Preve-se assim que os impactos potenciais sejam muito baixos. 
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IMPAC'F<;r2::¢t.ASSIFICA<;AO DO IMPACTO E MEDIDAS 'DE MITIGA~AO,:. · 
Estatuto Negative 
Qua_ndo · OcasiorialiTJente durante o fu'ncionamento · 

Escala Local 
Rele'@ncia 

Dura9ao 
R~Verslbilidad· 

e 
Probabilidade 

Mod$raq,~111ente relevante 
Curto prazo 
ReveTs!vel 

1.9.2.9.3 lmpacto 3: Aumento nas concentra~6es de S02, NOx, MP10 no ambiente devido as 
emiss6es da Central Termica de Moatize durante o funcionamento normal 

• Causa e comentarios 

A combustao do carvao resulta, entre outros, em emissoes de S02, NOx e MP10 que possuem impactos 
conhecidos na saude publica. A combustao de carvao na Central Termica de Moatize resultara em 
concentra96es atmosfericas elevadas destes poluentes que podem ter impactos negatives caso estas 
excedam as directrizes para protec9ao da saude publica em areas populadas. As medidas de redu9ao da 
polui9ao atmosferica sao propostas para que a Central Termica de Moatize cumpra os padroes de emissoes 
estabelecidos, e que as concentra96es resultantes no ambiente cum pram os requisitos legais. 

No que diz respeito ao S02, o FGD proposto com uma eficiencia de recolha de 90% garante que as 
concentra96es anuais de S02 previstas no ambiente cumpram os requisitos; as concentra9oes maximas 
para 24-horas e 1-hora previstas excedem os padroes em algumas ocasioes, mas maioritariamente dentro 
da Vale. E provavel que os impactos na saude publica associados com a ultrapassagem dos niveis de S02 
sejam muito baixos considerando que a area de ultrapassagem e na sua maioria uma area de explora9ao 
mineira ou e escassamente povoada. 

No que diz respeito a NOx, a tecnologia proposta de queimadores de baixa emissao de NOx e suficiente 
para garantir que os padroes anuais ambientais sao cumpridos e que as ultrapassagens do padrao de 24-
horas estao limitadas a vizinhan9a imediata da Central Termica. Contudo, a tecnologia de redu9ao de 
polui9ao e insuficiente para garantir o cumprimento aceitavel do padrao de Mo9ambique para 1-hora. Este 
padrao e excedido ocasionalmente perto da Central Termica e para alem dos limites da Vale. E provavel 
que os impactos na saude publica associados com a ultrapassagem dos padroes de N02 sejam baixos 
considerando que a area de excedencia e maioritariamente uma area de explora9ao mineira ou e 
escassamente povoada. 

No que diz respeito a MP10 e SST resultantes da chamine e parque de carvao da Central Termica de 
Moatize, nao se espera a ultrapassagem dos padroes anuais e de 24-horas de PM10. Os filtros de manga 
propostos com uma eficiencia de recolha assumida em 83,9% asseguram o cumprimento. Ao mesmo 
tempo, as emissoes do parque de carvao sao relativamente baixas e a sua contribui9ao nao resulta na 
excedencia dos padroes. Preve-se assim que os impactos na saude publica associados com a MP10 sejam 
consequentemente baixos, enquanto que os impactos incomodativos associados com a deposi9ao de SST 
sao tambem baixos. 
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IMPAGTO 3: CLASSIFICA<;Ao DO IMPACTO E MEE>fDAS DE NilTIGA<;A0 
Estatuto 

Quando 

Escala 
Relevancia 

Durac;:ao 
- Reversibilidad . "' 

Significancia com 
mitigacao 

Negative 

Durante as operac;:6es 

Local 
Relevante 

Longo prazo 

R~versive1 -·:· 

1.9.2.9.4 lmpacto 4: Aumento nas concentra96es de S02 , NOx, MP10 no ambiente devido as 
emiss6es da Central Termica de Moatize durante a derivac;ao do equipamento de controlo de 
poluic;ao atmosferica 

• Causa e comentarios 
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E proposto o uso de tecnologia de FGD para controlo das emissoes de S02, tecnologia de queimadores de 
baixa emissao de NOx para controlo das emissoes de NOx e filtros de manga para controlo das emissoes de 
MP10. para cumprimentos dos padroes de emissao e cumprimento dos padroes de qualidade do ar. Estas 
sao tecnologias experientes que, case sejam operadas e mantidas de acordo com as especifica96es de 
fabrico, podem atingir taxas significativas de remo9ao de polui9ao. A manuten9ao e revisao do equipamento 
de controlo da poluic;ao atmosferica requerem a paragem e derivac;ao do equipamento. 

Durante a derivacao de 1-hora do FGD, a ultrapassagem do padrao de 24-horas de 365 µg/m3 de 
Moc;ambique esta prevista em numa area imediatamente em redor da Central Termica que se estende para 
alem da Vale. Preve-se que a ultrapassagem do padrao de 24-horas da OMS de 125 µg/m3 ocorra numa 
area mais ampla, que se estende para alem da Vale a Sul. Preve-se que a ultrapassagem do padrao de 1-
hora de 800 µg/m3 ocorra numa area imediatamente em redor da Central Termica e ao longo da pluma a 
medida que esta se dispersa a favor do vento. 

Durante a derivacao de 8-horas do FGD, a ultrapassagem do padrao de 24-horas de 365 µg/m3 de 
Mo9ambique esta prevista numa pequena area em redor da Central e a Noroeste, mas a ultrapassagem do 
padrao de 24-horas da OMS de 125 µg/m3 esta prevista para uma area mais ampla a sotavento. Esta 
prevista a ultrapassagem do padrao de 1-hora por concentra96es maximas de 1-hora muito elevadas na 
vizinhan9a da Central e ate a 5 km a sotavento. 

Nao se espera a ultrapassagem do padrao mo9ambicano de 200 µg/m3 de MP10 para 24-horas para a 
deriva9iio de 1-hora do filtro de mangas, mas preveem-se excedencias do padrao da OMS de 50 µg/m3 

em areas perto da Central Termica. Para a deriva9ao de 8-horas do filtro de mangas, nao se espera a 
ultrapassagem do padrao moc;ambicano de 24-horas de 200 µg/m3

; a meta ambiental da OMS de 50 µg/m3 

e excedida numa area extensa geralmente confinada aos limites da Vale. 

0 caso avaliado foi o pior caso de dispersao meteorol6gica, i.e., as concentrac;oes previstas deverao ser 
mais elevadas neste caso que em qualquer outra situac;ao meteorol6gica. Considerando que os eventos de 
derivac;ao sao pouco frequentes e de curta durar;:ao, preve-se assim que os impactos associados sejam de 
significancia media. 

A significancia do impacto pode ser abatida caso os eventos de derivar;:ao sejam geridos e conduzidos 
durante condir;:oes favoraveis de dispersao e de uma forma planificada e eficiente para minimizar a durac;ao 
da deriva9ao. 
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IMP:Acto 4: CLASSIFICACAb DO IMPACTo-E MEDIDAS DE-MITIGACAO - . -

Estatuto Negative 
Qi.Jarido ·Ocasionalmente durante as opera96es 

Escala Local 
Relevancia 

Dura9ao 
Rev~rsl!Silidad · 

Significancia sem 
mitiga~ao 

Relevaflte 
Curto prazo 
Reversivel ' .. 

- ~ 

1.9.2.9.5 lmpacto 5: Aumento nas concentrac;6es de MP10 no ambiente e da deposic;ao de 
poeiras decorrentes das actividades da Central Termica e das actividades de minerac;ao 

• Causa e comentarios 

Todos os aspectos da minerar;:ao sao fonte de poeiras, desde a remor;:ao e armazenamento de solo 
superficial e sobrecarga, perfurar;:ao e dinamitar;:ao, carga e transporte de minerio, tritura9ao, crivagem e 
armazenamento e movimento de vefculos nas estradas da mina. As emissoes resultantes incluem poeiras 
flnas (< 10 µm) e poeiras mais grosseiras. As centrais electricas e processamento de carvao e disposir;:ao 
de clnzas a estas associadas constituem igualmente fontes de material particulado fino e grosseiro. As 
emissoes da Central Termica de Moatize e mina de carvao de apoio constituem impactos potenciais na 
qualidade do ar. As concentrar;:oes de MP10 previstas para a minerar;:ao sao dominantes em relar;:ao as 
previstas para a Central Termica. 

As Secr;:oes 1 e 2a da Mina localizam-se a Este da Vale e as concentrar;:oes anuais de MP10 previstas 
excedem a directriz anual da OMS na Vale. As Secr;:oes 3, 4, 5 e 6 localizam-se centralmente e a Oeste e 
estao relativamente perto de Moatize. Preve-se que as concentra9oes anuais de MP10 excedam a directriz 
anual em Moatize para todos os casos, e tambem em Chingoze para o caso da Sec9ao 3. 

Para as Secr;:oes 1 e 2a da Mina, a ultrapassagem prevista das concentrar;:oes maximas para 1-hora ocorre 
geralmente dentro da Vale e a Sudeste da vila de Moatize. Para a minera9ao nas Secr;:oes 3 e 4 preve-se 
que as excedencias ocorram nas vilas de Chingoze e Mcatize. Para a minerac_;;ao nas seci:,;6es 5 e 6 preve
se que as excedencias ocorram em Moatize. 

As taxas maximas previstas de deposi9ao de particulados resultantes das actividades de explora9ao 
mineira, em cada uma das sec96es da mina, mostram uma deposi9ao maxima imediatamente nas 
respectivas secr;:oes da mina. A taxa de deposir;:ao decresce rapidamente com o aumento da distancia de 
cada secr;:ao. 
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Estatuto 

·Quando 

Escala 

REE!evancia 

Durai;:ao 

Reyers1oilia 
· · .- .. aae 

Significancia 
com mitigacao 
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IMPACTO 5: CLASSIFICACAO DO IMPACTO E MEOIDAS DE MITIGA<;Ao 
Negativo 

Durante as operac;;oes 

Local 

Relevante 
Longo prazo 

Reversfvel 

Seccao 1: Baixa 
Seccao 2a: Baixa 
Seccao 3: Media 
Seccao 4: Media 
Seccao 5: Media 
Seccao 6: Media 
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1.9.2.9.6 lmpacto 6: Aumento Cumulativo nas concentra96es ambiente de 802 , NOx, MP10 e 
adores das emiss6es da Central Termica de Moatize e de Benga em condi96es normais de 
opera9ao 

• Causa e comentarios 

As Centrais Termicas propostas de Moatize e Benga localizam-se dentro de uma distancia de 20km urna da 
outra. Em conjunto, as suas taxas de ernissao de S02 , NOx e MP10 aurnentarao as concentra96es no rneio 
ambiente na area. 
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As emiss6es combinadas das duas Centrais Termicas resultam na previsao de concentrac;:6es ambientais 
mais elevadas que para a Central Termica de Moatize sozinha, particularmente na area entre as duas 
Centrais. 

Para o S02, as concentrac;:6es medias anuais previstas estao bastante abaixo do padrao anual do Decreto
Lei moc;:ambicano 18/2004 e da directriz do Banco Mundial de 80 µg/m 3

. As concentrac;:6es maximas mais 
elevadas de S02 previstas para 24-horas ocorrem na vizinhanc;:a imediata de cada uma das centrais 
electricas, e as concentrac;:6es maximas previstas de S02 para 24-horas estao abaixo do padrao 
moc;:ambicano de 24-horas (Decreto-lei 18/2004) de 365 µg/m 3

. A directriz mais rigida da OMS de 125 
µg/m3 sera contudo excedida ocasionalmente durante o ano, a Sudeste da Central Termica de Moatize 
quando as concentrac;:6es elevadas de S02 podem resultar em irritac;:ao respirat6ria em alguns individuos. 

A concentrac;:ao mais alta de 802 prevista para um maxima de 1-hora ocorre na vizinhanc;:a imediata de cada 
uma das Centrais Term icas. As concentrac;:6es maximas previstas de 1-hora para S02 excedem o padrao de 
1-hora do Decreto-lei moc;:ambicano 18/2004 para S02 de 800 µg/m3 em redor da Central Termica de 
Moatize, e numa area que se estende para alem da Vale a Sul da Central. Este padrao sera tambem 
excedido na vizinhanc;:a da Central Termica de Benga, onde as concentrac;:6es elevadas de S02 podem 
resultar em irritac;:ao respirat6ria em alguns indivfduos. 

Em toda a area de estudo, a concentra9ao anual media prevista de NOx esta bastante abaixo do Decreto-lei 
moc;:ambicano para N02 de 100 µg/m3 e a directriz anual da OMS para NOx de 40 µg/m3

. As concentra96es 
maximas de 24-horas previstas ~ara NOx estao abaixo do padrao do Decreto-lei moc;:ambicano 18/2004 e da 
directriz da OMS de 200 µg/m , e><cepto imediatamente a Sul da Central Termica de Moatize onde sao 
previstas excedencias. As concentrac;:oes maximas previstas de NOx para 1-hora excedem o padrao de 1-
hora de 400 µg/m3 para S02 do Decreto-lei mo9ambicano 18/2004, em volta da Central Termica de Moatize 
e numa area que se estende alem da Vale a Sul da Central. Este padrao e excedido na vizinhan9a da 
Central Termica de Benga. 0 aumento no numero de ultrapassagens na area a Sul das Centrais, em 
resultado de emiss6es combinadas, e digno de mem;:ao. Em areas onde as ultrapassagens sao previstas, 
pode ser possivel a ocorrencia de irritac;:ao respirat6ria em alguns individuos. 

Em toda a area de estudo a media anual prevista e as concentra96es maximas de 24-horas para MP10 
estao muito abaixo dos padroes respectivos de N02 do Decreto-lei 18/2004. 

Prop6e-se que ambas as Centrais Termicas sejam equipadas e operadas com a melhor tecnologia 
disponfvel no que diz respeito ao controlo da poluic;:ao atmosferica. Em condi96es normais de operac;:ao, a 
frequencia mais alta das ultrapassagens previstas ocorre na vizinhan9a imediata de cada Centrais Termicas 
e em areas relativamente subpovoadas. Embora os padroes moc;:ambicanos nao contenham um numero 
permissive! de ultrapassagens par ano, o numero media de ultrapassagens previstas por ano nao excede o 
numero permitido estipulado em outros pafses (ex. Africa do Sul). Por esta razao, o impacto na qualidade do 
ar e previsto coma sendo baixo, com a assun9ao que todo o equipamento de controlo da poluic;:ao 
atmosferica seja mantido e operado em condic;:oes 6ptimas. 

Nesta area industrial e de explora9ao mineira em desenvolvimento e importante que a qualidade do ar seja 
gerida coma um recurse partilhado. Noutras palavras, e de importancia crftica que seja desenvolvido e 
implementado um piano holfstico de gestao da qualidade do ar. As vantagens de tal piano incluem: 

• Todos os intervenientes relevantes podem ser inclufdos no desenvolvimento, i.e., MICOA, industria, 
explora9ao mineira, transportes, ONGs e comunidades; 

• Sejam estabelecidos objectives para a manutenc;:ao dos padroes de qualidade do ar ambiente na area; 

• Exista uma base s61ida e acordada para a auditoria da tecnologia de redw;ao da poluic;:ao atmosferica; 

• A capacidade de carga de poluic;:ao atmosferica na area seja bem entendida e usada para avaliar 
estrategicamente novas aplicac;:6es; 

• A selecc;:ao das tecnologias seja guiada pelos objectives a cumprir; 
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• Propostas futuras de industrias e explora9ao mineira avaliadas de acordo com os objectivos; 

• Estabelecimento de padr6es operacionais comuns para todos os poluidores; e 

• Partilha da monitoriza9ao da qualidade do ar e padr6es de controlo e garantia de qualidade comuns a 
todos os poluidores. 

IMRA<;:TO' 6: CLASSlfi·ICA~ACl;Q'QJM'f?ACTO E MEDI DAS DE MITIGACJ;~O , 
Estatuto Negativo 

Quan~q ' ·' 
Escala 

· i:?·';:t,:./Relevanel.~ · 

1.9.2.9. 7 lmpacto 7: Aumento dos niveis de adores devido a emissao de compostos 
odoriferos pela Central Termica de Moatize 

• Causa e comentarios 

A combustao de carvao pode resultar na emissao de compostos odorfferos devido a presen9a inerente de 
enxofre e COV no carvao. Sendo assim, a combustao de carvao na Central Termica de Moatize e uma fonte 
potencial de adores. 

