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1.9.5.2

Abordagem do estudo

A conceptualizac;:ao hidrogeol6gica para o local da Central Termica esta baseada em informac;:ao recolhida
durante estudos previos visando um conhecimento das condic;:oes especfficas de agua subterranea na qual
o Projecto Carvao Moatize e levado a cabo. Os relat6rios referenciados incluem :
•

GAA. 2006 Bankable Feasibility Study for the Development of the Moatize Region Coal Deposits in
Moc;ambique - Hydrogeological Studies Field Report. Volume I. Report No: 7522/7573/16/G.

•

GAA. 2006 Bankable Feasibility Study for the Development of the Moatize Region Coal Deposits in
Moc;ambique - Hydrogeological Studies: Report on Preliminary Modelling. Report No: 7522/8189/20/G
GAA. 2007.

•

GAA. 2007. Moatize Coal project - Water Supply and Geotechnical for Resettlement areas - Rev. 1.
Report No: 8149/6617/3/S.

•

GAA. 2007 Moatize Water Quality Assessment Round 6: October 2007. Report No: 8149/11226/20/W

0 Estudo de Viabilidade Bancaria para o Desenvolvimento das Jazidas de Carvao da Regiao de Moatize em
Moc;ambique inclui o estudo hidrogeol6gico preliminar levado a cabo entre Maio e Dezembro de 2005
(Relat6rio da Golder N° 7522/7573/16/G, Fevereiro de 2006) . Os objectives do estudo hidrogeol6gico foram
"providenciar uma caracteriza9ao e avalia9ao preliminares das condi9oes hidrogeo/6gicas e ocorrencia de
agua subterranea dentro das varias litologias que ocorrem na concessao de exp/ora9ao e area circundante."
Os dados e resultados gerados por este relat6rio providenciam um entendimento conceptual da
hidrogeologia global na area de concessao de explorac;:ao mineira.
O mapa geol6gico para a area de estudo apresentado no capftulo de diagn6stico ambiental deste EIA ilustra
a distribuic;:ao dos furos perfurados em apoio a investigac;:ao levada a cabo em 2005, relativa ao Local 1
seleccionado para a Central Termica.

1.9.5.3

lmpactos

Os impactos especificos na agua subterranea identificados para a Central Termica de Moatize proposta e
abaixo descritos terao lugar durante as fases de construc;ao, operac;:ao e desactivac;:ao.

1.9.5.3.1

Fase de Construgao

A construc;:ao do projecto da Central Termica de Moatize sera levada a cabo em tres fases consecutivas. A
Central devera usar o carvao e outros combustfveis disponfveis para o arranque e estabilizac;:ao para que a
produc;:ao, eficiencia e fiabilidade da Central sejam optimizadas. A Central Termica consistira num sistema
de arrefecimento de agua, unidades de manuseamento de combustive! e calcario, unidades centrais de
tratamento de agua, unidade temporaria de disposic;:ao de cinzas, sala de controlo central, sistemas de
protecc;ao e detecc;:ao de incendios e um sistema de ar comprimido. Serao igualmente construidos edificios
de administrac;:ao, oficina, unidades de formac;:ao e armazenamento, seguranc;:a local, iluminac;:ao e estradas
intern as.
Os impactos na agua subterranea devido
(resume apresentado na Tabela 207):

a construr;:ao

da infra-estructura estarao lirnitados ao seguinte

•

Escorrencia descontrolada de areas de construc;ao que pode resultar em infiltrac;:ao de agua de baixa
qualidade na sub-superficie durante chuvas fortes;

•

Derrames em areas temporarias de armazenamento de combustiveis/quimicos;

•

Efluentes de lavagem e oleos usados na manutenc;:ao de vefculos;
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•

lnstala96es temporarias de sanitarios para os trabalhadores envolvidos na constru9ao, que drenem
para as fossas septicas da sub-superficie.

E improvavel que as actividades acima mencionadas resultem em impactos significativos na agua
subterranea e os impactos estarao limitados em extensao, e confinados ao sistema localizado de agua
subterranea. Nao existem utilizadores conhecidos de agua subterranea localizados perto do local que
possam ser negativamente afectados.
As seguintes medidas de mitiga9ao e gestao devem ser implementadas:
•

A cobertura dos dep6sitos de materiais de construc;:ao que ira reduzir o arraste dos s61idos;

•

Drenagens para agua pluvial combinadas
armazenamento de combustiveis e oleos;

•

Sistema de drenagem com separadores de 61eo/agua ira evitar que a agua contaminada atinja a subsuperficie.

com

veda96es

impermeaveis

e

muradas

para

As condi96es sub-superficiais e o lern;:ol freatico no local onde sera efectuada a instalac;:ao de fossas
septicas devem ser investigadas, e a colocac;:ao deve ser levada a cabo de forma a minimizar a infiltrac;:ao
na agua subterranea. A desactivac;:ao das fossas septicas deve ter lugar uma vez finalizada a estac;:ao de
tratamento de esgotos para funcionamento da Central Termica.
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Tabela 207: Actividades que podem resultar em impactos na agua subterranea - fase de construc;ao

FASE=

· -·

Actividades
Escorrencia
de aguas
pluviais

lmpacto

Estatuto

Contami_.- · - Negativo
nac;ao da
agua
subterranea

;" ~

Derrames
de areas
temporarias
de
armazenamento de
combustlveis/quimicos
Efluentes
de lavagem
e oleos
usados da
manutenc;ao de
veiculos

. ·... ·.

..

Grau de
confianc;a

Escala

Grau
elevado de
confianc;a

Local

Relevancia
Relevante

pe. CO~STRU~AO

..._ ,...._"" ........ ,,~.,,...

;._.~

Durac;ao

Reversibilidade

Curto

lrreversfvel

·~ :#·.·, rx.:..·-~:, ~:'\: .~~~~-~ 1 ~t~ . :~,~~:-J~~:?Ji:-\;:~ ~~:i•-:;~{';_:·::R•~. ·~·~·i~-.:.·.,,.:~g~:::r:1•:>~·.) ~:~~~-;;\-:;~~·..";,_·.~ ·:

Probabilidade
lmprovavel

Significancia
Baixa

.

Contamina
c;ao da
agua
subterranea

Negative

Grau
elevado de
confianc;a

Local

Relevante

Curto

lrreversfvel

lmprovavel

Baixa

Contaminar;;ao da
agua
subterranea

Negative

Grau
elevado de
confianc;a

Local ·

Relevante

Curto

lrreversfvel

lmprovavel

Baixa
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Opc;oes de gestao
Cobertura dos dep6sitos de
materiais de construr;;ao ira
reduzir o arraste dos
s61idos; drenagens para
agua pluvial combinadas
com vedac;oes
impermeaveis e muradas
para armazenamento de
com_bµstJveis e;6.leos
Vedac;oes impermeaveis e
muradas para
armazenamento de
combustfveis e oleos

Sistema de drenagem com
separadores de 61eo/agua
nas baias de lavagem e
oficinas
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Esgotos

Contaminac;:ao da
agua
subterranea
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lncerto

Local

Relevante

Curto
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lrreversfvel

Quase certo

Baixa

lnvestigar as condic;:oes da
sub-superffcie e lenc;:ol
freatico no local onde sera
efectuada a instalac;:ao de
fossas septicas. Monitorizar
a qualidade da agua
subterranea. Desactivar as
fossas septicas logo que
esteja finalizada a estac;:ao
de tratamento de esgotos
para a operac;:ao da CTE.
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1.9.5.3.2

Fase de Opera96es

Os impactos identificados nesta fase da Central Termica estao principalmente associados com a area de
armazenamento de combustfveis e residues (Tabela 208).
As opc;oes de abastecimento de agua para a Central Termica foram investigadas e reportadas no Relat6rio
da Golder N° 12203-8796-1 (Junho de 2009) . A op9ao seleccionada para a agua sera na forma de uma torre
de admissao localizada no Rio Zambeze. A agua sera canalizada ao local par meio de uma conduta
subterranea. Consequentemente, o abastecimento de agua nao sera efectuado a partir dos aquiferos tocais
e nao tera impactos na agua subterranea. Nao existem utilizadores conhecidos de agua subterranea nas
proximidades do local que possam ser negativamente afectados.
As actividades que podem resultar em impactos adverses na agua subterranea resultantes da operac;ao da
Central Termica estao abaixo listadas e descritas:
•

Aumento da escorrencia superficial devido a areas pavimentadas e edificadas;

•

Dep6sitos de armazenamento de carvao e calcario;

•

Armazenamento de gas61eo;

•

Derrames de areas de armazenamento de combustfvel/quimicos;

•

Derrames de oleo usado;

•

Tratamento e armazenamento de agua;

•

Gestao de aguas pluviais;

•

Tratamento de esgotos;

•

Gestao de residuos s61idos;

•

Disposic;ao de cinzas.

A construc;ao da Central Termica resultara em grandes areas edificadas e pavimentadas, o que resultara
num aumento na escorrencia superficial e potencial decrescimo da recarga no sistema local de agua
subterranea. Contudo, as rochas do embasamento abrangem uma area relativamente grande comparada
com a infra-estructura de superficie da Central Termica, e a reduc;:ao resultante na area superficial para
recarga directa da precipitac;ao sera negligenciavel.
A fonte de carvao para a Central Termica sera a Fabrica de Manuseamento e Processamento de Carvao de
Moatize {FMPC) . 0 carvao sera transportado em correia transportadora para o dep6sito de carvao na
Central Termica. A area de armazenamento de carvao tera 250 m de comprimento e 235 m de largura, e
tera uma capacidade para armazenar 266.000 t de carvao, o que e suficiente para 30 dias de
funcionamento das duas caldeiras.
A fonte do calcario sera fora da area de explorac;:ao e este sera usado pelo sistema de Dessulfurizac;ao de
Gas de Combustao (FGD) para reduc;:ao das em issoes de S0 2. O calcario sera transportado por camioes
para uma area de dep6sito na Central Term ica . Lixiviado e escorrencia contaminados dos dep6sitos de
carvao e calcario, com teores elevados de salinidade e metais vestigiais, podem potencialmente causar
impactos na agua subterranea, caso nao sejam adequadamente geridos e contidos em areas vedadas
demarcadas.
0 consumo de gas61eo estimado para a Central Termica sera de 35 ton/hora. 0 armazenamento de gas61eo
3
de reserva sera efectuado em dois tanques acima do solo, com capacidade de 500 m cada um. Os tanques
serao instalados de acordo com as directrizes de melhores praticas e uma vedac;:ao adequada de betao sera
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instalada para contenc;:ao de eventuais derrames e fugas. Devem ser implementadas medidas para conter
derrames e fugas, especialmente durante procedimentos de carga. Caso ocorra um derrame, deve estar
implementado um procedimento de contenc;:ao de emergencia.
Sera concebido e construido um aterro sanitario para os residues s61idos gerais gerados de actividades no
local. Nenhum resfduo perigoso sera disposto neste local. 0 oleo recolhido em separadores no local sera
temporariamente armazenado em tambores no local, e recolhido e removido para locais licenciados.
Os impactos negatives na agua subterranea resultarao da queda de precipitac;:ao na area do aterro, em
conjunto com qualquer residua liquido disposto, em resultado da extracc;:ao de compostos soluveis em agua
e materia particulada dos residues, e subsequente formac;:ao de infiltrac;:ao de lixiviado no sistema de agua
subterranea.
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Tabela 208: Actividades que possam resultar em impactos na agua subterranea - fase operacional
~ J'"'

lmpacto

Actividades
Aumento da
escorrencia
superficial devido
a areas
pavimentadas e
edificadas
Dep6sitos de
armazenamento de
carvao e calcario
Disposicaotem pora
ria de cinzas

Diminuir;:ao
na recarga

Estatuto

Grau de
confianca

Negativo

Grau
elevado de
confianr;:a

'::::.i~\· (:\~ ..,.:;.r:·~::, .:; ~ :,:

''•

' ;,. /~ .; :...;.-,

.~.f'.~,!2:~8~~,~E'!?~~L

Escala

Relevancia

Dura<;ao

Reversibilidade

Probabilidade

Local

lrrelevante

Media

lrreversivel

lmprovavel

Baixa

Assegurar a gestao de aguas
pluviais e divergir a agua
limpa para os cursos naturais
de agua.

Os dep6sitos devem ser
adequadamente geridos e
contidos em areas vedadas
demarcadas.
O projecto e seleccao do
local devem ser baseados na
definir;:ao do Termo de Fonte
e avaliar;:ao do impacto na
agua subterranea especffica
do local. A monitorizar;:ao de
agua subterranea no local
deve fazer parte de uma
gestao a longo prazo.
Os tanques devem ser
instalados de acordo com as
directrizes de melhores
praticas com vedar;:ao de
betao para contenr;:ao de
qualquer derrame ou fuga
potencial. Devem ser
implementadas medidas de
contenr;:ao de fugas ou
derrames durante
procedimento de carga.