As concentra96es previstas de compostos odoriferos, S02 e N02, estao bastante abaixo do limiar de odor 
destes compostos em toda a area de estudo, sob condi96es de opera9ao normais e de perturba9ao. E 
consequentemente altamente improvavel que resultem impactos odoriferos da Central Termica de Moatize. 
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IMPACTO 7: CLASSIFICACAO DO IMPACTO E MEDIDAS DE MITIGACAO 
Estatuto Negative 
Quando Durante a opera9ao . ' 

Es ca la Local 
~elevancia lrrelevante 

Durac;ao Longo prazo 
Reversi,bilidad Reversfvel 

e 
Probabilidade lmprovavel 

Sig nific;<\r:i 9i~ .s e~r,TI Baj5f .;~ 
, mitiga~o ' . 

Significancia sem Baixa 
mitigac;ao 

1.9.2.9.8 lmpacto 8: Aumento na contribuic;:ao de gases com efeito de estufa devido as 
emiss6es de C02 e CH4 da Central Termica de Moatize 

• Causa e comentarios 

As emiss6es de GEE possuem um impacto em escala regional e global. Os principais gases emitidos pela 
Central Termica de Moatize de efeito estufa (GEE) consistem em C02 e CH4. O mon6xido de carbono 
tambem e emitido, mas este nao e um GEE directo, mas sim e capaz de modelar a produ9ao de metano e 
ozone troposferico, os quais sao GEE. De forma semelhante, 6xidos de nitrogenio (NO e N02) , referidos 
colectivamente coma NOx, nao sao GEE, mas sao gases chave na formac;ao de ozono troposferico. Em 
resultado, as emiss6es de CO e NOx tern um efeito indirecto no aquecimento global. 

As emiss6es de C02 da Central Termica de Moatize resultarao num aumento de 167% das emiss6es 
nacionais de C02. A emissao de GEE (C02 e CH4) expressa em equivalentes de C02 resulta num aumento 
da emissao nacional de GEE medida em equivalentes de C02• em 103%. 

Em termos nacionais, o aumento das emissoes de GEE e significativo. Em termos globais, Moc;:ambique 
emite menos de 0, 1 % da taxa global e esta classificado em 140° na lista de emissores de GEE, com base 
em dados de emissao de 2004 (CDIAC, 2009). 0 impacto relative das emiss6es de GEE e baixo. 
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1.9.2.9.9 lmpacto 9: Aumento nas concentra96es de ozone a nfvel do solo devido as 
emiss6es de precursores da Central Termica de Moatize 

• Causa e comentarios 

A formac;ao de ozone troposferico ocorre quando os precursores de ozone tais coma NOx, CO e compostos 
organicos volateis (GOV), tais como benzene e xileno, reagem na atmosfera. A Central Termica de Moatize 
e uma fonte significativa de NOx. mas as fontes de GOV em Moatize sac limitadas. Embora as emissoes de 
GOV da vegetac;ao nao possam ser descontadas, e provavel que o potencial de formac;ao de ozone na 
regiao de Moatize seja limitado pela ausencia de GOV. E provavel que o aumento do ozono a nfvel do solo 
devido a emissao de NOx da Central Termica de Moatize seja muito limitado. 
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IMPACTO 9: ClASSIFICACAO DO IMPACTO E MEDIDAS ·DE MITIGACAO • · 
Estatuto Negativo 
Quando · Durante· a operac;:ao 

Escala Regional 
Relevancia Moderadamente relevante 

Dura9ao Longo prazo 
Reversibilidad • Reverslvel· _, 

e 
Probabilidade 

$jg.nifi¢fif:)*il:l)S~~lll. 
mJtigsii;jio 

Significancia com Baixa 
mitiga9ao 

1.9.2.9.1 O lmpacto 1 O: Aumento nas concentra96es de Hg2
+ devido as emiss6es da Central 

Termica de Moatize 

• Causa e comentarios 

O mercurio inorganico e um metal que ocorre naturalmente no ambiente e e encontrado no carvao. As 
especies predominantes de mercurio no ar consistem em vapor de mercurio elementar (Hg°), o qual nao e 
mutagenico ou carcinogenico. A exposic;:ao a metil-mercurio no ar esta muito abaixo do consume diario 
relacionado com alimentos. Somente o mercuric inorganico, i.e. vapor de mercuric e mercuric divalente 
(Hg2+) constitui um risco para a saude publica. 

Como cenario de pior caso, foi avaliada a emissao total de Hg, i.e., a emissao nao decresceria com o 
equipamento de redu<;:ao de poluic;:ao atmosferica instalado. Apesar disto, as concentrac;oes anuais 
previstas de vapor de mercuric inorganico (Hg2+) estao significativamente abaixo da directriz anual da OMS 
de 1 µg/m 3

. Consequentemente, preve-se que os impactos associados com o aumento de Hg em resultado 
da Central Termica de Moatize sejam muito baixos. 
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IMPAC'f0-1Jl! ClASSIFICA<;Ao DO IMPACTO E ·MEDIDAS ·DE MITIGACAO 
Estatuto Negativo 

Quando •Driralite.as opera9oes 
Escala Local 

Relevancia Moderad~mente relevante 
Dura9ao Longo prazo 

ReversibiHdad - - · ~~~~~~ IJ~k· · 

1.9.2.9.11 lmpacto 11 : Aumento nos niveis de poeira no ambiente devido a desactivac;ao da 
Central Termica de Moatize 

• Causa e comentarios 

As actividades de desactiva9ao da Central Termica de Moatize poderao incluir detona9ao e o carte de a9o, 
e o movimento de vefculos em estradas nao alcatroadas, assim coma a exposi9ao de areas desmatadas. 
Todas estas potenciais fontes de emissao de poeiras constituirao impactos incomodativos potenciais no 
ambiente circundante a nao ser que as actividades sejam adequadamente geridas. 
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.•. <:llUIP~~:-roi·-f~1fcbASSIFICAC-AO DO IMPACTO E MF;DIDAS-[)E:Mt1JllGACAO 
Estatuto Negative 

aua'r:ioo · -aes'°aCtlvac~o - -
Escala Local 

ReJ~'V'ilibQJ~ __ - M~'i1~t'999JT:fente relevante 
Durac;;ao Curto prazo 

Rever.Sj~ilidad . Re.~ef.sJv~I 
~ . e 

Significancia com Baixa 
mitiga~ao 

1.9.2.9.12 lmpacto 12: Aumento nas concentrac;:oes de Pb devido as emissoes da Central 
T ermica de Moatize 

• Causa e comentarios 

0 chumbo e um metal de ocorrencia natural no ambiente e e encontrado no carvao. A exposic;;ao humana 
atraves da inalac;;ao implica que sao inaladas a fracc;;ao gasosa e particulas de menos de 10 µm. Nern todo o 
Pb e biologicamente disponivel. 

De forma a avaliar os impactos do chumbo no ambiente, assume-se que a maior parte do chumbo contido 
no carvao e retida nas cinzas. As concentrac;;oes maximas anuais estimadas para o chumbo, de 0,0006 
µg/m 3

, estao abaixo do limite mais baixo do padrao anual moc;;ambicano de 0,5 µg/m 3 a 1,5 µg/m 3
. 

Considerando que nem todo o chumbo estara biologicamente disponivel, e provavel que as concentrac;;oes 
de chumbo no ambiente, resultantes da Central Termica de Moatize, estejam abaixo do padrao 
moc;;ambicano. Os impactos associados com o Pb em resultado da Central Termica de Moatize serao assim 
provavelmente muito baixos. 
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Estatuto 

O:iiando' 
Escala 

Negativo 

Durante as opera96es 
Local 

Relev~f;icia • , Mpd~rad~mente relevante 

Dura9ao 
Rev.ei:sil:>llidad 

e 
Probabilidade 

Longo prazo 

Revers Ivel 

Significancia com Baixa 
mitiga~ao 
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2 

3 

4 

5 

1.9.2.10 C/assificaqao dos lmpactos 

lmpacto Potencia/ 

Aumento dos nfveis de 
poeiras no ambiente devido 
a construgao 

Aumento das concentragoes 
de S02, NOx e PM10 no 
ambiente durante o arranqiue 

Aumento das concentragoes 
de S02, NOx e PM10 no 
ambiente durante as 
operagoes normais 

Aumento das concentra96es 
de S02, NOx e PM10 no 
ambiente durante o by-pass 
(desvio) do controlo da 
poluigao do ar 

Aumento das concentra961es 
de PM10 no ambiente e da 
deposi(fao de poeiras devido 
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Esta do 
Quando 
ocorre 