:r...-:.~;,,.,;,:s~~;·::.';~1r:i:il:'. 1 ;

bj~:~ii~{~ .~;L:: :· ~· t,:~:.~·~;.:J,i\~-~~.(;'.·:~;.:..-._,;

Significancia

.:.:..:""~ ,,,~, :;. _,

Contaminar;:a
0 de agua
subterranea

Negativo

Moderada
mente
confiante

Local

Relevante

Media

lrreversivel

Quase
certo

Baixa

Contaminar;:a
de agua

Negative

lncerto

Region
al

Relevante

Longo

lrreversivel

Definitive

Media

Negativo

Grau
elevado de
confianr;:a

Muito
Relevante

Curto

lrreversfvel

lmprovavel

Baixa

0

subterr~inea

Armazenamento de
gas61eo

Contam inar;:a
0 de agua
subterranea

'"

·~. 1·

\' ~- -,. "· · , .' .

Local

,:;.\
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Derrames'Cle 'areas
de armazenamento
temporario de
oleos usados

co-ntamina9a ·- ··Negative 0 de agua
subterrc3.nea

Gra"u
elevado de
confian9a

Local

.-.: '::~:!~<~~;~~/~~-.

Derrames de areas
de armazenamento
de
quimicos/combusti
vel

Arnia:Z'ename·nto
tratamento de
aguas residuais

Negative

Contamina9a
0 de agua
subterranea

Grau
elevado de
confian9a

·e · -·carifiim.ina~~r ·-i\Je9atlVo-· Tncei-fo

Relevante

Curto

,»;~;.~\!i:S{;::~ :,\~; ;/-~/: -··: .~-'..;i v-·

lrreversfvel

.·,,J:'1·;:.'.r1·..·::~~r-:··.t\.~-. ·,~·,; : ..<·-~ ·;,,~:~e ,.-:

Relevante

Curto

lrreversfvel

lmprovavel

Baixa

Local

Relevante

Media

lrreversfvel

lmprovavel

Baixa

de agua
subterranea

Contam ina9a Negativo
0 de agua
subterranea
· .. · ..c.onfarTI'lnac;~r0 de agua
subterranea

Grau
elevado de
confian9a

·-Ne9afivo -·· ·r.xaderaaa
'

Efluentes de
lavagem e oleo
usado de

Contamina9a
0 de agua
subterranea

.·. ,~· .

".

Negativo

/!. ,~ ~ .

Local

Relevante

Curto

lrreversivel

lmprovavel

Baixa

Local

Relevante

Curto

lrreversfvel

lmprovavel

Baixa

mente
confiante

~~,° G.-l~i~~~~i~ '~~ _.~~~:

~·

Grau
elevado de
confian9a

Local

Relevante

Curto

Setembro de 2009

N°. 12203-8876-5

.

' •"1·'

Local

~ .~, j>~·.i.1·&fr~~-::,~:;M\, ~t·j;tJl ~~-..,~l·f_,.;h·i:. '/~•'. ·.;.:.· ~-~i:: :,,~\'.i'tr2.~~: 1;~~;~~:1~;i~ ·~:·_.i:J·~~::Y:·~·-~~i.:~ ~ .;•.~'':k~ ::~:,~-.,' ·J.;_, ~,

cie

Baixa

0

Gestao de aguas
pluviais
Trafame.nto
esgotos

lmprovavel

792

:\;.~'?r::~~:::~:2

lrreversfvel

·A~f !:

·9~§~Q~Q~~fly~nt~ ,

I

lmprovavel

Veda96es impermeaveis e
muradas para
armazenamento de oleos;
procedimentos para
incidentes de
fugas/derram es
implementados
Veda96es impermeaveis e
muradas para
armazenamento de
qufmicos/combustiveis;
procedimentos para
incidentes de
fugas/derrames
implementados
Toda a agua residual
produzida durante o
processo de gera9ao de
energia devera ser tratada
antes da descarga no Rio
Zambeze e cumprira os
requisitos do Banco mundial
para descarga de efluentes e
os limites e directrizes de
. Moc;ar:nbique para polui9ao.
Os sistemas devem garantir
que tern lugar a separa9ao
de agua limpa e suja
Devem ser definidos
sistemas de tratamento de
esgotos e procedimentos de

Baixa

Im plantar sistema de
drenagem com separadores
de 61eo/agua nas baias de

(j1
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manutenc;ao de
veiculos
Gestao Cle ..resfduos c ontamina9a · Negative
s6lidos
0 de agua
subterriinea

lavagem/oficinas

lncerto

Local

Muito
Relevante

Longo

lrreversfvel

Quase
certo

Baixa

Nao serao eliminados
resfduos perigosos au
quimicos no local; deve ser
implementada a
monitorizac;ao de lixiviado e
agua ,su.Pt~m~r;iea'

-~·
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A libertac;:ao de lixiviado na agua subterranea podera constituir varios riscos para a saude humana e para o
meio ambiente. A libertac;:ao de componentes perigosos e nao perigosos do lixiviado deve ser evitada e
monitorizada mesmo na presente situac;:ao onde os aqufferos locais nao sao usados para fins de
abastecimento de agua potavel ou outros usos. A monitorizac;:ao de lixiviado e agua subterranea deve ser
parte integrante da gestao do local do aterro.
A agua residual produzida durante o processo de gerac;:ao de energia incluira a agua residual do FGD, agua
de lavagem do sistema de alimentac;:ao de carvao, agua residual contendo 61eo, agua residual com acido e
afcafis e os esgotos da area da fabrica . Toda a agua residual deve ser armazenada num reservat6rio
revestido de capacidade ainda desconhecida, e bombeada para as estac;:oes de tratamento da Mina de
Moatize para tratamento, de forma a ating ir os requisitos de descarga de efluentes do Banco Mundial e os
fimites e directrizes de poluic;:ao de Moc;:ambique, antes da descarga no Rio Zambeze .
Medidas de gestao de aguas pluviais assegurarao que tern lugar a separac;:ao de aguas limpas e sujas.
0 tratamento de esgotos deve ser efectuado de forma faseada. Na primeira fase durante a construc;:ao, os
sistemas de esgotos serao na forma de fossas septicas subterraneas. A focafizac;:ao destas deve ser
seleccionada de forma a minimizar a contaminac;:ao do fenc;:ol freatico. Estas fossas septicas serao
desactivadas, uma vez finalizada a estac;:ao de tratamento de esgotos parte da Fase ff. Para a Fase fl sera
concebida e construfda uma estac;:ao de tratamento de esgotos adequada para toda a agua de esgotos
gerada. A descarga de efluentes de esgotos tratados sera efectuada no Rio Zambeze.
0 impacto mais significativo na agua subterranea que podera resultar da operac;:ao da Central Termica sera
na forma de disposic;:ao temporaria de cinzas. Os factores primarios que influenciam o nfvef de impactos
incfuem o metodo de disposic;:ao usado, as condic;:oes hidrogeof6gicas do focal de disposic;:ao de cinzas, as
propriedades geoquimicas do carvao do qual as cinzas derivam, ea concepc;:ao da unidade de disposic;:ao.
lnfiftrac;:ao do dep6sito temporario pode igualmente representar um perigo para o meio ambiente e especies
aquaticas caso a pfuma de agua subterranea contaminada seja descarregada em terras humidas ou cursos
fluviais . Dado que a explorac;:ao da cava da mina nao sera finalizada pelo menos por 2 anos depois do inicio
das operac;:oes de minerac;:ao, uma unidade temporaria fora da cava da mina devera ser necessaria de
forma a canter as cinzas (e sua descarga da Fabrica de Manuseamento e Processamento de Carvao
(CHPP)) durante este perfodo.
A Central Termica produzira cinzas consistindo em :
•