Durante a 
Negativo 

constugao 

Ocasional-

Negativo 
mente 

durante as 
operagoes 

Durante as 
Negativo 

operagoes 

Ocasional-
mente 

Negativo 
durante as 
opera96es 

Durante as 
Negative 

operac;oes 

Reversibili-
Escala Relevancia Durac;ao 

dade 
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Moderada-
Curto 

Local mente Reversfvel 
relevante 

prazo 

Moderada-
Local mente 

Curto 
Reversfvel 

relevante 
prazo 

Local Relevante 
Longo 

Reversfvel 
prazo 

Local Relevante 
Curto 

Reversfvel 
prazo 

Local Relevante 
Longo 

Reversfvel 
prazo 

726 

Probabilida-
de 

Definitivo 

Pou co 
provavel 

Definitivo 

Definitivo 

Definitivo 

lmportancia 

Sem mitigac;ao Mitigac;ao 

~-;.'! f.:- ~ M.eara:.=r ~~i,i:.; Baixa 

Baixa Baixa 

Baixa para S02 

Baixa para NOx 

~~!Jt·~ Baixa para PM10 
·•\ tt.~ -' • ·" -.... ~ 

Baixa para S02 

Baixa para N Ox 

Baixa para PM10 

, "'- ;;:i -
~~~~ Sec9ao 1: Baixa 

/§~~~~:~ ' ;• ~ , 'a- , Sec(fao 2a: Baixa 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

lmpacto Potencial 

a Central Termica de 
Moatize e as actividades da 
explora9ao mineira 

Aumento das concentrac;:oes 
de S02 , NOx e PM10 no 
ambiente devido as 
emissoes da Central Termica 
de Moatize e da Central 
Termica de Benga 

Aumento dos nfveis de odor 

Aumento da contribui9ao cle 
gas efeito de estufa 

Aumento das concentra96es 
de ozono troposferico 

Aumento nas concentra96es 
de Hg2

+ 

Aumento do nfvel de poeiras 
no ambiente durante o 
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Negative 

Negative 

Negativo 

Negative 

Negative 

Negative 

Quando 
ocorre 

'·'~ ::'Ii,·:,, :i "'" I'; 

Durante as 
operac;oes 

Durante as 
operac;oes 

Durante as 
opera9oes 

Durante as 
opera96es 

Durante as 
opera96es 

Durante o 
descomissi 

Escala Relevancia 

, _-:,,,,:ii .. :•·'"M•l·:,. ''·'-':'~\ii: .• ;1;;;,,,,;;_.:;.,"'""''':·~. 

Local Relevante 

Local lrrelevante 

Inter-
nacion Relevante 

al 

Region 
Moderada-

mente 
al 

relevante 

Moderada-
Local mente 

relevante 

Local Moderada-
mente 
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Dura9ao 
Reversibili

dade 

p;,~:o·.;i~~t,{~•·t:J?:·fr~t:.~~ ·.£-~~:;:;:,.,~, .. \l . ,· . . :~, .~~ .. ·'~ .,:.-:-.... -

Longo 
Reversfvel 

prazo 

Longo 
Reversfvel 

prazo 

Longo lrreversfvel 
prazo 
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EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

1.9.3 lmpactos sobre a Biota Aquatica e Terrestre 

1.9.3.1 Objectivos do Estudo 
O principal objectivo do estudo e a determinac;:ao da significancia ambiental da fauna e flora que serao 
potencialmente afectadas pelo desenvolvimento da Central Termica de Moatize. 

Uma descric;ao geral dos principais ecossistemas foi apresentada, incluindo as seguintes questoes: 

• Caracterizac;ao regional dos ecossistemas terrestres; 

• Caracterizac;ao das principais especies da flora na area de estudo; 

• ldentificac;:ao e caracterizac;:ao de especies raras, endemicas e ameac;:adas de interesse econ6mico e 
cientifico; 

• Levantamento da vegetac;:ao na area envolvente mais prox1ma do projecto, caracterizac;:ao da 
estructura horizontal, baseada na criac;:ao de unidades de amostragem, caracterizac;:ao da estructura 
vertical para identificar os estratos existentes, levantamento e descric;:ao dos estagios de sucessao; 

• ldentificac;:ao das tipologias vegetais apresentadas na area de estudo (reflorestamento, areas 
antr6picas, tipos e fases de vegetac;:ao); 

• Caracterizac;ao da abundancia e distribuic;:ao das principais especies da fauna terrestre na area de 
estudo, nomeadamente mamiferos, aves, repteis e anfibios e insectos; 

• Levantamento de campo, caracterizac;:ao e analise da fauna terrestre na area de influencia mais 
pr6xima para o desenvolvimento; 

• Caracterizac;:ao da abundancia e distribuic;:ao das principais especies de organismos aquaticos na area 
de estudo, principalmente de algas perifiticas e planctonicas e peixes; 

• ldentificac;ao de areas sensfveis e os ecossistemas, especialmente areas de criac;:ao e de nidificac;:ao e 
rotas de migrac;:ao (curta ou longa distancia); 

• ldentificac;:ao de unidades de conservac;:ao existentes na area de influencia da actividade. 

1.9.3.2 Abordagem do Estudo 
De forma a perceber os ecossistemas terrestres na regiao, a informac;ao existente foi analisada e avaliada. 
Os documentos analisados inclufram o EPDA efectuado para a Central Termica de Moatize (2006), o EIA 
levada a cabo para a concessao de minerac;ao, o Plano de Acc;:ao e Estrategia de Biodiversidade Nacional 
de Moc;:ambique (2003), e o Relat6rio de Moc;:ambique mais recente (2006). 

Foram usadas imagens da Google Earth para a identificac;ao de estructuras ecol6gicas na regiao. Os 
relat6rios elaborados pela Golder para a Vale e os projectos vizinhos na regiao da CTE forneceram 
informac;oes adicionais_ Durante as duas visitas ao campo que foram rea!izadas nos perlodos de 18 a 21 de 
Maio de 2009 e de 9 a 11 de Junho de 2009, os dados e informac;oes foram verificados. 

Fotografias tambem foram tiradas para um registro visual da cobertura vegetal. Quando a identificac;:ao de 
especies vegetais especificas nao era posslvel, fotografias e notas de caracterfsticas morfol6gicas foram 
tomadas para facilitar a identificac;ao posterior. 

Todas as informac;oes e dados recolhidos foram analisados de acordo com as exigencias da avaliac;:ao do 
impacto ambiental. Os resultados sao capturados no presente capltulo e apresentados em relac;:ao a 
ecologia regional e a ecologia especifica da area do projecto. 
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1.9.3.3 Limitagoes do Estudo 

As visitas de campo foram efectuadas durante a estai;ao seca. A vegeta9ao e do tipo matagal deciduo, e 
em resultado disso a maioria das plantas estava ja num estado de matura9ao e tinha perdido as folhas, 
tornando a identificai;ao muito dificil. Este facto pode ter resultado na falha na identifica9ao de algumas 
especies. 

Moi;ambique nao possui uma abundancia de informa9ao sobre a biodiversidade da regiao. 0 pais ratificou a 
Conven9ao sobre a Diversidade Biol6gica e compilou Pianos Nacionais de Aci;ao e Estrategia para a 
Biodiversidade (Julho de 2003). A informai;ao contida no relat6rio nao esta muito detalhada e especifica 
para o local e regiao. Ate a data nao foi levado a cabo nenhum exercicio de planifica9ao de aci;6es de 
conserva9ao, a nivel nacional, que pudesse especificar a importancia para a conserva9ao das 
caracteristicas da biodiversidade do pais. Apesar disso, esta disponivel informai;ao especie-especifica. 

1.9.3.4 /mpactos 

1.9.3.4.1 Contexto da Avalia~ao 

A avalia9ao concentra-se nas fases de constru9ao e de funcionamento do projecto e abrange a area do 
mesmo, bem como um ponto de captac;ao de agua no rio Zambeze, para o qual a localizac;ao e conhecida e 
tern sido avaliada. Suposic;6es sao feitas quanto ao local que sera utilizado para o acampamento de 
constru9ao, o aqueduto para a captac;ao de agua e fluxo de retorno, as estradas de acesso e o tratamento e 
dep6sito de residues. lnforma96es sobre as emiss6es previstas foram obtidas, mas nao consideradas 
devido a avaliac;ao que os impactos relacionados serao principalmente de baixa significancia. Alguns 
comentarios sao feitos em relac;ao aos impactos potenciais e as medidas mitigadoras provavelmente 
necessarias para as fases de planificac;ao e de descomissionamento. 

A avaliaiyao detalhada da construc;ao e da fase operacional foi feita avaliando cada caracteristica ecol6gica 
em termos de cada componente de desenvolvimento, de acordo com os seguintes criterios: 

• A natureza do impacto e se e positivo ou negativo 

• Probabilidade de ocorrencia: 
Altamente improvavel: espera-se que nunca acontec;a. 
lmprovavel: ainda nao aconteceu, mas poderia acontecer uma vez na vida do projecto. Existe a 
possibilidade de o impacto pode ocorrer 
Quase certo: e mais provavel que o impacto vai ocorrer 
Certamente: o impacto vai ocorrer independentemente da aplicac;ao de quaisquer medidas 
preventivas ou correctivas 

• Relevancia: 
lrrelevante: as alterac;oes nao sao perceptiveis 
Moderadamente relevante: as mudanc;as podem ser observadas e/ou medidas, mas nao 
resultam em perda ou melhoria de qualidade ambiental 
Re/evante: as mudan9as podem ser observadas e/ou medidas caracterizando perdas/melhoria 
da qualidade ambiental 
Muito relevante: as mudanc;as podem ser observadas e/ou medidas caracterizando perdas ou 
melhorias expressivas da qualidade ambiental 

• Dura9ao: 
Curto prazo: 0 - 5 anos 
Medio prazo: 5 - 15 anos 
Longo prazo: Para toda a vida do desenvolvimento 
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Permanente 

• Dimensao: 
Local: dentro de 25 km do local 
Regional: na Provfncia de Tete 
Nacional: o impacto ira afectar areas alem dos limites da area do projecto, mas limitando-se a 
areas no pafs 
Internacional: o impacto ira afectar areas alem das fronteiras do pafs 

As medidas de mitigac;:ao recomendadas foram apresentadas numa Tabela descrevendo cada um dos 
potenciais impactos. Essas matrizes sao capturadas nas Tabelas 195 e 196 e fornecem uma imagem da 
situac;ao de forma sumarizada, uma vez que cores foram atribufdas as celulas de impacto de acordo com o 
resumo dos criterios acima. Amarelo, laranja e vermelho representam os impactos negativos de importancia 
crescente, enquanto nenhuma cor indica um impacto insignificante. 0 verde e utilizado onde o impacto pode 
ser positivo. Os potenciais impactos e mitigac;oes sao discutidos abaixo. 

Alem das descric;:oes regional e local especffico fornecidas nas discussoes acima, e importante notar que a 
extensao espacial da area deste projecto e relativamente pequena em comparac;:ao com as actividades 
desenvolvidas actualmente na regiao (mais especificamente a operac;ao de minerac;:ao), resultando numa 
esfera de influencia comparativamente pequena deste projecto. A area de floresta mista aberta que sera 
desmatada para a implantac;ao da Central Termica e de aproximadamente 300 hectares, enquanto existe 
pelo menos 145 km 2 do mesmo tipo de vegetac;ao, e uma grande parte desta permanecera sem alterac;ao. 
Este numero poderia ate ser maior, pois ele foi calculado atraves da delineac;ao de vegetac;:ao similar de 
coberura na imagem da Google Earth, e ha uma cobertura limitada com resoluc;ao suficientemente alta para 
permitir a delineac;:ao. A imagem usada e as areas delimitadas estao representadas na Figura 191 abaixo. 

Uma outra ilustrac;:ao deste contexto e o volume de ftuxo no rio Zambeze, em comparac;ao ao que esta 
previsto para a captac;:ao, ou seja, 2150 m3/s ao contrario de 1751 m3/s, respectivamente. Em relac;ao ao 
fluxo de retorno ou a descarga de efluentes, e previsto que o seu volume sera significativamente menor 
devido ao tratamento e a re-utilizac;ao da agua no local. 

Embora a discussao acima sugere que a construc;:ao e operac;ao da Central Termica tera um impacto pouco 
significativo sabre o ambiente, o aspecto adicional que deve ser incluido no contexto da avaliac;ao e o dos 
impactos cumulativos. Enquanto este aspecto nao faz parte desta avaliac;:ao e precisa de ser sujeito a uma 
avaliac;:ao mais estrategica, ele reduz o efeito potencial de diluic;:ao das grandes extensoes de vegetac;:ao 
semelhante e do volume significativo de fluxo no rio Zambeze. 

1.9.3.4.2 Fase de Planificavao 

E pouco provavel que a fase de planificac;:ao resulte em impactos nos recursos ecol6gicos dado que o local 
esta localizado dentro da area de concessao de minerac;ao de Moatize, na qual estao ja em curso 
actividades de construc;ao. 

1.9.3.4.3 Fase de construc;ao 

Varias actividades de construc;:ao terao impactos negativos no ambiente ecol6gico. As actividades de 
construc;ao causarao os impactos mais elevados no ambiente ecol6gico, dado envolverem a transformac;:ao 
do ambiente ecol6gico. Os impactos previstos estao abaixo discutidos. 
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Figurci 191: A extensao espacial da floresta aberta mista semelhante ao que ocorre no Site 1, na faixa de alta resolu!;ao do Google Earth. 
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1.9.3.4.3.1 Habita~iio dos trabalhadores envo/vidos na constru~iio 

A implantac;ao do acampamento de construc;ao e facilidades associadas para 3528 trabalhadores resultara 
na perda de habitats e especies que ocorrem actualmente no local. Adicionalmente, a maior parte das 
superficies nao rochosas actualmente no local sera transformada em infra-estructuras e superficies 
compactadas, resultando na perda da capacidade de infiltrac;ao de agua, perda de habitat, e ruptura no 
movimento da fauna no local. 0 escoamento a partir do local tera impactos na integridade das terras 
hUmidas circundantes. E necessario que toda a agua residual domestica e agua pluvial sejam contidas e 
tratadas antes da sua libertac;ao no meio natural. 

1.9.3.4.3.2 Prepara~ao do locale constru~iio 

A preparac;ao do locale construc;ao na area do projecto resultarao em: 

• Ruptura nas actuais linhas de drenagem e cobertura vegetal, e subsequentemente reduc;ao na 
infiltrac;ao da agua das chuvas e aumento da velocidade de escoamento e da quantidade de 
sedimentos para as linhas de drenagem natural, resultando no aumento da erosao. 

• Perda completa de habitat e de especies que actualmente utilizam o local devido a necessidade de 
nivelar e desmatar o local para a construc;ao. 

1.9.3.4.3.3 Constru~ao de estradas de acesso e transporte de materiais 

De acordo com a descric;ao do projecto, os componentes da Central Termica serao fabricados na China e 
transportados para o porto de Richard's Bay na Africa do Sul. A partir deste porto os componentes serao 
transportados para o local por estrada, como "cargas especiais". 

As estradas de acesso construidas servirao para transportar os materiais e pessoas requeridos para o 
processo de constru9ao, e tera impactos negatives na flora, fauna e ambiente aquatico existentes. A perda 
e fragmenta9ao de habitat influenciara e perturbara a biologia e migra9ao das especies existentes na area. 
A integridade das terras hUmidas podera ser comprometida pela introduc;ao de impurezas e sedimentos a 
partir das estradas. 

Supoe-se que as estradas de acesso e as infra-estructuras de transporte necessarias para garantir o 
transporte de pessoas, materiais, equipamentos e dos componentes da Central Termica ira aumentar 
significativamente a area influenciada por este projecto. 

1.9.3.4.3.4 Armazenamento de materiais 

Os materiais de constru9ao serao transportados para o local e armazenados neste, em superficies 
cimentadas, que deverao possuir um sistema de gestao de aguas pluviais ligado a estas. A natureza dos 
materiais a serem armazenados tambem tern sido considerada, e o pressuposto e de que havera materias 
que tern o potencial de escoamento de poluentes para o ambiente. No caso de agua contaminada se infiltrar 
no ambiente circundante, isto resultara em impactos negativos nas componentes ambientais circundantes. 

1.9.3.4.3.5 Extrac~ao de agua 

0 acampamento de constru9ao s6 exigira 0,01m3/s. As actividades de construc;ao aumentarao ainda o 
volume de agua necessario, embora em ordens de magnitude inferior ao exigido para a fase operacional. 

A extracc;ao de agua para a Central Termica podera ter impactos no habitat aquatico e na vegetac;ao 
ribeirinha do Rio Zambeze. A extrac9ao de agua resultara numa reduc;ao insignificante de caudal, 
especialmente em cenarios de caudal reduzido, o que pode resultar em impactos nas terras humidas das 
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planfcies aluvionares e no habitat aquatico para hipop6tamos, limfcolas e gaivotas, repteis aquaticos e 
peixes. 

1.9.3.4.3.6 Descarga de ef/uentes e gestiio de residuos s6/idos 

0 numero de pessoas no local ira gerar um volume significativo de efluentes e resfduos s61idos associados 
a actividades domesticas, e havera tambem ser resfduos resultantes das actividades de construc;ao. 
Particularmente combustiveis e lubrificantes da operac;ao e manuteni;ao de vefculos e maquinas sao uma 
fonte significativa de poluentes que podem entrar nos sistemas naturais de drenagem. 

Dependendo da natureza do efluente que entra nas terras humidas, a integridade destas pode ser 
comprometida, e isto podera conduzir a perda do habitat e de especies, reduc;ao da visibilidade do habitat, 
especialmente para especies aquaticas e ribeirinhas, e a perda de funcionalidade. 

1.9.3.4.3. 7 lmpactos secundarios: hidrologia 

A cobertura vegetal actual fornece uma lmportante fun9ao de interceptac;:ao da chuva e facilita a infiltrac;ao. 
Mesmo essa funi;ao esta acontecendo a um nfvel sub-6ptimo devido a existencia de uma ravina na parte 