Cinzas volantes muito finas que serao tipicamente recolhidas usando unidades de filtros de manga;

•

Cinzas de fundo grosseiras que serao recofhidas humidas do fundo das cafdeiras.

A produc;:ao estimada de cinzas esta apresentada na Tabela 209 abaixo:
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Tabela 209:

Produ~ao

de Cinzas

Quantidade descarregada\ por.: ·

:·

~

Cinza
pesada

· frof~Jt16f7 '.~ .: ~~!'fs:;. ·
·. cihzif:. ·,.•·· ·
lev.e ·
·

f(;faf::

Quantidade descarregada por.ano

·

Carvao 1x300MW
do
Projecto 2x300MW

10,66

60,38

71,04

Cinza
pesada
86,34

21,32

120,76

142,80

172,69

1x30G
MW
,, . ,1.

12 04'

~

·

· (10 3tJa>

· · · :· · ·:· ·

Cinza

Total

ieve
489,07

575,41

986,25

1158,94

s53·o6
., ,, ."·

-' ·

;:.

As cinzas possuem um pH elevado na ordem de 9 a 11, e contem uma concentra9ao de metais e outros
elementos vestigiais que sao altamente m6veis em condi9oes de precipita9ao ligeiramente acida. A
infiltra9ao das cinzas constitui um risco potencial para a agua subterranea.
A Golder levou a cabo uma caracteriza9ao preliminar de uma amostra de cinzas recebida em 2006 como
parte do estudo de caracteriza9ao geoqufmica para o Projecto da Mina de Carvao de Moatize. A amostra de
cinzas foi produzida para um producto de 22MJ gerado do producto da Sec9ao 4 da Mina e queimado a
900°C. A cinza evidenciou caracteristicas tfpicas de cinza produzida por centrais termicas alimentadas a
carvao queimando carvao da sequencia geol6gica do Karoo. Estas caracterfsticas incluem:
•

A cinza consiste predominantemente em mulite e quartzo;

•

pH elevado (9 a 11, uma amostra particular mediu 9.3) devido

•

Do ponto de vista de metais vestigiais, a cinza representa uma versao concentrada de metais vestigiais
encontrados no carvao. Estes metais vestigiais incluem: Mn, Rb, Sr, Zr, Nb, Ni, Cu, Zn, As, V, Cr, Se.
O Borio, embora nao analisado, e de provavel ocorrencia;

•

Catioes lixiviaveis tais como Mg, Ca, Ke Na;

•

Frac9oes lixiviaveis de anioes coma a alcalinidade de carbonato e 804;

•

Frac9oes lixiviaveis de metais vestigiais incluindo: Al, V, Mo, Zn, As, Cr e Sr.

a presen9a de CaO;

Deve salientar-se que o pH desempenha um importante papel na solubilidade dos minerais controlando as
concentra96es de metais vestigiais nas cinzas. Certos metais vestigiais como As, Mn e V sao anf6teros e
podem consequentemente lixiviar sob condi9oes de alto e baixo pH. 0 grau de lixivia9ao dos metais
aumentara fortemente a medida que o pH assume condi9oes acidas .

E possfvel que a cinza gere um volume e qualidade de lixiviado (sob uma perspectiva de salinidade e
metais vestigiais) que resulte num impacto inaceitavel no sistema receptor de agua subterranea. 0 dep6sito
temporario de cinzas requerera consequentemente medidas de mitiga9ao na fonte, desde sistemas de
revestimento a sistemas melhorados de drenagem, com a concomitante reabilita9ao e selagem.
Adicionalmente, a possfvel interac9ao com o material descartado pode acelerar a forma9ao de condi9oes
mais acidas levando a potencializa9ao da lixivia9ao de metais e impactos mais elevados na agua
subterranea.
~
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Enquanto que a maioria da disposic;:ao de cinzas na Africa Austral e efectuada hidraulicamente, todas as
novas centrais termicas mudaram para disposic;:ao seca par motivos ambientais, para conservar a agua e
reduzir as efeitos de contaminac;:ao da agua subterranea. A disposic;:ao seca tambem oferece uma vantagem
adicional dado que a densidade seca depositada e ate 100% mais elevada que a disposic;:ao hUmida, de
modo que e necessario um volume menor de armazenamento.
Para fins da presente concepc;:ao, afirma-se que a cinza sera disposta a seco, e todos os cuidados
ambientais serao tomados com vistas a impedir a contaminac;:ao das aguas subterraneas, e do meio
ambiente, em geral.

1.9.5.3.3

Fase de Desactivac;ao

Durante a desactivac;:ao da Central Termica os impactos na agua subterranea estarao relacionados com as
fontes de contaminac;:ao que permanecerao, e nao possam ser removidas como parte do processo (Tabela
210). lsto incluira os locais de dep6sito temporario de disposic;:ao de cinzas e o aterro. Estes dois locais
permanecerao como fontes de contaminac;:ao a longo prazo na agua subterranea na fase p6s encerramento.
De forma a abordar adequadamente os impactos a longo prazo destes locais, sera necessaria a previsao,
atraves de modelac;:ao, nao somente dos processos de gerac;:ao de lixiviado mas tambem da disseminac;:ao
da pluma resultante de poluic;:ao da agua subterranea.
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Tabela 210: Actividades que podem resultar em impactos na agua subterranea - fase de desactivac;ao
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Actividades

lmpacto

Estatuto

Grau de
confianc;a

Escala

Relevancia

Durac;ao

Reversibilidade

Probabilidade

Significancia

Disposic;ao
temporaria
de cinzas

Contaminayao
da agua
subterranea

Negative

lncerto

Regional

Relevante

Longo

lrreversivel

Definitive

Media

Quase certo

Baixa

:1;

Gestao de
residues
s61idos

Contaminac;:ao
da agua
subterranea

Negative

:-_,, ;·,':-:•..:. ; ... : .:.;. -

lncerto

.~i .:•,1lt:}~::.;.i~if .';-:· :::·~ . :~~:~:.~::... -....!.~'~'

Local

Muito
Relevante

.. ,.:.. . ~<;.:·:~ ;;~.

Longo

. .:--~· ....' .:' • ••• "•!,' -.•

lrreversfvel

Opc;oes de
gestao
Previsao por
modelac;ao
sera
necessaria. A
monitorizac;ao
da agua
subterranea
devera ser
parte da gestao
p6s
encerramento.
A
monitorizac;:ao
da agua
subterranea e
selagem p6s
encerramento
serao
necessarias.

a..·
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1.9.5.4

lmp/icar;oes para Mitigar;ao e Monitorizar;ao

1.9.5.4.1

Constru9ao

Devem ser implementadas as seguintes medidas de mitigac;:ao e gestao:
•

A cobertura das pilhas de material de construc;:ao reduzira o arraste de s61idos;

•

Desvios de agua pluvial combinados com locais impermeaveis e murados para armazenamento de
combustiveis e oleos;

•

Sistema de drenagem com separadores de 61eo/agua evitara que a agua contaminada alcance a subsuperffcie.

As condic;:oes da sub-superficie e do lenc;:ol freatico no local onde serao instaladas as fossas septicas
deverao ser investigadas, e a colocac;:ao deve ser efectuada de forma a minimizar a infiltrac;:ao para o lenc;:ol
freatico. A desactivac;:ao das fossas septicas deve ter lugar uma vez a estac;:ao de tratamento de esgotos
para a operac;:ao da Central Termica finalizada.

1.9.5.4.2

Opera96es

As areas demarcadas para a colocac;:ao das materias-primas devem:
•

Ser muradas para assegurar que as materias-primas sejam mantidas dentro das areas demarcadas.

•

Ser revestidas para evitar infiltrac;:ao de agua no solo circundante.

•

Possuir um sistema de drenagem adequadamente construfdo de forma a canalizar a agua
contaminada para a unidade de tratamento de residuos antes da libertac;:ao no ambiente.

Para evitar a possfvel contaminac;:ao a partir dos tanques de armazenamento de gas61eo:
•

Os tanques serao instalados de acordo com as directrizes de melhores praticas e serao instalados
diques de betao para conter qualquer potencial derrame ou fuga.

•

Devem ser implementadas medidas para canter fugas ou derrames especialmente durante
procedimentos de carga;

•

Os tanques e equipamentos associados tal como tubagens e mangueiras devem ser regularmente
verificados e sujeitos a manutenc;:ao para evitar derrames;

•

Caso ocorra uma fuga, deve ser implementado um procedimento de reabilitac;:ao de emergencia.

A pilha temporaria de cinzas requerera medidas de mitigar;:ao incluindo:
•

Disposic;:ao seca de cinzas, por raz6es ambientais, para conservar a agua e reduzir os efeitos da
contaminac;:ao da agua subterranea. A disposic;:ao seca oferece tambem uma vantagem adicional: a
densidade seca depositada e ate 100% ma is alta que com a disposic;:ao humida, de form a que e
necessario um volume menor de armazenamento;

•

Sistemas de revestimento;

•

Sistemas melhorados de drenagem;
2'0- ·

Setembro de 2009
N°. 12203-8876-5

798

lfA."t Golder

'27'A.ssociates

EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE

•

Reabilita9ao corrente, e

•

Selagem;

•

Uma area de reserva de cinzas potencialmente revestida (barreira protectora) para canter as cinzas
condicionadas.

1.9.5.5

Conclusoes e Recomendagoes

Esta avalia9ao dos potenciais impactos no sistema de agua subterranea gerados pelo desenvolvimento da
Central Termica proposta considera as fontes de contamina9ao de primeiro grau (i.e., dep6sito de carvao,
disposi9ao de cinzas, etc.) e baseia-se na informa9ao disponfvel. Estas fontes deverao ter um impacto
mfnimo na agua subterranea considerando que os aqufferos no local sac pobremente desenvolvidos,
anisotr6picos e com caracteristicas reduzidas de transmissividade. Estes aqufferos nao sao usados para
abastecimento de agua e sao em geral isolados e desenvolvidos come bolsas, nao sendo condutivos ao
transporte de contaminantes em areas extensas. Desde que estejam implementadas medidas de controlo e
preven9ao da entrada de contamina9ao potencial no sistema de aguas superficiais via fluxo de agua
subterranea, a contamina9ao acidental sera localizada ao local, e as medidas de remedia9ao podem ser
implementadas antes que a contamina9ao se espalhe ao sistema regional de agua subterranea.
0 abastecimento de agua a Central Termica nao e considerado um impacto na agua subterranea dado que
a agua sera abstrafda do Rio Zambeze. Nao existem utilizadores conhecidos de agua subterranea perto do
local. Os impactos associados com a constru9ao de infra-estructuras, dep6sitos e gera9ao de residuos
serao mfnimos, desde que sejam implementadas praticas apropriadas de gestao.
As medidas de mitiga9ao recomendadas em primeira-mao sac pontos de monitoriza9ao estrategicamente
localizados para fornecer pontos directos de medi9ao para nfveis de agua e qualidade da agua subterranea.
0 posicionamento dos pontos de monitoriza9ao devera considerar todas as infra-estructuras em redor do
empreendimento da Central Termica. O numero de pontos de monitoriza9ao requerido depende da
complexidade da situa9ao hidrogeol6gica. Nesta fase, considera-se que sac suficientes 3 pares (excluindo a
monitoriza9ao da disposi9ao de cinzas) de furos de monitoriza9ao. Cada par compreendera um furo
superficial para captura de qualquer aquffero suspense e um furo mais profundo para captura do aquffero
secundario. A posi9ao destes pontos de monitoriza9ao deve ser seleccionada de acordo com as condi9oes
hidrogeol6gicas e localizac;ao dos dep6sitos e fontes de residues.