superior das linhas de drenagem no local. Uma vez que a vegetac;:ao e removida e o solo e exposto, nao 
haven~ nada para interceptar e quebrar a energia das chuvas e do escoamento posterior. Embora o local vai 
ser nivelado e isso vai reduzir significativamente o fluxo de drenagem, e provavel que havera erosao e que 
os sedimentos resultantes serao depositados em algum lugar nos sistemas mais abaixo. A extensao da 
erosao e do transporte deste material vai depender da gravidade da ocorrencia das chuvas e seu 
sincronismo temporal com a limpeza do local. 
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Tabela 195: lmpactos ecol6gicos durante a fase constru~ao da Central Termica proposta 

Caracteristicas 
ecol6gicas 

Aspectos do projecto referentes a fa.se de constru!;ao 

Terras humidas 

Acomoda!;aO para 
trabalhadores de 

conistru!;aO 

lntegridade de terras 
hUmidas pode ser 
comprometida pela 
introduc;:ao de poluentes a 
partir do lo1:al 

Preparac;:ao do local e 
constru!;ao 

lntegridade de terras 
humidas pode ser 
comprometida pela 
introduyao de poluentes e 
sedimentos a partir do 
local 

Construc;:ao de 
estradas e transporte 

de materiais 

lnt~ridade de terras 
humidas pode ser 
corr:iprometida pela 
introi;tuyao de poluentes 
e sedirrientos a partir das 
estradas 

Baixo A 
curto 

razo 

Baixo A curto I Medio 
prazo 

A 
medio 

Moderadamente 
relevante 

Local 

A drenagern de superficies 
impermeaveis deve ser 
concebida para capturar e 
travar o esi:oamento. 
Terras humidas artificiais 
podem ser estabelecidas 
em linhas naturais de 
drenagem 'fora do local do 
projecto e o escoamento 
pode ser canalizado para 
estas. A concepc;:ao deve 
considerar os cenarios de 
cheia de 1 :50 a nos. 

Moderadamente I Local 
relevante 

Onde possivel zonas de 
tampao de vegetayao 
devem ser mantidas ao 
longo de linhas naturais 
de drenagem e a volta do 
perimetro do local do 
projecto. Estructuras para 
capturar e travar o 
escoamento do local do 
projecto devem ser 
colocadas no ponto mais 
alto de linhas naturais de 

Grand es 
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razo 

Relevante Local 

Todas as estradas 
devem ser 
adequadamente 
projectadas, construidas 
e mantidas de acordo 
com criterios que 
consideram as condic;:oes 
de cheia de 1 :50 anos. 
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Armazenamento de 
material 

A compactayao de 
superficies reduz a 
infiltrayao da agua das 
~huvas e .Poluentes 
podem entrar no sistema 

Medio A 
curto 

razo 

Extrac!;aO de agua 

Um caudal reduzido, particularmente 
em cenarios de caudal baixo do rio, 
pode ter um impacto sobre as zonas 
humidas das planicies aluviais 

U Baixo I A curto prazo 

Moderadamente Local II lrrelevante I Local 
relevante 

As areas de 
armazenamento 
precisam de ter um 
dique e uma zona de 
tampao para capturer e 
gerir escoamento 

Nao aplicavel (NIA) 

Monitorar o caudal do rio 

Um caudal reduzido, particularmente 
em cenarios de caudal baixo do rio, 
pode ter um impacto sobre o habitat 
aquatico para o hipop6tamo 

Descarga de efluentes e gestao 
de residuos s61idos 

Dependendo da natureza do 
efluente que entra nas terras 
humidas, a sua integridade pode 
ser posta em causa e 
consequentemente pode-se 
perder habitates e especies, bem 
como a funcionalidade das 
mesmas. 

Baixo A curto prazo 

Moderadamente I Local 
relevante 

Monitorar o caudal do rio 

Uma viabilidade reduzida do 
habitat pode causar a deslocac;:ao 
dos hipop6tomos do ponto de 
descarga e duma area a jusante, 
dependendo dos volumes de 
descarga relative ao caudal do 
rio 
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Caracteristicas 
ecol6gicas 

Pequenos 
mamiferos 

Alto IA 
longo 
)razo 

Moderadamente I Local 
relevante 

lmplementaCf::io de 
programa de 
monitoramento de fauna. 

Acomoda9ao para 
trabalhadores de 

constru9ao 

Relevante Local 

lmplementa9ao de 
programa de 
monitoramento de fauna. 
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Alto A 
longo 
orazo 

Moderadamente Local 
relevante 

lmplementa~o de 
programa de 
monitoramento de fauna. 

Prepara9ao do local e 
constru~o 

Relevante Local 

lmplementa~o de 
programa de 
monitoramento de fauna. 

Alto A Baixo A curto prazo 
longo 
prazo 

Moderadamente Local lrrelevante Local 
relevante 

lmplementa~o de Monitorar o caudal do rio 
programa de 
monitoramento de fauna. 

Aspectos do projecto referentes a fase de constru~o 

Constru9ao de 
estradas e transporte 

de materials 

Fragmenta~o e perda 
do hat5itat e perturba~o 
da. biologia de especles 

Certamente 

Moderadamente 
relevante 

A 
longo 
razo 

Local 

Racionalizar a infra
estructura de suporte 
para minimizar as areas 
pertubadas e 
transformadas. 
Conscientizar os 
motoristas no sentido de 
evitar colisoes com 

eauenos mamlferos. 

736 

Armazenamento de 
material 

N/A 

Extrac9ao de agua 

NIA 

Baixo I A curto prazo 

Moderadamente I Local 
relevante 

Monitorar o caudal do rio 

Descarga de efluentes e gestao 
de resfduos s6lidos 

Viabilidade reduzida do habitat 

Baixo 

Moderadamente 
relevante 

A curto prazo 

Local 

Monitorar o caudal do rio 
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:~~~~1e~*:~.1:;:~~~~~M:}--1 . 
Certamente I A 

medio 
razo 

Relevante I Local 

lmplementayao de 
programa de 
monitoramEmto de fauna. 

Relevante 

lmplementc:1c;:ao de 
programa de 
monitoramEmto de fauna. 

Certamente A 
media-

raze 

Relevante Local 

lmplementayao de 
programa de 
monitoramento de fauna. 

Relevante 

lmplementac;:ao de 
programa de 
monitoramento de fauna. 
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Fragmentayao e perda 
do habit!!! e perturbacao 
ea biologia de especies 

Certamente A 
longo 
razo 

Moderadamente Local 
relevante 

Racionalizar a infra
estructura de suporte 
para minimizar as areas 
pertubadas e 
transformadas. 
Conscientizar os 
motoristas no sentido de 
evitar colisoes com aves, 

articularmente a noite. 

Fragmentayao e perda 
do habitat e perturbayao 
da biologia de especies 

A 
longo 

razo 

Moderadamente I Local 
relevante 

Racionalizar a infra
estructura de suporte 
para minimizar as areas 
pertubadas e 
transformadas. 
Conscientizar os 
motoristas e 
trabalhadores de 
construc;:ao no sentido de 
evitar o contacto com 
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N/A 

NIA 

Um caudal reduzido, particularmente II Viabilidade reduzida do habitat 
em cenario de caudal baixo do rio, 
pode ter impacto sobre o habitat 
aquatico de aves pernaltas 

Baixo Short-term 

lrrelevante Local 

Monitorar o caudal do rio 

Baixo I A curto prazo 

Moderadamente I Local 
relevante 

Monitorar o caudal do rio 

Um caudal reduzido, particularmente II Viabilidade reduzida do habitat 
em cenario de caudal baixo do rio, 
pode ter impacto sobre o habitat 
aquatico de repteis aquaticos 

Baixo A curto prazo 

lrrelevante Local 

Monitorar o caudal do rio 

Baixo A curto prazo 

Moderadamente I Local 
relevante 

Monitorar o caudal do rio 
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lnsectos 

Peixe 
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· '~ -~~Jifu!~r-J~~~·h,~1-~~G4'"F:t~"r.~· :· 

~Tii~fi!ITT'fu!fr.~0. :: -: .(,~..::'1 f!~§~1~F-;;;f:-,.--. . · .. -,.- .' 
; , ,~ror.i =i:.c~~"j-.t°Y·~:·:,.,'1t-.;,I~~~. ·;":·' _._L . 

: : • l<rttfi:'I~• I ~ 'l.'\•>~·,1 1 ,. '-".·'''?", . ",-:'" ~~ "' .. ~· ~'<.. .. '<:-1 

"'.[.-~';'(~~:.,•.. ~ 

CerlamentEl I A Cerlamente A 
medio medio 

razo orazo 

Relevante I Local Relevante Local 

repteis e a sua morle. 

Fragmen.tayao e perda 
do habitat e perturbayao 
da biologia de especies 

Certamente A 
longo 
orazo 

Moderadamente Local 
relevante 

lmplementac;ao de 11 lmplementayao de II Racionalizar a infra-
programa de programa de estructura de suporle 
monitoramento de fauna . monitoramento de fauna. para minimizar as areas 

perlubadas e 
transformadas. 

II NIA U N/A II NIA 

NIA 

fNtA 

Um caudal reduzido, parlicularmente II Viabilidade reduzida do habitat 
em cenario de caudal baixo do rio, 
pode ter impacto sobre o habitat 
aquatico de insectos aquaticos 

Baixo A curio prazo 

I rrelevante Local 

Monitorar o caudal do rio 

Um caudaJ reduzido, particularmente 
em cenario de caudal baixo, pode 
ter impacto sobre o habitat aquatico 
de peixe e peixes podem ser 
absorvidos pelo sistema de 
bombaaem. 

Alto I A curio prazo 

Moderadamente I Local 
relevante 

Monitorar o caudal do rio; instalar 
medidas de protecyao para evitar 
que organismos aquaticos sejam 
absorvidos pelo sistema de 
bombagem; monitoramento da 
ictiofauna. 

Baixo I A curio prazo 

Moderadamente I Local 
relevante 
Monitorar o caudal do rio 

Viabilidade reduzida do habitat 

Baixo A curio prazo 

Moderadamente I Local 
relevante 

Monitorar o caudal do rio; instalar 
medidas de protecc;ao para evitar 
que organismos aquaticos sejam 
absorvidos pelo sistema de 
bombagem; monitoramento da 
ictiofauna. 

Caracteristicas I Aspectos do projecto referentes a fase de construgao 

ecol6gicas Acomodagao para Preparagao do local e Construc;ao de Armazenamento de Extracc;ao de agua Descarga de efluentes e gestao 
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Vegetac;:ao 

trabalhadores de 
constru1;ao 

Grande parte da 
vegetac;:ao ficara perdida 
devido ao espavc 
requerido para construir 
acomodac;:ao e infra
estructura associada 

CertamentE~ I A 
medio 

razo 

constru!(ao estradas e transporte 
de materiais 

'Perda de especies e 
fragmentac;:ao do habitat 

Certamente I A 
longo 

razo 
Relevante Local II Relevante Moderadamente I Local 

relevante 
0 local deve ser 
concebido de forma a 
manter tanta vegetayao 
quanto possivel, com os 
edificios e a infra
estructura relacionada 
integrados nos 
componentes dominantes 
da vegetac;:ao. Algumas 
especies SE~lecionadas 
podem ser 
cuidadosamente 
removidas ·e armazenadas 
num viveirc1 temporario 
para a sua re-introduc;:ao 
quando a constru!(ao do 
local estiver concluida e 
as actvidades de 
modelac;:Ao paisagfstica 

uderem comecar. 

lmplementac;:ao de 
programa de 
monitoramento de 
flora/vegetayao; 
implementar programa de 
reflorestamento 

Racionalizar a infra
estructura de suporte 
para minimizar as areas 
pertubadas e 
transformadas. 

Legenda 

Fundamentac;:ao 

N/A 

Probabilidade Dura!(ao 
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material 

Um caudal reduzido, particularmente 
em cenario de caudal baixo, pode 
ter impacto sobre o habitat habitat 
da vegetac;:ao aquatica e ribeirinha 

Baixo A curto prazo 

I rrelevante Local 

Monitorar o caudal do rio 

neaativo 

de residues s61idos 

Viabilidade reduzida do habitat, 
particularmente para vegeta!(ao 
ribeirinha 

Baixo A curto prazo 

Moderadamente I Local 
relevante 
Monitorar o caudal do rio 

-~-" 
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Altamente 
im rovavel 

lmErovavel 

Quase cert1J 
Certamente1 

lrrelevante 

Moderadaemente 
relevante 

Relevante 

Muito relevoante 
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es era-se ue nunca aconte 
ainda nao aconteceu, mas poderia 
acontecer uma vez na vida do 

ro·ecto 
e mais provavel que o impacto vai 
ocorrer 
o impacto vai ocorrer 
independentemente da aplicac;:ao 
de quaisquer medidas preventivas 
ou correctivas 

Relevancia 

as alteracoes nao sao oerceotiveis 
as mudanc;:as podem ser 
observadas e/ou medidas, mas nao 
resultam em perda ou melhoria de 
qualidade ambiental 

as mudanc;:as podem ser 
observadas e/ou medidas 
caracterizando perdas/melhoria da 

ualidade ambiental 

as mudanc;:as podem ser 

observadas e/ou medidas 

caracterizando perdas ou melhorias 

expressivas da qualidade ambiental 

A curto prazo 

A medic prazo 

A longo prazo 

Permanente 

Local 

Regional 

Nacional 

Internacional 

Medida de mitiga~o 

I 0- 5 anos 

I 5-15 anos 

I Para toda a vida do oroiecto 

Dimensao 

I Dentro de 25 km do local 
T Na Provincia de Tete 

O impacto ira afectar areas alem 
dos limites da area do projecto, 
mas limitando-se a areas no oais 
0 impacto ira afectar areas alem 
das fronteiras do pais 
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Am a re lo 

Branco 

' 3.::;_c_ 

I 

\ 
' 

Moderadamente 
neaativo 

Marginalmente 
neaativo 

Neutral/negligivel 

Positive 
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EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

1.9.3.4.4 Operac;ao 

Varios aspectos operacionais resultarao em impactos que terao uma influencia directa e indirecta no meio 
ambiente biol6gico. Contudo, nenhum destes pode ser considerado como uma falha fatal, e os impactos 
operacionais sao geralmente menos significativos que os impactos durante a fase de constrw;:ao. 
Apresenta-se a seguir os impactos especificos relacionados com os componentes de desenvolvimento da 
operac;:ao. 

1.9.3.4.4.1 Extensao vertical das estructuras 

A extensao vertical da Central Termica tera um maxima de 180 m, o que e extremamente elevado quando 
comparado com as arvores mais altas no local, cuja altura varia entre 15 e 20 m, e outras infra-estructuras 
existentes na area. Esta altura pode constituir uma pequena barreira ao movimento de aves. 

1.9.3.4.4.2 Armazenamento de materiais I dep6sito de materiais 

0 carvao sera o material principal armazenado no local. Todavia, outras instalac;:oes de armazenamento 
serao necessarias, coma para o armazenamento de calcario e de gas61eo. Os materiais serao armazenados 
em superficies cimentadas, o que podera resultar na reduc;:ao da infiltrac;:ao de agua das chuvas e na 
escoamento de poluentes no meio natural. 

1.9.3.4.4.3 Ruido 

Ruidos operacionais podem resultar na ruptura de movimentos de pequenos mamiferos e repteis em areas 
intactas adjacentes ao local. 0 ruido excessive podera causar tambem a interrupc;ao das rotas de voo e 
actividades das aves em areas intactas adjacentes. 

1.9.3.4.4.4 Extrac~ao de agua 

Enquanto o volume de agua previsto a ser captada a partir do rio Zambeze e relativamente insignificante 
comparado com o volume do seu caudal media para jusante de Tete, nomeadamente 1,7 m3/s e 2150 m3/s, 
e importante considerar o impacto potencial em situac;:oes de caudal reduzido. Nestas situac;:oes, a 
extracc;ao de agua, apesar de insignificante face a vazao reduzida do rio Zambeze, podera agravar a 
reduc;:ao do fluxo de agua superficial e influenciar a agua subterranea, o que podera ter um impacto negativo 
sabre as terras humidas das planicies de inundac;:ao e os habitates aquaticos tendo um impacto sabre as 
especies dos mesmos, por exemplo, peixes, hipop6tamos, limicolas e gaivotas, insectos aquaticos e repteis 
aquaticos. Existe tambem o perigo de sorver peixes pelo sistema de bombagem durante a extracc;:ao. 

1.9.3.4.4.5 Descarga de ef/uentes 

Da agua captada do rio Zambeze apenas cerca de 0,7m3/s sera devolvida coma efluente tratado. Em 
relac;:ao ao volume do caudal do rio Zambeze, este volume e aparentemente insignificante, mas poderia ter 
um impacto local que precisa ser considerado. 

Dependendo da natureza do efluente que eventualmente entrara nas terras humidas, a integridade destas 
podera ser comprometida, e isto podera conduzir a perda de habitates e especies, assim coma a perda da 
funcionalidade da terra hUmida, com impactos consequentes sabre as suas especies. 
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EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

1.9.3.4.4.6 Elimina~ao de Residuos S61idos 

As cinzas e os residuos serao usados como material de re-enchimento nas operac;:oes de minerac;:ao, mas 
ate entao, dois dep6sitos temporarios de reslduos serao estabelecidos no local da Central Termica. A 
infiltrac;:ao de poluentes dos resfduos s61idos nao eliminados adequadamente poluira os recursos de aguas 
subterraneas. A agua polufda que podera entrar nas terras humidas comprometera a sua integridade 
conduzindo a perda de especies e habitats, assim como a reduc;:ao da viabilidade do habitat para aves 
aquaticas. Se for permitido a agua polufda alcanc;:ar o Rio Zambeze, isto podera causar um impacto no 
habitat dos hipop6tamos e provocar a deslocac;:ao desta especie. Por ultimo, presume-se que as estradas 
construidas na fase de construc;:ao serao utilizadas nesta fase, mas que infra-estructura adicional sera 
necessaria para transportar as cinzas e o gesso da Central Termica para os dep6sitos temporarios, e 
posteriormente para a cava da mina. 0 transporte de materiais por estrada pode potencialmente 
comprometer a integridade das terras humidas atraves da distribuic;:ao de poluentes e sedimentos das 
estradas. lsto pode resultar tambem na fragmentac;:ao e perda de habitates, perturbac;:ao da biologia e 
migrac;:ao das especies e ruptura nas linhas naturais de drenagem, bem como na reduc;:ao da cobertura de 