1.9.5.6

Classificagao dos lmpactos

Construcao
Escala:
Relevancia:
Dura9a:
Reversibilidade:
Probabilidade:
Grau de significancia antes da mitiga9ao:
Grau de significfmcia com mitiga9ao:
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Opera~ao

Escala:
Relevancia:
Dura9a:
Reversibilidade:
Probabilidade:
Grau de significancia antes da mitiga9ao:
Grau de significancia com mitigac;ao:

Local
Relevante
Curto prazo
Reversfvel
Quase certo
Baixo
Baixo

Desactiva~ao

Escala:
Relevancia:
Durac;a:
Reversibilidade:
Probabilidade:
Grau de significancia antes da mitigac;ao:
Grau de significancia com mitigac;ao:

Local
Muito Relevante
Longo prazo
Reversfvel
Definitivo
Baixo

1.9.6 Estudo 56cio-econ6mico
Este capftulo e baseado no Estudo de Especialista de Avaliac;ao do lmpacto Social (AIS}, levado a cabo
pela empresa Golder Associates Africa.

1.9.6.1

Objectivos do Estudo

0 principal objectivo da Avaliac;ao de lmpacto Social foi a identifica9ao e avalia9ao dos impactos sociais que
podem potencialmente resultar da Central Termica de Moatize proposta. lsto foi levado a cabo recolhendo e
analisando dados referentes as caracterfsticas demograficas, estructuras sociais e usos da terra na area de
estudo.

1.9.6.2

Abordagem do estudo e Metodologia

Em consonancia com os termos de referencia, este estudo foi realizado de forma te6rica durante o qual os
dados sobre as caracterfsticas demograficas, a estructura social e o uso da terra da area de influencia
foram comparados e analisados . Com base nisso, os impactos sociais do projecto foram identificados e
avaliados. 0 processo do estudo te6rico foi o seguinte:
•

Colectanea de documentac;ao pertinente ao projecto.

•

Colectanea de relat6rios de inqueritos anteriores, conclufdos na, ou pr6ximo, da area do projecto.

•

Extractos de dados relevantes .

•

Analise da documentac;ao e dos relat6rios relacionados com o projecto aqui proposto.

•

Analise crftica dos dados para avaliar a probabilidade e extensao dos impactos sociais relacionados
com o projecto aqui proposto.

•

ldentifica9ao de possfveis impactos sociais ea avalia9ao crltica dos mesmos.
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•

Definii;ao de recomenda96es sobre as medidas de mitiga9ao.

•

Preparai;ao de um relat6rio preliminar do projecto.

•

Elaborai;ao do EIA.

1.9.6.2.1

Areas de Estudos

0 projecto tera uma influencia, tanto ffsica como administrativa, em dois niveis. 0 primeiro destes niveis
refere-se a area de influencia direta (AID), que esta ligada, mas nao necessariamente restrita a area
ocupada pelo projecto e do ambiente circundante da area do projecto. O segundo nivel, a area de influencia
indireta (All), refere-se as regioes mais distantes do projecto que mesmo assim podem ser influenciadas
pelo projecto num maior ou menor grau.

1.9.6.2.2

Area de lnfluencia Directa

A Area de lnfluencia Direta (AID) consiste da area ocupada pela Central Termica e infra-estructuras
auxiliares. A AID tambem consiste das areas afectadas por polui9ao atmosferica e I ou sonora, onde as
pessoas nao poderao residir.
A area ffsica ocupada pela Central Termica, bem como a area de influencia directa, dentro da concessao da
Vale, nao seraO' habitadas durante a constru9ao da Central Termica, uma vez que todas essas
comunidades serao transferidas como parte do Plano de Acc;ao de Reassentamento do Complexo Industrial
de Moatize.

1.9.6.2.3

Area de lnfluencia lndirecta

Embora a Area de lnfluencia lndirecta (All) seja a area que nao esta sujeita a influencia directa do projecto,
certos impactos derivados do projecto serao sentidos. O All inclui as antigas aldeias de Mithethe e
Malabwe, bem como as sub-aldeias de Chipanga, Chithata e Bagamoyo na Vila de Moatize. Os termos All
e area de estudo serao utilizados alternadamente ao longo desta avaliac;ao.

1.9.6.2.4

Metodos de Recolha de Dados

A maior parte dos dados foi obtida atraves da analise de documentos e de informa96es fornecidas pela
Vale.

1.9.6.3

Limitar;oes e assunr;oes do estudo

Aplicam-se as seguintes assun96es:
•

Este estudo consistiu num estudo de gabinete, sendo assim os dados usados assumem-se como
precisos;

•

Dado que o estudo se baseia em dados secundarios, assume-se que os dados sao actuais e que nao
existiram mudani;as significativas na area de influencia que possam afectar os resultados do estudo.

•

Para complementar essas informa96es, foram realizados trabalhos de campo, os quais tambem
contribufram para a presente avalia9ao.
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1.9.6.4

Avaliagao de lmpacto

Os impactos sociais que podem surgir coma resultado do projecto sao descritos, discutidos e, com base nos
criterios descritos anteriormente, serao em seguida avaliados. Esta avaliac;;ao e realizada em tres nfveis
ligados a construc;;ao, operac;;6es e, num nfvel mais generalizado, as fases de encerramento do projecto. As
fases de construc;;ao e de opera96es do projecto sao avaliadas separadamente, em primeiro lugar sem
mitigac;;ao, e em segundo lugar com mitiga9ao.

1.9.6.4.1

lmpactos ldentificados

Com base na descri9ao do projecto e na descric;:ao social da area e da comunidade, foram identificados as
seguintes possiveis impactos:
•

Criac;;ao de emprego e potencial rendimento ;

•

Aumento de oportunidades para as pequenas, medias e micro empresas (SMME) ;

•

lmpactos econ6micos positivos;

•

lmpactos sabre a terra e recursos naturais;

•

Estabilidade social reduzida;

•

Desenvolvimento informal e aglomerados;

•

lnfra-estructuras e espac;:os sociais;

•

Saude reduzida;

•

Risco de HIV/SIDA e de Doen9as Sexualmente Transmitidas (DSTs);

•

Seguran9a e aumento de acidentes;

•

Acesso reduzido atraves do local;

•

Aumento dos nfveis de ruldos;

•

Aumento da polui9ao do ar;

•

Disturbio dos locais culturais, espirituais e religiosos;

•

lmpacto visual e disturbio do sentido de lugar;

•

Aumento do custo de vida;

•

Aumento da criminalidade;

•

Cria9ao de expectativas;

•

Perda de emprego depois da constru9ao.