vegetac;:ao, o que reduzira consequentemente a infiltrac;:ao da agua das chuvas. 
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Caracteristicas 
ecol6gicas 

Aguas 
subterraneas 

Aguas 
superficiais 

Medida vertical das 
estructuras 

Nao Aplicavel (NIA) 

NIA 
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Tabela 196: lmpactos ecol6gicos durante a fase operacional da Central Termica proposta 

Transporte dos 
materiais (estradas e 

correia transportadora) 

Relevante 

Todas as estradas 
devem ser 
adequadamente 
projectadas, construidas 
e mantidas de acordo 
com criterios que 
consideram as condic;:oes 
de cheia de 1 :50 anos. 

Aspectos do projecto referentes a fase de operac;:ao 

Armazenamento de 
materiais/stock 

acumulado 

A compacta~o das II N/A 
supefflC:ies reduz a 
infiltrayao das aguas da 
chuva e os poluentes 
podem entrar no sistema. 

IA Media Longo 

razo 

Moderadamente I Local 
relevante 

As areas de 
armazenamento 
precisam de ter um dique 
e uma zona de tampao 
para capturar e gerir 
escoamento 

Ruidos Extracc;:ao de agua 

Um caudal reduzido, 
particulaimente em cenario de 
caudal 'muito babco do rio, pode 
reduzir o re-enchimento dos 
recurses de agua subterranea. 

IA Baixo Longo 

raze 

Moderadamente I Local 
relevante 

Monitorar o caudal do rio 

Descarga de efluentes 

Poluiyao de aguas 
subterraneas 

Medic A 
Longo 

raze 

Moderadamente I Local 
relevante 

Agua efluente deve ser 
capturada e tratada antes de 
ser liberada para o sistema. 
Terras humidas artificiais 
podem ser usadas para ajudar 
no tratamento. 

Dep6sito de residuos 
s61idos 

Relevante I Local 

Locais de dep6sito de 
residues s61idos devem 
ser protegidos por um 
dique, as areas expostas 
devem ser reduzidas a 
um minimoeo 
escoamento da agua das 
chuvas deve ser gerida 
para ela nao entrar no 

, . . . . _ . . _ . . iaJocal do oroiecto 
A compactayao das NIA Urn caudal red.uz1do, Polu1i;ao de aguas superfic1a1s 
superffcies- reduz a particularmente em cenario de I sistema de drenagem natural. 
lnfiltrayao d<!S aguas da caudal baixo do rio. 
chuva e os poluentes 
podem entrar no sistema. 

Medio A 
Longo 
prazo 

Baixo 
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A 
Longo 
prazo 

Medic A 
Longo 
prazo 

Elevado 
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Longo 
prazo 



Terras humidas 

Mamiferos 
grandes 

N/A 

N/A 
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Relevante I Local 

Todas as estradas tern 
que ser adequadamente 
elaboradas, construidas 
e com manutenc;ao para 
suprir 1 :50 a nos de 
casos de inundac;oes. 

A qualidade da terra 
humida pode ser 
afectada pela 
apresentac;ao de 
impurezas e sedimentos 
vindos das estradas. 

Medio IA 
Longo 
)razo 

Relevante j Local 

Todas as estradas t~m 
que ser adequadamente 
elaboradas, construidas 
e com manutenc;ao para 
suprir 1 :50 anos de 
casos de inundac;oes. 

Moderadamente I Local 
relevante 

As areas de 
armazenamento 
precisam de ter um dique 
e uma zona de tampao 
para capturar e gerir 
escoamento 

A compactayao das 
superflcies reduz a 
lnfi ltrac;ao das aguas .da 
chuva e os poh.lentes 
podem entrar no sistema. 

Medio A 
Longo 
prazo 

Moderadamente Local 
relevante 

As areas de 
armazenamento 
precisam de ter um dique 
e uma zona de tampao 
para capturar e gerir 
escoamento 

N/A 

II NIA 

II NIA 
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Moderadamente 
relevante 
Monitorar o caudal do rio 

Local 

Um caudal reduzido, 
particularmente em cenarios de 
caudal baixo do rio, pode ter um 
impacto sobre as zonas humidas 
das planicies aluviais 

Baixo 

Moderadamente 
relevante 

Monitorar o caudal do rio 

A 
Longo 

razo 

Local 

Um caudal redl:lzido; 
particularmente em cenarios de 
caudal baixo do tio, pode ter um 
impacto sobre o habitat aquatico 
para o hipop6tamo 

Baixo A 
Longo 

razo 

Moderadamente 
relevante 

Local 

Agua efluente deve ser 
capturada e tratada antes de 
ser liberada para o sistema. 
Terras humidas artificiais 
podem ser usadas para ajudar 
no tratamento. 

Dependendo da natureza do 
efluente que entra nas terras 
humidas, a sua integridade 
pode ser posta em causa e 
consequentemente pode-se 
perder habitates e especies, 
bem como a funcionalidade 
dasmesmas. 

IA Baixo Longo 

razo 

Moderadamente I Local 
relevante 

Agua efluente deve ser 
capturada e tratada antes de 
ser liberada para o sistema. 
Terras humidas artificiais 
podem ser usadas para ajudar 
no tratamento. 

Uma viabllidade reduzida do 
habitat pode causar a 
deslocac;ao dos hipop6tomos 
do ponto de descarga e duma 
area a jusante, dependendo 
dos volumes de descarga 
relativo ao caudal do rio 

Baixo A 
Longo 

razo 

Relevante Local 

A agua da chuva deve 
ser capturada e tratada 
antes de ser liberada 
para o sistema. Terras 
humidas artificiais podem 
ser usadas para ajudar 
no tratamento. 

Agua poluida que entra 
nas terras humidas pode 
por em causa a sua 
integridade provocando a 
perda de especies e 
habitat. 

Baixo A 
Longo 

razo 

Moderadamente I Local 
relevante 

A agua da chuva deve 
ser capturada e tratada 
antes de ser liberada 
para o sistema. Terras 
humidas artificiais podem 
ser usadas para ajudar 
com esta medida de 
mitiaacao. 

Se aguas poluidas forem 
permitidas a entrar no rio 
Zambeze pode ter um 
impacto sobre o habitat 
do hipop6tamo e causar 
deslocac;ao de 
hipop6tamos individuais 
e de manadas. 

Baixo A 
Longo 

razo 
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I 

Caracteristicas 
ecol6gicas 

Medidas verticais das 
estructuras 

Mamiferos N/A 
pequenos 

Aves Rota de voo de aves 
interrompida. 
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Moderadamente I Local 
relevante 

lmplementar;:ao de 
programa de 
monitoramento de fauna . 

Transporte dos 
materiais (estradas e 

correia transportadora 

Fragmenta<;ao e perda 
do habitat e perturbac;iio 
da biologia de especies 

Certamente A 
Longo 
prazo 

Moderadamente Local 
relevante 

Racionalizar a infra-
estructura de suporte 
para minimizar as areas 
pertubadas e 
transformadas. 
Conscientizar os 
motoristas no sentido de 
evitar colisoes com 
oeauenos mamiferos. 

Fragmentar;:ao e perda 
do habitat e perturbar;:ao 
da biologia de especies 

I I Moderadamente l Local 
relevante 

Monitorar o caudal do rio 

Aspectos do projecto referentes a fase de operar;:ao 

Armazenamento de Ruidos Extracr;:ao de agua 
materiais/stock 

acumulado 

NIA Rotura dos movimentos N/A 
em areas nao 
transformadas adjacentes 
ao local do projecto 

Baixo A 
Longo 
prazo 

Moderadamente Local 
relevante 

Seguir as 
recomendar;:oes sobre o 
tema ruido 

NIA lnterrupr;:ao da rota de Um caudal reduzido, 
voo e das actividades das particularmente em cenario 
aves nas areas de caudal baixo do rio, 
adjacentes nao pode terimpacto sobre o 

745 

Moderadamente I Local Moderadamente I Local 
relevante relevante 

A agua efluente deve ser A agua efluente deve ser 
capturada e tratada <mtes de capturada e tratada antes 
ser liberada para o sistema. de ser liberada para o 
Terras humidas artificiais sistema. Terras humidas 
podem ser usadas para ajudar artificiais podem ser 
no tratamento. usadas para ajudar no 

tratamento. 

Descarga de efluentes Dep6sito de res idues 
s61idos 

N/A NIA, uma vez que o 
dep6sito de residuos 
esta focalizado dentro da 
area do projecto ou os 
resfduos serao usados 
como material de re-
enchimento nas areas de 
mineracao. 

Viabilidade reduzida do habitat Viabilidade reduzida do 
para as aves aquaticas habitat para as aves 

aquaticas 

o'b· 
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Baixo A 
Longo 
prazo 

lrrelevante Local 

lmplementac;;ao de 
programa de 
monitoramento de 
fauna. 

Repteis NIA 
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Certamente A 
Longo 
orazo 

Moderadamente Local 
relevante 

Racionalizar a infra-
estructura de suporte 
para minimizar as areas 
perturbadas e 
transfonnadas. 
Conscientizar os 
motoristas no sentido de 
evitar colisoes com aves, 
oarticulannente a noite. 

Fragmentac;;ao e perda 
do habitat e perturbac;;8o 
da biologia de especies 

Certamente A 
Longo 
orazo 

Moderadamente Local 
relevante 

Racionalizar a infra-
estructura de suporte 
para minimizar as areas 
pertubadas e 
transformadas. 
Conscientizar os 
motoristas e 
trabalhadores de 
construc;;ao no sentido de 
evitar o contacto com 
reptels e a sua morte. 

transformadas. 

Baixo A 
Longo 
orazo 

Moderadamente Local 
relevante 

Seguir as 
recomendac;;Oes do tema 
ruido 

NIA Rotura dos movimentos 
em areas nao 
transformadas adjacentes 
ao local do projecto 

Baixo A 
Longo 
orazo 

Moderadamente Local 
relevante 

Seguir as 
recomendac;;oes do do 
tema ruido 
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habitat aquatico de aves 
pernaltas 

Baixo A 
Longo 
orazo 

lrrelevante Local 

Monitorar o caudal do rio 

Um caudal'reduzido, 
particularmente em cenario 
de caudal baixo do rio, 
pode ter impacto sobre o 
habitat aquatico 
dos reoteis. 

Baixo A 
Longo 
orazo 

lrrelevante Local 

Monitorar o caudal do 

Baixo A Baixo A 
Longo Longo 
prazo prazo 

Moderadamente Local Moderadamente Local 
relevante relevante 

A agua efluente deve ser A agua efluente deve ser 
capturada e tratada antes de capturada e tratada antes 
ser liberada para o sistema. de ser liberada para o 
Terras humidas artificiais sistema. Terras humidas 
podem ser usadas para ajudar artificiais podem ser 
no tratamento. usadas para ajudar no 

tratamento. 

Viabilldade reduzida do habitat Viabilidade reduzida do 
habitat 

Baixo A Baixo A 
Longo Longo 
prazo orazo 

Moderadamente Local Moderadamente Local 
relevante relevante 

A agua efluente deve ser A agua efluente deve ser 
capturada e tratada antes de capturada e tratada antes 
ser liberada para o sistema. de ser liberada para o 
Terras humidas artificiais sistema. Terras humidas 
podem ser usadas para ajudar artificiais podem ser 
no tratamento. usadas para ajudar no 

tratamento. 
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lnsectos II NIA 

Peixes II NIA 
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II Fragmentac;:ao e perda 
II NIA ~ NIA do habitat e perturbac;:ao 

da biologia de especies 

Certamente I A 
Longo 
>raze 

Moderadamente I Local 
relevante 

Racionalizar a infra-
estrudura de suporte 
para minimizar as areas 
pertubadas e 
transformadas. 

II NIA II N/A II N/A 
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II Um caudal reduzido, II Viabilidade reduzida do habitat II Viabilidade reduzida do 
particularmente em cenario habitat 
de caudal baixo do rio, 
pode ter impacto sabre o 
habitat aquatico de 
lnsectos aquaticos 

Baixo A Baixo A Baixo A 
Longo Longo Longo 
prazo prazo prazo 

lrrelevante Local Moderadamente Local Moderadamente Local 
relevante relevante 

Monitorar o caudal do rio A agua efluente deve ser A agua efluente deve ser 
capturada e tratada antes de capturada e tratada antes 
ser liberada para o sistema. de ser liberada para o 
Terras humidas artificiais sistema. Terras humidas 
podem ser usadas para ajudar artificiais podem ser 
no tratamento. usadas para ajudar no 

tratamento. 

lll~~iiw.~11 Viabilidade reduzida do habitat II Vlabilidade reduzida do 

Moderadamente I Local 
relevante 

Monitorar o caudal do rio; 
instalar medidas de 
protecc;:iio para evitar que 
organismos aquaticos 
sejam absovidos pelo 
sistema de bombagem 

Baixo A 
Longo 

razo 

Moderadamente Local 
relevante 

A agua efluente deve ser 
capturada e tratada antes de 
ser liberada para o sistema. 
Terras humidas artificiais 
podem ser usadas para ajudar 
no tratamento. 

habitat 

Baixo A 
Longo 
prazo 

Moderadamente Local 
relevante 

A agua efluente deve ser 
capturada e tratada antes 
de ser liberada para o 
sistema. Terras ht.lmidas 
artificiais podem ser 
usadas para ajudar no 
tratamento. 
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Vegetai;;ao N/A 
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Perda de especies e 
fragmentai;;ao do habitat 

Certamente A 
Longo 
crazo 

Moderadamente Local 
relevante 
Racionalizar a infra-
estructura de suporte 
para minimizar as areas 
pertubadas e 
transformadas. 

N/A N/A Um caudal reduzido, 
particularmente em cenario 
de caudal baixo, pode ter 
impacto sobre o habitat 
habitat da vegetayao 
aquatica e ribeirinha 

Baixo A 
Longo 
prazo 

lrrelevante Local 

Monitorar o caudal do rio 
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Vegetai;;ao aquatica e NIA 
ribeirinha poderao extingir-se 

Baixo A 
Longo 
prazo 

Moderadamente Local 
relevante 
A agua efluente deve ser A agua efluente deve ser 
capturada e tratada antes de capturada e tratada antes 
ser liberada para o sistema. de ser liberada para o 
Terras humidas artificiais sistema. Terras humidas 
podem ser usadas para ajudar artificiais podern ser 
no tratamento. usadas para ajudar no 

tratamento. 
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Altamente 
imorovavel 

lmorovavel 

Quase certo 
Certamente 

lrrelevante 

Moderadamente 
relevante 

Relevante 
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Probabilidade 

espera-se que nunca 
aconteca 
ainda nao aconteceu, mas 
poderia acontecer uma vez 
na vida do oroiecto 
e mais provavel que o 
imoacto vai ocorrer 
o impacto vai ocorrer 
independentemente da 
aplica~ao de quaisquer 
medidas preventivas ou 
correctivas 

Relevancia 

as altera~oes nao sao 
erceotiveis 

as mudan~s podem ser 
observadas e/ou medidas, 
mas nao resultam em perda 
ou melhoria de qualidade 
ambiental 

as mudan~as podem ser 
observadas e/ou medidas 
caracterizando 

Legenda 

Fundamenta980 

A curto prazo 

A medio prazo 

A longo prazo 

Permanente 

Local 

Regional 

Nacional 

Dura~ao 

0 - 5 anos 

5-15anos 

Para toda a vida do oroiecto 

Dimensao 

Dentro de 25 km do local 
Na Provincia de Tete 

O impacto ira afectar areas alem dos limites da area do 
roiecto, mas limitando-se a areas no oais 
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Altamente neaativo 

Moderadamente 
neaativo 

ativo 
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Muito relevante 
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perdas/melhoria da 
Qualidade ambiental 

as mudanr;:as podem ser 

observadas e/ou medidas 

caracterizando perdas ou 

melhorias expressivas da 

qualidade ambiental 

Internacional O impacto ira afectar areas alem das fronteiras do pars 

Medida de mitigayao 
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EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

1.9.3.4.5 Encerramento 

0 encerramento possui tambem potencial para resultar em impactos nos recursos biol6gicos, especialmente 
se nao for levada a cabo de forma adequada. Caso a Central Termica seja encerrada devera ser levada a 
cabo uma avalia9ao sabre a forma coma este processo deve ser implementado de forma a limitar os seus 
impactos no ambiente logo que esteja marcada a data do encerramento. 

Embora uma considera9ao previa e necessaria, as circunstancias podem mudar significativamente durante 
a vida util duma Central Termica, as quais podem tornar as recomenda96es feitas hoje, invalidas. Contudo, 
alguns principios podem ser mencionados agora para assegurar que eles sejam considerados no momenta 
oportuno, e estes sao os seguintes: 

• Todos os dep6sitos de material devem ser removidos e nenhum material deve ser deixado no local. 

• Todas as infra-estructuras que nao tern nenhum uso alternative devem ser demolidas, e os materiais 
devem ser reciclados ou eliminados coma material de re-enchimento no ambito da opera9ao mineira, 
de acordo com as exigencias de elimina9ao de residues ja discutidas acima. 

• Todos os locais em que infra-estructura e demolida, devem ser limpos e reabilitados para o estado em 
que estavam na altura da constru9ao, ou melhor. 

• Todos os dep6sitos de residues devem ser adequadamente selados e/ou reabilitados para garantir que 
os resfduos nao serao expostos, e que a agua da chuva nao sera capaz de se infiltrar e causar a 
drenagem de poluentes para o solo e/ou as aguas superficiais. 
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1.9.3.5 lmplicar;oes para Mitigar;ao e Monitorizar;ao 

lmpacto Medidas de mitiga~ao propostas 

lmpacto do transporte de materiais 
(estradas e correias transportadoras 

Fragmentac;ao e perda de habitat e 
perturbac;ao da biologia das 
especies 

lmpacto do armazenamento 
inadequado de materiais 

lmpacto sonoro em pequenos 
mamfferos, aves e insectos 

lmpacto da extracc;ao de agua 

lmpacto da descarga de efluentes 

lmpacto de eliminac;ao inadequada 
de resfduos s61idos nas aguas 
superficiais e subterraneas 
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• Todas as estradas devem ser adequadamente projectadas, construidas e mantidas de acordo 
com especificac;oes determinadas para acomodar condic;oes de ocorrencia de cheias de 1 :50 
a nos 

• Embora nao se preveja impacto negativo nos grandes mamfferos a excepc;ao do hipop6tamo 
no Rio Zambeze, o monitoramento de fauna a ser implementado permitira avaliar a provavel 
ocorrencia de impactos sobre esse grupo faunfstico, e a tomada de medidas cabfveis, se 
necessario. 

• Racionalizar a infra-estructura de apoio de forma a minimizar as areas perturbadas e 
transformadas. Criar consciencia nos motoristas de forma a evitar colisoes com pequenos 
mamfferos. 

.,;:·:,._,_._. 

• As areas de armazenamento devem ser cercadas e tamponadas de forma a captar e gerir os 
productos de escoamento e drenagem. 

• Embora o impacto do ruido seja baixo, as medidas de mitigac;ao sugeridas na secc;ao 
correspondente ao ruido devem ser aplicadas de form a a baixar o risco para pequenos 
mamfferos, aves e insectos. 
: 'i ,.,; .. ~:> :~·~..:: ,; ~·~i~c.:;1t<\:~\1;,\1~~i~:· :;. '.' ;.(,:::'~>·~~ .. 1>:· \::. '. .· :::~.:~-::.:~~~~· !'.i(; ;.,;:, ~·: .::~; '.·~·:. :· - : .. : '· ~ .. ' •' 

• Monitorizar o caudal do rio. 

• lnstalar medidas de protecc;ao para evitar que os organismos aquaticos sejam sorvidos para o 
sistema de bombagem. 

• Os efluentes devem ser capturados e tratados antes de serem libertados no meio natural. 
Terra~ hurnidas artificiais podem ser utilizadas para fqcilitar o tratamento. 

,.. ' ~, "'~ • • _-, I ' - .1 •• I • <• · ,• • - ~ • 

• Os dep6sitos de resfduos devem ser cercados e as areas expostas devem ser mantidas a um 
minima possfvel, e os productos de escoamento de areas adjacentes devem ser geridos de 
forma a nao entrarem no local 
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• 0 escoamento do local deve ser capturado e tratado antes de ser lanc;:ado no sistema natural 
de drenagem. Terras hlimidas artificiais podem ser utilizadas para facilitar esta medida de 
mitigac;:ao 

1.9.3.6 Classifica9ao dos impactos 

lmpacto potencial Estatuto Esca!a . Releyan~.ia 
_ -.. ·.-~· ·:·,/:fi::.:;.i.~ .!O.:~<~~.·::. ·L~: ..... ;.:_:·~·--·~ L .:.::·:· ~i~t~~kJ...:. ~';~~~- d~ .l ~~~ ~ .--~-~~\ 

lmpacto nos grandes mamlferos, 
resultante da construc;:ao de estradas e 
transporte de materiais de construc;:ao 

lmpacto da preparac;:ao do locale da 
construc;:ao em grandes mamfferos 

lmpacto da construc;:ao de habita96es 
nos grandes mamiferos 

lmpacto da construc;:ao de habitac;:oes 
nas terras humidas 

lmpacto da construc;:ao de habitac;:oes 
em pequenos mamfferos eaves 

lmpacto da construc;:ao de! habitac;:oes na 
vegetac;:ao 

lmpacto da preparac;:ao do locale da 
construc;:ao em terras hurnidas 

lmpacto da preparac;:ao do local e da 
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Positive 

Positive 

Positive 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 
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IMPACTOS q,A qONSTRU~AO 
•' t: .• 1f~ 

Local 

Local 

Local 

Local 

Local 

Local 

Local 

Local 

Moderadamente 
relevante 

Moderadam ente 
relevante 

Moderadamente 
relevante 

Moderadamente 
relevante 

Relevante 

Relevante 

Moderadamente 
relevante 

Relevante 

Curacao Probabilidade 
...... :.i~.;.: •.. '.::;~~!~ 

Longo prazo Alta 

Longo prazo Alta 

Longo prazo Alta 

Curto prazo Baixa 

Media prazo Definitiva 

Media prazo Definitiva 

Curto prazo Baixa 

Media prazo Definitivo 

Significancia 

~ •"'I!<·"··~:~: 

~j~~~ . r.~-~~ 
.:-i.f:.. .. . . . -. • '• . -
~--~ ~. . _. '~ 
-:.._.,.,( .. '""~ - - . . 

"""'-<I -_;~-~-~\.!\'!i'.Oj::'.i ~ .' ) ·,._;. 
~-•.Ji-: o~-~_;,~·:·~:·_ · .. -.''~ 
~;..,.1r1 _ .... ,.:,...,..., ;'": ··:~ 

Baixa 

Baixa 

Baixa 
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construc;ao em pequenos mamiferos, 
aves e vegetac;;ao .. 
lmpacto da construc;ao de estradas e Negativo Local Relevante Meio-termo Medio Baixa 
transporte de materiais nas terras 
humidas 

lmpacto da construc;ao de estradas e Negativo Local Moderadamente Longo prazo Definitive Baixa 
transporte de materiais em pequenos relevante 
mamiferos 

lmpacto da construc;ao de estradas e Negativo Local Moderadamente Longo prazo Definitivo Baixa 
transporte de materiais em aves e relevante 
vegetac;;ao 

lmpacto do armazenamento de materiais Negativo Local Moderadamente Curto prazo Baixa Baixa 
em terras humidas relevante 

lmpacto da abstracc;ao de agua em Negligenciavel Local lrrelevante Curto prazo Baixa Baixa 
terras humidas, grandes mamfferos, 
aves e vegetac;;ao 

lmpacto da descarga de efluentes e Negligenciavel Local Moderadamente Curto prazo Baixa Baixa 
gestao de residuos s61idos em terras relevante 
humidas, grandes mamiferos, aves e 
vegetac;ao 

·- - -
IMPACTOS OPERACIONAJS 

' - . ~ 

lmpacto nas aves da extensao vertical Negligenciavel Local lrrelevante Longo prazo Baixa Baixa 
das estructuras 

lmpacto do transporte de materiais Negativo Local Relevante Longo prazo Alta 
(estradas e correias transportadoras) 
nos recursos de agua superficial e 
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subterranea 

lmpacto do transporte de materiais Negative Local Relevante Longo prazo Media Baixa 
(estradas e correias transportadoras) 
nas terras hum id as 

lmpacto do transporte de materiais Positivo Local Moderadamente Longo prazo Definitivo 
(estradas e correias transportadoras) em relevante 
grandes mamiferos 

lmpacto do transporte de materiais Negativo Local Moderadamente Longo prazo Definitivo Baixa 
(estradas e correias transportadoras) em relevante 
pequenos mamiferos, aves, repteis e 
insectos 

lmpacto do armazenamento de materiais Negativo Local Moderadamente Longo prazo Medio Baixa 
I dep6sitos nos recurses de agua relevante 
subterranea e superficial e nas terras 
humidas 

lmpacto do ruido em pequenos Neutro Local Moderadamente Longo prazo Baixa Negligenciavel 
mamiferos, aves e repteis relevante 

lmpacto da abstrac9ao de agua nos Negativo Local Moderadamente Longo prazo Baixa Baixa 
recursos de agua subterranea e relevante 
superficial e nas terras humidas e em 
grandes mamiferos 

lmpacto da abstracc;ao de agua em Negative Local lrrelevante Longo prazo Baixa Baixa 
aves, repteis e insectos 

lmpacto da abstrac9ao de agua nos Negativo Local Moderadamente Longo prazo Alta 
peixes relevante 

:.:1-~ 

lmpacto da descarga de efluentes na Negative Local Moderadamente Longo prazo Media Baixa 
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agua superficial e subterranea 

lmpacto da descarga de efluentes nas 
terras humidas, grandes mamlferos, 
aves, repteis e peixes 

lmpacto da elimina9ao dos resfduos 
s61idos na agua superficial e 
subterranea 

lmpacto da elimina9ao dos residuos 
s61idos nas terras humidas, grandes 
mamiferos, aves, repteis e peixes 
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Negativo Local 

Negativo Local 

Negativo Local 

756 

relevante 

Moderadamente Longo prazo 
relevante 

Relevante Longo prazo 

Moderadamente Longo prazo 
relevante 

Baixa 

Alta 

Baixa 

Baixa 

""'~ 

Baixa 
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~lGolder \Z1 Associates 



EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

1.9.4 lmpactos na Agua Superficial 
As centrais termicas requerem quantidades significativas de agua durante o processo de gera9ao de 
energia. A abstrac9ao e gestao dos recursos de agua durante a constru9ao e operai;:ao da Central Termica 
de Moatize possui potencial para causar impactos no ambiente ffsico e social circundante. 0 Estudo de 
Especialistas para a Agua Superficial avaliou os recursos hidrol6gicos na regiao de Moatize, revendo a 
disponibilidade e qualidade da agua na regiao para a Central Termica, e os impactos potenciais que a 
Central Termica de Moatize podera ter na quantidade e qualidade da agua existente na regiao. 

1.9.4.1 Objectivos do Estudo da Agua Superficial 
Determinar os recurses de agua disponiveis para a constru9ao e opera9ao do local, e investigar os impactos 
potenciais associados com a Central Termica de Moatize, tais como a disponibilidade de agua para uso na 
Central Termica de Moatize, gestao de aguas pluviais no local e impacto da contamina9ao da agua 
superficial. Os objectivos chave do estudo foram: 

• Confirmar as quantidades de agua necessarias para a Central Termica de Moatize; 

• Caracterizar as bacias de capta9ao relevantes e identificar as caracteristicas hidrol6gicas existentes no 
local; 

• Descrever OS pontos de abstrac9ao de agua para abastecimento de agua e outros USOS de agua para a 
Central Termica; 

• Qualificar e quantificar os efluentes da Central Termica incluindo: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1.9.4.2 

Localiza9ao, identifica9ao e confirma9ao das fontes de impactos na agua; 

Produ9ao de aguas residuais no locale efeitos das descargas no ambiente receptor; 

Qualidade da agua, deposi9ao atmosferica, efeitos de fontes nao pontuais (escorrencia) e 
percola9ao da represa de reteni;:ao da agua pluvial; 

Efeitos na qualidade da agua de efluentes em futures usos da agua e no ambiente hidrol6gico em 
determinadas terras hUmidas na area; 

ldentificar os requisites ou oportunidades para tratamento/remedia9ao de efluentes e agua; 

Requisites de qualidade para a descarga de aguas residuais em termos dos regulamentos 
locais/nacionais; 

ldentificar op96es de reciclagem/reutiliza9ao; e 

Considera96es para quantificai;:ao, qualifica9ao e gestao de resfduos . 

Abordagem ao Estudo 
A seguinte abordagem foi utilizada para o estudo de aguas superficiais: 

• Uma revisao da informai;:ao existente incluindo: 

• Estudo de vantagens e desvantagens para o abastecimento de agua bruta a mina de Carvao de 
Moatize. 0 estudo avaliou a possibilidade de uso dos rios Moatize, Revuboe e Zambeze como 
fontes de agua para as opera9oes de minera9ao de Moatize; 

• lnvestigac;ao morfol6gica fluvial no Rio Zambeze para localiza9ao de uma esta9ao de bombagem 
em Tete; 
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• 

• 

• 

EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

Avaliac;:ao de lmpacto pre-implementac;:ao da abstracc;:ao proposta para um campo de furos no 
aquifero do Revuboe, nos caudais superficiais do Rio Revuboe; 

Os estudos de referencia levados a cabo para a EIA da Mina de Moatize, 

Os estudos de referencia levados a cabo para a Central Termica de Moatize em 2007; 

• 0 local foi visitado; 

• ldentificac;:ao de areas de captac;:ao usando dados de SIG (Sistema de lnformac;:ao Geografica) da 
regiao. A percentagem da area abrangida pela infra-estructura do projecto foi entao calculada; 

• Foi aplicado um modelo numerico conhecido coma Sistema de Modelac;:ao Agro-hidrol6gica 
(Agrohydrological Modelling System - ACRU) as bacias de captac;:ao identificadas para avaliar os 
impactos da infra-estructura do projecto na hidrologia de superficie. 0 modelo ACRU e um modelo de 
precipitac;:ao/escorrencia por passos em tempo diario, o que significa que este calcula a escorrencia de 
perfodos especificados usando dados diarios de precipitac;:ao. 0 modelo e usualmente corrido por um 
longo periodo de tempo e fornece uma previsao continua da variac;:ao do fluxo com o tempo. 0 modelo 
utiliza uma base de dados existente sabre informac;:oes pedol6gicas (profundidade, porosidade, 
capacidade de campo e humidade residual) e cobertura de vegetac;:ao calibrada para uma serie de 
bacias na Africa Austral. 0 modelo permite tambem a selecc;:ao dos parametros de entrada, permitindo 
dessa forma a modelac;:ao ser efectuada com confianc;:a, apesar da falta de medic;:oes de caudal ou 
dados de precipitac;:ao para as bacias identificadas. 

1.9.4.3 Limitar;oes do Estudo 
Nao existem limitac;:oes associadas. 

1.9.4.4 Directrizes legislativas para descarga de residuos no meio ambiente 
A legislac;:ao moc;:ambicana aplicavel aos requisitos de descarga para uma central termica esta apresentada 
na Tabela 197. 
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Tabela 197: Padroes mocambicanos de descarga para centrais termicas 

pH 

Oleos e gorduras (mg/L) 

Aumento de temperatura 

Cobre (mg/L} 

rvier,curio ~mg/1) i· 

Zinco (mg/L) 
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· v~l~r-· 
• v ' 

6-9 

50. 

10 

< = 3° c 

0.5, 

0.5 

1 

1 
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EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

1.9.4.5 Gestao das Aguas da Central Termica de Moatize 

1.9.4.5.1 Descriyao Geral 

0 sistema de gestao de aguas proposto para a Central Termica aplica-se a todos os locais. A representa9ao 
esquematica do balan90 geral de agua (Desenho numero: 373-F2751 KB-SG-03) e os processos individuais 
de tratamento foram fornecidos pela Vale. A gestao de agua na Central Termica consiste na gestao da fonte 
de agua e efluentes dos circuitos de agua, e a gestao da escorrencia polufda do complexo da Central 
Termica. Os circuitos de agua de processo sao maioritariamente fluxos estaveis nos circuitos electricos que 
accionam a Central Termica. A escorrencia polufda e altamente variavel, guiada pela precipita9ao. A gestao 
da agua de processo e escorrencia proposta pela Vale esta descrita nas sec96es abaixo. 

1.9.4.5.2 Gestao de Agua de Processo 

A Figura 192 apresenta o balan90 global de agua. 0 sistema de agua de processo consiste em: 

• Fontes de agua para a Central Termica. As duas fontes consistem na agua bruta que sera retirada do 
Rio Zambeze, e a colecta e uso de fluxos de efluentes no local para reutiliza9ao. 0 principal fluxo e a 
agua de alimenta9ao do circuito de arrefecimento (Figura 193). 

• Usos de agua no sistema de arrefecimento, sistema de cinzas, processo de dessulfuriza9ao, mina, 
supressao de poeiras, uso potavel e uso na area de dep6sito de carvao. 

• As esta96es de tratamento de aguas residuais (ET AR) que recuperam agua dos varies fluxes de agua 
de processo para uso. As ETARs compreendem a ETAR industrial, ETAR de esgotos domesticos, a 
ETAR de dessulfuriza9ao de gas de combustao (FGD), a ETAR de agua oleosa ea ETAR da agua do 
carvao. 
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Agua e lode 
78m3/hr 

J Perdas 10m3/hr 
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Descarga 

4 

Escorrencia para a ambiente 

1551m3/hr 

Residues da caldeira 
22m3/hr 

l 
Para processo 

de PD 
90m3/hr 

Perdass 
3m3/hr 
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Figura 192: Apresenta~§o esquematica do balan90 global da agua da Central Termica 
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Figura 193: Localizaqao dos trfJs locais propostos para a Central T~rrnica de Moatize e as areas de capta9~0 equivalentes para cada uma das op9oes. 
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EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

1.9.4.5.2.1 Abastecimento de agua bruta 

A agua bruta sera abstrafda do Rio Zambeze. A localiza9ao do ponto de abstrac9ao da esta9ao de 
bombagem no Rio Zambeze foi considerada num estudo de vantagens e desvantagens do abastecimento 
de agua a Central Termica. 0 estudo de vantagens e desvantagens do abastecimento de agua esta 
apresentado no relat6rio da Golder (relat6rio numero 12203-8796-1) intitulado "Central Termica de Moatize: 
Estudo de Vantagens e Desvantagens do Abastecimento de Agua Bruta". Neste estudo foram comparadas 
5 op96es para localiza9ao da esta9ao de bombagem e rota da conduta. Custos e projectos de pre
viabilidade foram preparados para as op96es e um conjunto de criterios, que incluiu assuntos institucionais, 
tecnicos, ambientais, econ6micos, legislativos e de uso da terra a longo prazo foi usado para comparar as 
vantagens relativas de cada op9ao. A localiza9ao da torre de admissao e da rota da conduta para as op96es 
de abastecimento de agua bruta, consideradas no estudo de vantagens e desvantagens, esta ilustrada na 
Figura 194. 

Figura 194: Localiza<;llo e planta das op<;Oes de abastecimento de i!gua bruta para a Central Termica 

Os resultados do estudo de vantagens e desvantagens do abastecimento de agua foram: a torre de 
admissao deve estar localizada no antigo terminal de carga de carvao na posi9ao legendada como 
"admissao AB". A rota preferida para a conduta ea rota A atraves da area de concessao adjacente da Mina 
de Riversdale. 0 uso desta rota para a conduta esta sujeito ao sucesso das negocia96es entre a Vale e a 
Riversdale. 

Durante o Estudo de Viabilidade Bancaria (BFS) para a mina, o local do antigo terminal de carvao usado 
para carga de carvao para transporte ao longo do Rio Zambeze foi investigado como um local possfvel para 
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construc;:ao de uma torre de admissao para bombear a agua bruta do Rio Zambeze para a mina. A 
modelac;:ao de sedimentos levada a cabo na investigac;:ao morfol6gica fluvial mostrou que a margem do rio 