Uma avaliac;:ao final, a do status quo, ou da opc;:ao de "nao fazer nada", caso o projecto nao venha a
avanc;;ar, o que tera tambem um conjunto de consequencias sociais. Essas implicac;;6es foram tambem
consideradas. Cada um dos impactos identificados e discutido e avaliado com medidas de mitiga9ao ou de
optimiza9ao a serem prestadas.
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1.9.6.4.1.1

•

Criai;ao de emprego

Descric;:ao do lmpacto:

0 projecto tera coma resultado a criac;:ao de varios pastas de trabalho directos e indirectos tanto durante as
fases de construc;:ao quanta de operac;:6es. Calcula-se que durante a fase de construc;:ao cerca de 3.039
empregos directos serao gerados de acordo com informac;:6es fornecidas pela Vale. Estes pastas de
trabalho terao coma resultado a gerac;:ao de mais emprego tanto em Tete quanta noutras Provfncias de
Moc;:ambique. Com base em extrapolac;:oes simples do modelo macro-econ6mico, calcula-se que cerca de
793 empregos adicionais indiretos e 2.289 induzidos poderao ser gerados, resultando num total de cerca de
6.121 empregos, a maioria dos quais sera para mao de obra semiqualificada e nao qualificada.
Adoptando uma abordagem semelhante para a fase de operac;:6es, a Vale calcula que cerca de 170
em pregos di rectos poderao ser gerados resultando num total de cerca de 1.129 pastas de trabalho por todo
o Pais; mais uma vez a maior parte destas oportunidades de trabalho sera para mao de obra
semiqualificada e nao qualificada que podera ser recrutada na area do projecto e na Provfncia de Tete
(Tabela 211 ).

Tabela 211: Central Termica da Vale - estimativas de oportunidades de emprego

FASE DE CONSTRU<;AO

Trabalhadores qualificados

1.270

Trabalhadores nao quallficados

2.138

Embora nao haja nenhuma indicac;:ao clara do nfvel de desemprego na area, as indicac;:6es mostram que
78% dos chefes de famflia nao estao formalmente empregados, e o perfil de emprego e caracterizado pela
maioria das pessoas envolvidas em actividades do sector primario a nfvel domestico I familiar, com menos
pessoas a desfrutar de emprego formal. lsto e muitas vezes indicativo de haver poucas oportunidades de
emprego formal. A fase operacional ira gerar maiores oportunidades de emprego permanente e sustentavel
que irao aumentar o rendimento familiar na area, o que, segundo a Diagonal Urbana (2006), e inferior a
US$100 par ano na maioria dos agregados familiares.
A area e dominada por explorac;:6es familiares de pequena escala sendo a agricultura e a explorac;:ao dos
recursos locais (coma florestas e recursos pesqueiros) as estrategias de sobrevivencia dominantes na
Provfncia de Tete, ocupando 44, 7% da forc;:a de trabalho urbana e 94, 1% da rural. Por conseguinte, apesar
de um aumento nas oportunidades de emprego na area poder ser considerado altamente significativo e
positivo, isso precisa de ser considerado com alguma cautela. Par vezes, as oportunidades de trabalho mais
formais, particularmente as de natureza temporaria, podem interferir negativamente com as actividades do
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sector primario que domina as sociedades tradicionais, uma vez que as qualifica96es associadas a estas
actividades ficam perdidas ao longo do tempo.

•

Avalia9ao:

Fase de Construr;ao: Durante a constru9ao, sem medidas de optimizar;ao, espera-se que a dimensao deste
impacto seja a nfvel nacional, estado positive, e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante,
de curta dura9ao e reversfvel embora seja de significado baixo. O grau de confian9a da avalia9ao e superior
a 70%, muito confiante.
Se as medidas de optimiza9ao forem implementadas com sucesso, isso podera resultar na alterac;ao do
significado de baixo para medio.
Fase operacional: Durante as operac;6es, sem medidas de optimizac;ao, espera-se que a dimensao deste
impacto seja nacional, estado positive e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de longa
durac;ao e reversfvel, embora seja de significado baixo. O grau de confianc;a na avaliac;ao e superior a 70%,
muito confiante.
Se as medidas de optimizac;ao forem implementadas com sucesso, isso podera resultar na alterac;ao do
significado de baixo para media.

•

Beneficios de optimizac;ao:

Para optimizar o nfvel do impacto local relativamente

a criac;ao de emprego.

Medidas de optimizac;ao:

•

Criar um balcao para "mao de obra e trabalhadores" para facilitar o recrutamento de trabalhadores
locais;

•

Trabalhar em estreita cooperac;ao com as autoridades Provinciais e Distritais;

•

Criar oportunidades de emprego para mulheres;

•

Usar, sempre que possfvel, metodos de trabalho intensive de construc;ao;

•

Utilizar a mao de obra local sempre que possivel;

•

Estabelecer um contrato de mao de obra com a comunidade com objectives para emprego e
progressao na carreira, sempre que possivel; e

•

Remunerar acima do salario mfnimo e investir em pessoal local.

A Vale esta a prop6r programas de educac;ao para adultos e para jovens aprendizes, como parte do seu
Programa de Desenvolvimento Social para o Projecto de Moatize. Parte destas actividades serao
canalizadas atraves da "Estac;ao de Conhecimentos" que a Vale pretende criar como forma de implementar
os seus programas de desenvolvimento. Recomenda-se que a Vale coopere com os outros
empreendimentos mineiros na area, atraves do desenvolvimento de programas integrados de formac;ao,
para maximizar os beneffcios para a comunidade local.
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1.9.6.4.1.2

•

Aumento de oportunidades para as pequenas, medias e micro empresas (SMME)

Descric;ao do impacto:

A Central Termica tera impactos positives em termos de aumento das oportunidades directas para o
pequeno comercio local informal, por vezes referido como pequenos, medios e micro empreendimentos
(MPME). E provavel que, durante as fases de construc;ao e de operac;oes do projecto, varias oportunidades
possam surgir para pequenos e medios empreiteiros. No entanto, e pouco provavel que estes se venham a
transformar em empreendimentos sustentaveis, a nao ser que recebam algum tipo de apoio e de
assistencia.
0 que deve, no entanto, ser anotado, e que actualmente existe uma falta de MPMEs adequadas na area.
lsso podera provavelmente limitar as oportunidades para as MPMEs locais, pelo menos nas fases iniciais do
projecto, dando assim enfase as medidas de optimizac;ao.