era estavel neste ponto, e que os sedimentos nao se acumulariam na entrada de uma estac;:ao de 
bombagem localizada neste sitio. A estac;:ao de bombagem teria contudo que ser concebida de forma a lidar 
com a entrada de sedimentos ea sua remoc;:ao antes do abastecimento a Central Termica. 

A agua abstraida do Rio Zambeze sera transferida para a margem da planicie de inundac;:ao acima da linha 
de recorrencia de cheias de 50 anos, por um sistema de bombagem de baixa elevac;:ao situado na torre. 
Neste ponto, os sedimentos serao removidos em estructuras de sedimentac;:ao e a agua transferida para um 
reservat6rio de armazenamento. 0 sedimento sera devolvido ao rio. Uma estac;:ao elevat6ria de bombagem 
de alta elevac;:ao ira transferir a agua para a Central Termica por meio de uma coluna montante que passa 
atraves da area de concessao da Riversdale. 

A torre de admissao pode ser concebida e construida para acomodar as expansoes previstas para a Central 
Termica. Podem ser incluidas provisoes para inclusao de canais adicionais de admissao e camaras de 
bombagem. Nesta fase, a conduta sera dimensionada e projectada para os requisites de agua da fase 1, de 
0,5 m3/s. 

A agua bruta passara por sedimentadores na Central Termica antes de ser enviada para a estac;:ao de 
tratamento de desmineralizac;:ao usada para preparar a agua potavel e agua de alimentac;:ao da caldeira. 0 
lodo e agua dos sedimentadores sao enviados para a ET AR industrial para tratamento adicional. 

1.9.4.5.2.2 Agua de purga 

A agua e removida (purgada) do circuito de arrefecimento e substituida por agua bruta de forma a manter a 
agua no circuito de arrefecimento a niveis adequados de qualidade para evitar incrustac;:oes e corrosao. A 
agua de purga possui uma qualidade adequada para comportar uma serie de usos de agua na Central 
Termica e na mina, caso necessario. 0 volume de agua de purga e de 160 m3/h e a qualidade da agua 
previstas, tal como fornecidos pela Vale, estao apresentados na Tabela 198, em conjunto com os padroes 
de agua potavel da Organizac;:ao Mundial da Saude (OMS) e Directrizes Sul-africanas para Qualidade da 
Agua para uso domestico. As Directrizes Sul-africanas foram usadas nos casos em que a OMS nao 
especifica um valor para uma determinada variavel de qualidade da agua. A qualidade da agua de purga e 
alta em sais, nitrogenio e turvac;:ao, quando comparada com a qualidade de agua potavel. A temperatura da 
agua e tambem elevada correspondendo a 40°C. 

Devido a boa qualidade da agua de purga, a agua e usada para cumprir uma serie de requisitos de agua na 
Central Termica, sendo o excesso enviado para a mina para utilizac;:ao na fabrica de carvao, se necessario. 
A Golder esteve envolvida na gestao de agua para a Mina de Moatize, e o uso de agua de purga na mina 
nao foi incluido no balanc;:o de agua. 
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Tabela 198: Qualidade prevista para a agua de purga 

Variavel de Qualidade da 
Agua 

S61idos Dissolvidos Totais 
(SOT) 

T~a9ao 

Temperatura 

Calcie 

S6dio 

Silica 

Sulfato 

Nitrate - N 

Am6nia- N 

1.9.4.5.2.3 Usos da agua 

Unidades .. ,:valor ' ., 
. r. • ., 

mg/L 820 

NTU <§0 

Centigrados 40 

mg/L 

mgJ~, 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

77 

66 

69 

50 

6 

2 

Qifalidade da Agua 
· · · Potilvei · · -

450 

0.1 

32 

100 

200 

10 (agudo) 

Os principais usos de agua e os volumes usados estae listados na Tabela 199. O maior utilizader da agua e 
a perda por evaporac;ao atraves do sistema de arrefecimento per evaperac;ao. Os outros usos sao 
maioritariamente evaporac;ae no arrefecimento de cinzas, perdas nos processes de tratamente e agua 
usada para supressao de poeiras. 
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Tabela 199: Resumo dos usos de agua e volumes usados na Central Termica 

Uso ~a agu<1; . 

Perdas por evaporac;:ao e vento no 
circuito de arrefecimento 

Sistema de ·cinzas 

Dessulfurizac;:ao 

Mina 

Area de dep6sito de carvao 

1241 Estas perdas sao o maior uso de agua na Central 
Termica atingindo 76% da admissao de agua bruta. 

48 

109 

88 

3 

.' fils' a 
x~a ~ ei;it 

A agua de purga e enviada para a area de dep6sito 
de carvao para manter o carvao com o conteudo 
correcto de humidade para evitar as poeiras e 
reduzir o risco de combustao espontanea, e 
enviado :r.ara a area de dep6sito de carvao um total 
de 17 m /h. 0 balanc;:o e enviado para a ETAR de 
carvao. 

1.9.4.5.2.4 Estat;t5es de tratamento de aguas residuais (ETAR) 

As fontes, volumes de afluentes e volumes de efluentes tratados na ETAR do local da Central Termica 
estao listados na Tabela 200. 
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EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

Tabela 200: Volumes de afluente e efluente tratado para a ET AR 

Volume de 
Afli.Jente (m 3/h) 
' ~ ~ 

22 - Resfduos 
do tratamento de 
desm ineralizac;:ao 
da caldeira 

78 - Lodos das 
estructuras de 
sedimentac;:ao de 
agua bruta 

7 

10 

Gestao de Aguas Pluviais 

90 

7 

8 

Comentarios 

A agua tratada e usada na dessulfurizac;:ao de 
agua de processo 

A agua de manutenc;:ao enviada para a area 
de oleos e recolhida e tratada num separador 
de oleos de forma a alcanc;:ar uma 
concentrac;:ao de 61eo e gordura de 5 mg/L. A 
agua tratada e usada para a supressao de 
poeiras 

Esgotos domesticos sao tratados num 
processo anaer6bico para atingir um nrvel de 
8005<10 mg/Le de s61idos suspensos de 
<10 mg/L. 0 efluente tratado esta previsto 
para uso para irrigac;:ao de jardins no 
complexo da Central Termica. 

Um sistema de gestao de aguas pluviais numa Central Termica deve ser concebido, construfdo e operado 
com base nas melhores praticas que cumprem os requisitos moc;:ambicanos e internacionais. Os principios 
que devem ser adoptados podem ser resumidos da seguinte forma: 

• As escorrencias de aguas limpas e sujas devem ser mantidas separadas. A escorrencia limpa deve ser 
retornada ao sistema fluvial. O sistema de separac;:ao e concebido para acomodar o pico de cheias 
recorrentes de 100 anos. 

• Sera implementado um sistema de gestao das aguas pluviais com bermas de diversao, trincheiras, 
bacias de controlo de poluic;:ao e regras operacionais para cumprir os requisitos conceptuais 
projectados para o sistema. Os criterios a serem adoptados para as represas de controlo de poluic;:ao 
compreendem : 
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• As bacias de controlo de poluic;:ao devem ser concebidas para somente transbordar em media uma 
vez por cada 50 anos, e qualquer escorrencia limpa das areas de captac;:ao fora do area da Central 
Termica deve ser impedida de entrar atraves de um sistema de bermas e canais de diversao; 

• 0 descarregador e bordo livre das bacias devem cumprir os requisites de seguranc;:a preconizados 
pela South African National Commission on Large Dams ou equivalente. 

• A Central Termica reutilizara a agua polufda capturada nas bacias de controlo de poluic;:ao antes do 
USO da agua externa. 

• A agua em excesso sera tratada de forma a cumprir os padr6es de descarga antes desta ser 
efectuada. 

De acord0 com os criterios acima, escorrencia limpa sera impedida de entrar na area da Central Termica, 
por meio do desvio da escorrencia de cima do declive em volta da area da Central, de novo para dentro do 
sistema natural fluvial. lsto sera conseguido atraves do uso de bermas de diversao e canais dimensionados 
de acordo com os criterios acima indicados. 

As duas fontes de escorrencia de aguas pluviais do complexo sao a escorrencia da area de dep6sito de 
carvao e da Central Termica em si. A abordagem a ser adoptada sera a recolha da escorrencia numa lagoa 
e permitir que os s6lidos suspenses sedimentem ap6s a qual serao lanc;:ados no meio ambiente. A Vale 
forneceu uma capacidade indicativa para a lagoa de 350 m3

. 

As bacias de controlo de poluic;:ao propostas para a area de dep6sito de carvao e a area de aguas sujas 
dentro do local da Central Termica serao necessarias para atenuar a escorrencia pluvial e facilitar uma 
melhor estrategia de controlo da poluic;:ao. Sem as bacias de controlo de poluic;:ao, poderao ocorrer os 
seguintes impactos: 

• 0 local da Central Termica e os ambientes receptores poderao sofrer danos por inundac;:oes e erosao. 

• Serao libertados poluentes no ambiente sem qualquer controlo. 

Os requisites de descarga moc;:ambicanos para centrais termicas sao apresentados na Tabela 201. A lista 
de variaveis de qualidade da agua e limitada e nao inclui os principais catioes, ani6es e metais pesados tais 
coma ferro, alumfnio e manganesio, que podem resultar em impactos no ambiente receptor e utilizadores a 
jusante. 

Tabela 201: Pad roes mocambicanos de descarga para centrais termicas 

- Par~M~troX- ? · 
pH 

$$T (sQlido~ s...usgen·ios-tqt~~P(rogtt..) 

Aumento de temperatura 
J-· , ·"ii. 

Qr6'rriio {mg/k)r 

Cobre (mg/L) 

MerhutlQ f mg/It) -

Zinco (mg/L) 

:Valot .-: 

6-9 
50 
10 

' Q.g 
< = 3° c 

0:5 
0.5 
-1 

A escorrencia da Central Termica sera recolhida por um sistema de drenagem de canais independente de 
OUtros sistemas de drenagem para flUXOS de agua, tais Como 0 Sistema de agua de purga, Sistema de agua 
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oleosa, etc. Esta planificado que a agua pluvial sera descarregada directamente no ambiente. Existe o risco 
que a escorrencia da Central Termica contenha sais, oleos e gorduras. no entanto, para a confirma9ao do 
exposto, devera ser implementado programa especifico de monitoramento de efluentes. 

1.9.4.5.3.1 Precipitar;ao projectada 

As Profundidades da Precipita9ao foram obtidas do Estudo de Viabilidade Bancaria para desenvolvimento 
das Jazidas de Carvao da Regiao de Moatize em Mor;:ambique (GAA Relat6rio N°. 7522/7526/11/W). Os 
dados de precipitar;:ao em temporais para 24 horas para intervalos de recorrencia de 1 :2, 1 :5, 1: 10, 1 :20, 
1 :50, 1: 100 e 1 :200 a nos estao apresentados na Tabela 202 abaixo. 

Tabela 202: Profundidades de Precipitacao de tempestade para 24 Heras (mm) 

Profundidade da 
precipita9ao (mm) 

88 142 163 

1.9.4.5.3.2 Tamanho das represas de contro/o de po/uir;ao 

: ·1 :5Q. 
/!' -._ 

~ytoo 
,. 

' 
191 212 233 

As represas de controlo da poluir;:ao (RCP) para a area de dep6sito de carvao e areas poluidas da Central 
Termica foram dimensionadas para profundidade de precipitar;:ao para um perfodo de 24-horas, com retorno 
de 1 :50 anos usando o Modelo SGS (Schmidt, et al, 1992). A localizar;:ao dos dep6sitos de carvao e das 
areas poluidas para a Fase 1 de desenvolvimento da Central Termica estao apresentadas na Figura 195. 
As areas destas captar;:oes e os volumes de fluxo pluvial gerados por estas areas estao apresentados na 
Tabela 203. 

Tabela 203: Areas dos dep6sitos de carvao e areas de captacoes poluidas e o volume de 
precipitacao de 50 anos para a fase I da Central Termica 

Area do Dep6sito de 
Carvao 

Area p(?tu rd,a? ·· ; 2$288 

Caso o sistema de gestao de aguas pluviais na mina cumpra os criterios estabelecidos para o sistema de 
gestao de aguas pluviais, sera necessaria uma capacidade para a RCP de 10322 m3 e 23 288 m3 para a 
area de dep6sito de carvao e as areas poluidas, respectivamente. 

1.9.4.6 lmpactos 

1.9.4.6.1 Planificar;ao 

Preve-se que os impactos potenciais na hidrologia de aguas superficiais durante a fase de planificar;:ao 
sejam negligenciaveis e assim nao foram avaliados mais profundamente no estudo de especialistas da 
qualidade da agua. 
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1.9.4.6.2 Constru9ao 

1.9.4.6.2.1 Descrit;ao dos assuntos 

Os assuntos chave relacionados com a agua superficial que devem ser abordados durante a fase de 
constru9ao relacionam-se com a gestao da erosao e o armazenamento de materiais de constru9ao. Os 
assuntos a ser geridos compreendem: 

• Durante a constrw;:ao da plataforma da CTE, a vegeta9ao e solo superficial serao removidos. A 
escorrencia da plataforma e das areas de dep6sito de carvao estarao carregadas de sedimentos. A 
agua de escorrencia devera ser capturada em estructuras de conten9ao de aguas pluviais. A qualidade 
da agua pode entao ser verificada e a agua descarregada de uma forma controlada no meio ambiente 
caso a qualidade da agua seja adequada. A agua capturada pode tambem ser usada para actividades 
de constru9ao no local. 

• 0 desvio de escorrencia limpa a montante da Central deve ser impedido de entrar na area de 
constrw;:ao. 

• Deve ser desenvolvido um piano de gestao de aguas pluviais para o local, o qual deve comportar as 
altera96es na natureza e area do local a medida que a constru9ao progrida. 

• Os dep6sitos de combustfvel devem possuir pianos locais de gestao apropriados, para canter a 
escorrencia. Estas areas devem ser pavimentadas para evitar a contamina9ao dos solos e da agua 
subterranea. 

• Todos os qufmicos perigosos, oleos e gorduras requeridos para a constru9ao da Central Termica 
devem ser armazenados em areas de armazenamento adequadamente vedadas ou tapadas. 

• Os assuntos relacionados com a constru9ao da conduta englobam: 

• 

• 

• 

• 

A provisao de controlos de sedimentos em volta dos dep6sitos de material de escava9ao . 

A preven9ao da entrada de aguas pluviais na trincheira de escava9ao . 

A gestao da constru9ao nas travessias dos rios de forma a proteger as escava96es e os 
trabalhadores envolvidos na constru9ao. 

A gestao de toda a agua que se acumulou nas trincheiras . 

A conduta, particularmente os pontos de travessia dos rios, deve preferencialmente ser instalada durante a 
esta9ao seca. lsto contrariara os assuntos acima descritos. Contudo, deve ser preparado um sistema de 
gestao que descreva as medidas de controlo de sedimentos e aguas pluviais a serem implementados 
durante a constru9ao da conduta. 
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AREAS DE AGUAS LIMPAS E SUJAS 
PARA A FASE 1 DA CENTRAL TERM/CA 
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Figura 195: Areas de ~guas limpas e sujas para a fase 1 da Central Termica. 
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1.9.4.6.2.2 C/assifica~ao dos impactos para a fase de constru~ao 

Local1 

Altura em que e provavel a ocorrencia do 
impacto 

Estatuto do lmpacto 

Grau de confianc;:a da previsao (%) 

Escala 

Relevancia 

Durac;:ao 

Reversibilidade 

Pr.o~~Pil id~J~e 
Classificac;:ao da significancia do lmpacto 

Altura em que e provavel a ocorrencia do 
impacto 

, :Esfalut9.1.~!:> ' lm 11>.&1et0 · : 

Grau de confianc;:a da previsao (%) 

E.seal.~ '· ... . 
' 

Relevancia 

l Q,~r:i3~.fl'd: . < 

Reversibilidade 

.Probabilitlaa ~ ... : 
' • 3":¥: 

, local 1 

Altura em que e provavel a ocorrencia do 
impacto 

Estatl)to d_o lrnpaoto; . :. 
< ·' · - <., . . ' ·.~ •. • ' ·. 

Grau de confianc;:a da previsao (%) 

Es ca la 

Relevancia 

~lirac;:ao 

Reversibilidade 
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Efeito da Central Termica nos fluxos superficiais 

Fase de Construc;:ao 

Negative 

Razoavel 

Local 

Relevante 

Curta 

Reversfvel 

Definitiva 

Alta 

Fase de construc;:ao 

Razoavel 

,1 L:od~ I .. " , 
Relevante 

eutta ' 

Reversivel 

~ 0efinitlva. 

Baixa 

Go.11strugao da Qonduta 

Fase de construc;:ao 

: Negative 

Razoavel 

Local 

Relevante 

Ci.Jrta 

Reversivel 
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Probabilidade 

Classificac;ao da significancia do lmpacto 

Mec:lidas de gestao recqmendadas 
• " • • ••• : -. • r •. • •• 

Defiliitiv'a , 

Baixa 

Asse~~ra.r que 0s contrqlb~ d.e ~~dfm~_o\9s e· !§i~,tem~s 
de g~stap req·ueridos sej_am. lm(.?l.¢1)1~Bt~~©s . de.a<:'.ordo 
com·os pianos. C0nstrulr duranfe a estac;:ao seca 

1.9.4.6.3 Avaliac;ao de lmpacto da Fase de Operac;ao 

Os assuntos chave relacionados com aguas superficiais abordados neste estudo de especialistas 
compreendem : 

• Qual sera o efeito da Central Termica nos fluxos superficiais? Os impactos da Central Termica na 
hidrologia superficial serao devidos ao isolamento da area de captac;ao abrangida pela Central 
Termica. A reduc;ao na area de captac;ao reduzira o volume de escorrencia superficial nos cursos 
locais. A reduc;ao da escorrencia deve ser quantificada e fornecida aos especialistas ecol6gicos, de 
forma que possa ser quantificado o impacto da reduc;ao de fluxo nos corpos de agua receptores. 

• Qual sera o efeito de eventos extremos de cheias na Central Termica? 0 Local 1 esta situado no 
curse superior de um tributario nao nomeado do Rio Zambeze. 0 Local 2 localiza-se mais a jusante 
que os Locais 1 e 3. A plataforma da Central Termica tern impactos no curso de agua do referido 
tributario. 

• Qua I sera o efeito da infra-estructura da Central Term ica na hidrologia superficial durante eventos 
extremes de cheias? O sistema de gestao de aguas pluviais e de efluentes da Central Termica !era a 
func;ao de monitorar e identificar eventuais impactos que possam ocorrer. Caso necessario, medidas 
corretivas sao adotadas. A operac;ao da Centra l Termica tipicamente desnuda a bacia de vegetac;ao, 
compacta as superffcies da bacia e aumenta a area impervia da captac;ao. 0 efeito global destas 
mudanc;as e o aumento dos picas de cheia que reportam ao sistema fluvial caso estas nao sejam 
atenuadas. 

• Qual sera o efeito da rota da conduta no ambiente? A conduta sera enterrada e transportara agua 
limpa do Rio Zambeze para a Central Termica. 

1.9.4.6.3.1 
superficiais 

Efeito da Central Termica e infra-estructura de gestao de aguas nos fluxos 

• Descric;ao do assunto 

A Central Termica esta a desenvolver um piano de gestao de aguas para gerir a agua poluida no complexo 
da Central Termica. Os princfpios adoptados pela Central Termica no desenvolvimento do piano de gestao 
de aguas cumprirao os requisites legais moc;ambicanos mais rigidos assim como as melhores praticas sul
africanas e internacionais. 0 principal assunto do piano de gestao de aguas e a protecc;ao do ambiente da 
escorrencia polufda. 0 impacto da infra-estructura da Central Termica sera o isolamento das areas polufdas 
e a reduc;ao da area de captac;ao que contrlbui com escorrencia para os cursos de agua. A significancia do 
impacto e uma combinac;ao da extensao da reduc;ao no volume da escorrencia e a natureza da bacia onde 
a reduc;ao de volume se fara sentir. A extensao da redur;ao da escorrencia depende muito do tamanho da 
area a ser isolada. 

A resposta hidrol6gica nas captac;oes e uma combinac;ao da escorrencia superficial na forma de escorrencia 
de cheias guiada por grandes eventos de pluviosidade (>20 mm/d) e fluxo de base do aquifero superficial ou 
suspenso. A humidade do aquifero suspenso e reposta por infiltrac;ao a partir da superffcie. A humidade e 
libertada deste aquifero durante os periodos secos entre as tempestades e durante o periodo de inverno 
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seco. Visitas de campo ao local mostraram que o fluxo nos cursos de agua parou durante o ultimo au os 
ultimas dais meses da esta9ao seca quando a humidade do aquifero suspense esta reduzida. 0 facto que 
os curses de agua secam durante a esta9ao seca indica que nao existe liga9ao ente o sistema de aguas 
superficiais e o sistema de aguas subterraneas mais profundo. Se este fosse o caso, os cursos de agua na 
area de concessao da Central Termica seriam perenes. 

A abordagem de avalia9ao deste impacto ea seguinte: 

• 

• 

Determinar a bacia de capta9ao que sofrera impactos da area de 77 ha da Central Termica . 

Estabelecer o modelo ACRU de escorrencia pluvial para a capta9ao e determinar o volume de 
escorrencia come sem a Central Termica e observar a mudan9a nas estatfsticas de fluxo para 
avaliar o impacto na hidrologia. 

• Avaliac;ao de lmpacto da Redu9ao de Fluxo 

As capta96es afectadas pela Central Termica de Moatize foram delineadas a partir de dados de curvas de 1 
metro. A localizac;ao do Local 1 nas capta96es 3 e 4 esta ilustrada na Figura 196. Os rios nao nomeados 
nas capta9oes sao pequenos curses nao perenes. Na Tabela 204, abaixo, estao indicadas as capta96es 
afectadas pelo Local 1, as suas areas totais e as novas areas das capta96es uma vez finalizada a 
construc;ao da Central Termica. 

Setembro de 2009 
N°. 12203-8876-5 773 

~?Golder 
'8Associates 



Setembro de 2009 
N°. 12203-8876-5 

-·· -· 

a 
c 

Area 1 de Central 
T6rmlca de Moatlze 

Areas de Capta<;to 

Rio 

-Rli'arl 
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Figura 196: Mapa ilustrando o local 1 da Central Termica de Moatize inclufda nas areas de captar,;tio 3 e 4 e os rios associados. 
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Tabela 204: Captacoes do Local 1, areas totais destas e area de captacao menos a area da Central 
Termica 

Captacao n°. 

3 

4 

(ha) 

1ft1,0 • 

78.1 

Area da captac~o m~hosia area:d;:f· · 
· centfa tr6rm f&;~,~~~'" · "~';'. t' ·>"<< · 

(ha) 

95.3' 

46.9 

32 

40 

O Sistema de Modelac;:ao Agrohidrol6gica (ACRU) foi usado para modelar a escorrencia das captac;:oes 
afectadas pela construc;:ao da Central Termica proposta. O modelo foi usado para determinar a quantidade 
em que os caudais de cursos de agua nao perenes seriam reduzidos em resultado da ocupac;:ao de parte da 
area de captac;:ao pela Central Termica. Os caudais das captac;:oes para o cenario actual e o cenario com a 
Central Termica construfda, para as duas captac;:oes, estao indicados na Figura 197. 
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Study of Catchment 3 Stream with Infrastructure for Power Plant Site 1 
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Baseline Study of Catchment 4 Stream for Power Plant Site 1 

25000 0 

20 

20000 40 

60 

> 15000 .. 80 'E 
"'Ill ...... ... 
£ 

£ 
100 ii -3 

0 10000 u: 
c 

120 ii 
a: 

140 

5000 160 

l -" l. 11 ! J 1 j I I I l l 180 

200 0 

Jan-75 Jul-78 Feb-82 Aug-85 r ... 1ar-89 Sep-92 Apr-96 Nov-99 May-03 Dec-06 

--Streamflow from Catchment --Baseflow from Catchment Rainfall 

Setembro de 2009 
~

~'tGolder \Zi1 Associates N°. 12203-8876-5 776 



EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

Study of Catchment 4 Stream with Infrastructure for Power Plant Site 1 
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Figura 197: Figuras ilustrando os caudais e caudais de referfJncia para as captar;oes 3 e 4, considerando o actual 
cenario de refer{Jncia e o cenario com a Central Termica construlda no Local 1. 
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A redur;:ao na media anual de escorrencia esta indicada na Tabela 205 abaixo. 

Tabela 205: MAE actual e MAE reduzida devido a Central Termica 

Captacao MAE actual (!l/lilhoe5 de 
' 

MAE com a Central Redl!cao 
m3~a) . ~ . ' ·. <i . Termica (%) -

'' . (m'ilhoe~ m3/a) 

3 0.130 0.053 39 

4 e.©69 0:026. 38 1' 
·~ " - ~ ~ 

A redur;:ao no volume de escorrencia local e slgnificante, de 38%. Esta redur;:ao deve ser traduzida no 
irnpacto na ecologia local. 

1.9.4.6.3.2 Efeito de eventos extremos de cheias na Central Termica 

• Descrir;ao do Assunto 

A Central Termica atravessa a divisao da captar;ao entre as captar;oes 3 e 4. A plataforma da Central 
Termica cobrira o principal curso de agua em ambas as captar;oes. A Central Termica podera ser inundada 
caso nao seja instalado um sistema adequado de gestao de agua pluvial para levar as aguas das cheias da 
capta9ao a montante passando pela Central Termica. 

• Avalia9ao do lmpacto da lnunda9ao da Central Termica 

As areas das bacias a montante que poderao potencialmente inundar a area da Central Termica e os picos 
de cheias calculados para 50 anos e 100 anos e volumes estao listados na Tabela 206. 

Tabela 206: Area da captacao a montante (ha), picos de cheias e volume de cheias calculados 

3 77 11 14 31668 

~9?.ss~· 
J, * . • 

40153 

Os picos de cheias sao significativos e causarao inunda9ao extensa da infra-estructura da Central Termica 
caso nao sejam geridos. 

A Vale devera implementar medidas de mitiga9ao tais como uso de condutas ou aquedutos para levar as 
aguas das cheias sob a plataforrna da Central Termica para descarga no curso natural de agua a jusante da 
Central Termica. 0 sistema de transporte devera ser dirnensionado para comportar o pico de cheias de 100 
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anos. Devera ser construfda uma estructura adequada de dissipa9ao de energia no final, a jusante dos 
aquedutos, para limitar a erosao da alta velocidade do fluxo concentrado descarregado dos aquedutos. 

1.9.4.6.3.3 Efeito da infra-estructura da Central Termica na hidro/ogia superficial durante 
eventos extremos 

• Descri9ao do assunto 

A opera9ao da Central Termica ira tipicamente desnudar a capta9ao de vegeta9ao, compactar as 
superffcies desta e aumentar a area da capta9ao. 0 efeito global destas mudan9as e o aumento nos picos 
de cheia que reportam ao sistema fluvial se as chelas nao forem atenuadas. A agua de escorrencia sera 
tambem polufda e devera ser recolhida para reutiliza9ao. Se ocorre o evento extrema que ultrapasse a 
capacidade projectada do sistema, entao a agua das cheias transbordara da plataforma para os cursos de 
agua locais. A agua transbordada sera polufda embora as concentra96es sejam reduzidas em rela9ao aos 
seus valores tlpicos devido a dilui9ao durante tais eventos extremos. 

• Avalia9ao do lmpacto 

O piano existente de gestao de aguas pluviais para o dep6sito de carvao e a recolha da escorrencia pluvial 
numa bacia para permitir o assentamento dos s61idos e entao a descarga da agua no meio ambiente. Sob 
uma perspectiva de cheias, a recolha e descarga controlada irao mitigar qualquer impacto devido ao 
aumento dos picos de cheias da area de dep6sito de carvao, desde que sejam tomadas as necessarias 
precau96es para limitar a erosao na saida de descarga da represa. Contudo, do ponto de vista do impacto 
na qualidade de agua, embora a agua armazenada possa cumprir todos os requisites de qualidade da agua 
de descarga de Mo9ambique, a agua podera nao cumprir os padroes internacionais, e devem ser feitas 
considera96es para reutiliza9ao da agua capturada como agua de supressao de poeiras na area de 
dep6sito de carvao em vez de a descarregar. A capacidade indicativa da bacia, de 350 m3

, e muito reduzida 
para conter um evento de 50 anos. Uma capacidade mais adequada para a lagoa seria de 10322 m3

. 

A escorrencia pluvial da Central Termica em si sera descarregada directamente no ambiente. Sob uma 
perspectiva de inunda9ao local, os picos de cheias desta area nao serao atenuados e descarregados num 
fluxo concentrado no rio. lsto acelerara os danos da erosao local no ponto de descarga e no curso receptor. 
A qualidade da agua provavelmente contera alguns oleos e gordura e teor elevado de salinidade. Uma 
lagoa com uma capacidade de aproximadamente 23288 m3 devera ser providenciada para armazenar a 
agua de escorrencia. A agua pode entao ser usada na Central, reduzindo a admissao de agua bruta ou, 
caso a qualidade seja adequada, descarregada de forma controlada. 

1.9.4.6.3.4 A valiafao do impacto das rotas da conduta na hidro/ogia de superficie 

• Descri9ao do Assunto 

Os impactos relacionados com as condutas compreendem essencialmente: 

• lmpacto da inunda9ao em pontos de travessia de rios, caso o ponto de travessia da conduta for 
acima do solo. 

• As condutas teriam impacto na erosao de cursos de agua nas travessias de rios. 

• Fugas de condutas podem ter impacto na qualidade da agua receptora. 
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• Avaliac;:ao do lmpacto 

A Vale indicou que as condutas serao enterradas. lsto ira remediar os assuntos relacionados com os 
impactos da conduta em pontos de travessia fluvial na erosao e inundac;:ao, desde que a conduta seja 
adequadamente fixada nos pontos de travessia. A conduta transportara agua limpa do Rio Zambeze para a 
Central Termica de forma que fugas ou derrames nas condutas nao terao impactos negativos significativos 
na qualidade da agua de um curso receptor. A ruptura de uma conduta, por outro lado, causaria erosao 
local nesse ponto. 

1.9.4.6.3.5 C/assifica~fio dos impactos na fase operacional 

Relevancia 

Reversibilidade 

Relevancia 

Reversibilidade 

Classificac;:ao da significfmcia do lmpacto 
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Altura em que e provavel a ocorrencia do 
impacto 

Estatufo do frripacto ;_'.·. : ... ~. ·~- ~- ".:'"; [-:" ... > :··_ : _,'_ ':·~ 
Grau de confian9a da previsao (%) 

Es~!fi' -· 

Relevancia 

Reversibilidade 

Grau de confian9a da previsao (%) 

Reversibilidade 
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1.9.4.6.4 Desactivac;ao 

1.9.4.6.4.1 Descriqao dos assuntos 

Os assuntos que devem ser considerados durante a fase de desactiva9ao compreendem: 

• A desactiva9ao da Central Termica envolvera a remo9ao e reabilita9ao das areas de dep6sito de 
carvao e a remo9ao de equipamento electrico chave. O processo de desactiva9ao aumentara o 
potencial de erosao e a necessidade de controlos de sedimento. Os controlos de agua pluvial e 
sedimentos usados durante a fase de opera9ao deverao permanecer operacionais durante a fase de 
desactiva9ao. 

• Assume-se que a conduta permanecera enterrada e somente sera removido equipamento electrico e 
outros equipamentos necessarios. 

1.9.4.6.4.2 Classificaqao dos impactos para a fase de desactivaqiio 

Grau de confian<;:a da previsao (%) 

Relevancia 

Reversibilidade 

Grau de confian9a da previsao (%) 

;- 1!3scal8_'l" 

Relevancia 

· [!}J1ra9ao·; . 

Reversibilidade 

f re,batl!lidaae 
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Classificar;:ao da significancia do lmpacto Baixa 

Medidas de gestao recoin'~)1gadas~ •··• '.·~ None 

1.9.4. 7 lmplicac;oes para Mitigac;ao e Monitorizac;ao 

E evidente que a Vale deve implementar um sistema de gestao de aguas pluviais que englobe tudo, de 
forma a controlar tanto a escorrencia do local da Central Termica, tanto limpa quanta poluida. Este sistema 
deve aguentar tanto as condi96es normais de precipitar;:ao quanta os eventos de cheias de 50 anos. 0 
sistema deve incluir bermas de desvio, trincheiras, regras de operar;:ao para cumprimento dos requisitos de 
concep9ao e bacias de controlo de poluir;:ao. As bacias de controlo de poluir;:ao sugeridas para a Central 
Termica incluem a expansao da lagoa proposta do carvao de reserva para 10 322 m3 e o desenvolvimento 
de uma lagoa de gestao de aguas pluviais com capacidade de 23 288 m3 para lidar com a escorrencia 
poluida do complexo da Central Termica. Os impactos potenciais associados com o facto de nao possuir 
um sistema de gestao de aguas pluviais podem ter um efeito nocivo na qualidade dos recursos de agua e 
no ambiente ecol6gico circundante. 

As outras estrategias de mitigar;:ao recomendadas incluem: 

• A conduta deve ser construida durante a estar;:ao seca; 

• A perda de agua para o sistema de capta9ao da construr;:ao da Central Termica deve ser mitigada pela 
construr;:ao de bueiros ou condutas deverao ser construidas sob a plataforma da Central Termica para 
transporte das aguas de cheias de 50 e 100 anos, para descarregar a agua de volta no curso natural 
de agua a jusante da Central Termica; 

• A escorrencia das pilhas de carvao recolhida na lagoa de sedimentar;:ao deve ser usada para 
supressao de poeiras das pilhas de carvao em vez de ser descarregada nos sistemas fluviais; 

• Existe potencial para que o excesso de agua na forma de agua de lavagem seja usado pela mina de 
Moatize caso isto possa ser acomodado. 

1.9.4.8 Classificac;ao dos lmpactos 

Construfao 

Escala: 
Relevancia: 
Dura9a: 
Reversibilidade: 
Probabilidade: 
Grau de significancia antes da mitigar;:ao: 
Grau de significancia com mitigar;:ao: 
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Opera~ao 

lmpa~to Potencial.: 
- . . ~ .. :: - ·--· . 

. ' ' . -.. ~ .. : -

- ~~ - ' . - ..; ' -

lmpacto na hidrologia superficial 

lmpacto da Central Temica durante eventos 
extremos de inunda9ao 

lmpacto da infra-estructura da Central Termica na 
hidrologia de superflcie durante eventos extremos 

lmpacto das rotas de tubula9ao na hidrologia de 
superficie 

Desactiva~ao 

Escala: 
Relevancia: 
Durai;:a: 
Reversibilidade: 
Probabilidade: 
Grau de significancia antes da mitiga9ao: 
Grau de significancia com mitiga9ao: 

1.9.5 Agua Subterranea 

1.9.5.1 Objectivos do estudo 

Baixo 

Baixo 

Local 
Relevante 
Curto prazo 
Reversivel 

Baixo negativo 

Baixo 

Baixo 

Baixo 

O objectivo do estudo de especialista para a agua subterranea e a identifica9ao de impactos potenciais na 
agua subterranea, em resultado do empreendimento da Central Termica proposto, dentro do ambiente 
receptor. 

Os principais impactos na agua subterranea que se esperam da Central Termica proposta foram associados 
com o seguinte: 

• Desenvolvimento da infra-estructura; 

• A constru9ao de um dep6sito temporario de cinzas em resultado dos processes operacionais; e 

• Aumento da demanda de abastecimento de agua. 

Foi ja levado a cabo bastante trabalho hidrogeol6gico pela equipa da Golder dentro da area de minerai;:ao 
de Moatize como parte do estudo de BFS levado, de 2005/6. Muito pouca informai;:ao hidrogeol6gica esta 
disponivel para a vizinhan9a imediata do local da Central Termica, contudo, as condii;:oes hidrogeol6gicas 
foram descritas e caracterizadas para contextos geol6gicos semelhantes, e este conhecimento e 
entendimento foi utilizado coma base para estabelecer os impactos no regime da agua subterranea . 
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