•

Avaliac;ao:

Fase de Construc;ao: Sem medidas de optimizac;ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja a nivel
regional, estado positivo, e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de curta durac;ao e
reversivel embora seja de significado baixo. 0 grau de confianc;a da avaliac;ao e entre 30 e 70%,
razoavelmente confiante.
Se as medidas de optimizac;ao forem implementadas com sucesso, isso podera resultar na alterac;ao do
significado de baixo para medio.
Fase operacional: Sem medidas de optimizac;ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja regional,
estado positivo e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de longa durac;ao e reversivel,
embora seja de significado baixo. 0 grau de confianc;a na avaliac;ao e entre 35-70%, razoavelmente
confiante.
Se as medidas de optimizac;ao forem implementadas com sucesso, isso podera resultar na alterac;ao do
significado de baixo para medio.

•

Beneficios de optimizac;ao:

Para optimizar o nivel do impacto local na criac;ao de MPMEs.

•

Medidas de Optimizac;ao:

•

Criar uma politica de recrutamento preferencial de MPMEs locais;

•

Trabalhar em estreita colaborac;ao com as autoridades Provinciais e Distritais, bem como com as
ONGs para garantir que os pequenos empresarios recebam formac;ao adequada, no ramo
financeiro e de gestao de neg6cios, especialmente durante a fase de construc;ao;

•

lmplementar um sistema de monitoria para assegurar que a Vale e os seus outros contratados
honrem a politica preferencial de recrutamento das MPMEs locais.
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1.9.6.4.1.3

•

lmpacto economico

Descric;ao do impacto:

A Central Termica, especialmente se for considerada num contexto de desenvolvimento em curso na regiao,
ira contribuir positivamente para a economia local, regional e nacional. Essa contribuic;ao tera a forma de
oportunidades estimulantes de neg6cios por todo o territ6rio Moc;ambicano, com empresas a fornecerem ea
prestarem os seus servic;os a Central tanto durante as fases de construc;ao coma de opera96es do projecto.
O Estado sera tambem beneficiado atraves dos impastos pagos pela Central e pelas empresas associadas
que abastecem e prestam servic;os as instala96es.
A nfvel regional a criac;ao de emprego e as oportunidades para as pequenas empresas tambem sao
susceptfveis de provocar um aumento do rendimendo familiar nas areas de impacto directo.

•

Avaliac;ao:

Fase de Construc;ao: Sem medidas de optimizac;ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja de nivel
nacional, estado positive, e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de curta durac;ao e
reversfvel e de significado media. 0 grau de confianc;a da avaliac;ao e entre 35-70%, razoavelmente
confiante.
As medidas de optimiza9ao poderao ocasionar altera96es (melhorias) a nfvel social devido as
oportunidades de emprego, especialmente se isso se puder concentrar na Provfncia de Tete.
Fase operacional: Sem medidas de optimizac;ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja nacional,
estado positive e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de longa durac;ao e reversfvel,
embora seja de significado media. 0 grau de confianc;a na avalia9ao e entre 35-70%, razoavelmente
confiante.

•

Beneficios de optimizac;;ao:

Para optimizar o valor econ6mico do projecfo a nfvel local, regional e nacional.

•

Medidas de Optimizac;;ao:

•

Sempre que possfvel, a Vale deve dar preferencia as comunidades locais e nacionais para o
fornecimento de productos e servic;os;

•

lncentivar os empreiteiros e sub-empreiteiros a dar preferencia as comunidades locais;

•
•

Oferecer oportunidades de formac;;ao a empresas locais e fornecedores; e
Atraves de gest6es junta ao Governo, deve-se buscar a acelarac;ao do projecto, buscando facilitar
os procedimentos administrativos e regulamentares, uma vez que o processo de criac;ao de
empresas em Moc;ambique e burocratico.

1.9.6.4.1.4

•

Terra e recursos naturais

Descri9ao do impacto:
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0 Projecto incluindo a zona tampao fica dentro da Area Industrial de Moatize, que devera ser compensada e
mitigada para nao vir a ter impactos adicionais sobre as comunidades locais. Todas as familias dentro da
area de concessao serao reassentadas. 0 numero total a ser reassentado e aqueles que irao receber
compensa96es ao abrigo do Complexo Industrial de Moatize vem devidamente sumarizado na Tabela 212
abaixo.
Antes do inicio das obras da CTE, devera ser realizada uma averigua9ao para assegurar que nao havera
perda de direitos sobre a terra, perda de habita96es e de infra-estructuras, perda de terrenos agricolas,
incluindo os utilizados para culturas, arvores frutfferas, pastagens e I ou a explora9ao de recursos naturais.

Tabela 212: Numero de famllias e empreendimentos privados afectados pelo Complexo Industrial de
Moatize

Total

60

1,241

1,301

Fonte: Vale - Desenvolvimento Social do Projecto de Moatize, 2009.

•

Medidas de mitiga9ao:

•

Nao sao necessarias mais medidas de mitiga9ao uma vez que todas as familias directamente
afectadas serao transferidas ao abrigo do processo de Reassentamento do Complexo Industrial de
Moatize. A Tabela 213 abaixo resume o reassentamento e as medidas de mitiga9ao propostas
para todas as fam ilias dentro da area do Projecto de Moatize.

Tabela 213: Reasssentamento e compensagao para o Complexo Industrial de Moatize

Reassentamento
Cateme

643

51.8

7.2

'.· 11t?
.. i'

Total

1,241

100.0

Fonte: Diagonal Urbana Consultoria Ltda . (Novembro de 2006).
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•

1.9.6.4.1.5

•

No caso de serem identificadas famflias que nae estejam a ser reassentadas pela Vale,
durante a fase de implementac;ao, as mesmas medidas de reassentamento que foram
aplicadas a todas as outras familias na area do Complexo Industrial de Moatize devem
ser aplicadas a estas fam flias.

Estabilidade social

Descric;ao do .impacto:

As actividades econ6micas geradas pela Central Termica poderao resultar num influxo de pessoas para as
zonas envolventes da Vila de Moatize, Tete, Guluare, Capanga, Manithinthe e Mithethe, o que e susceptivel
de ameac;:ar a estabilidade das estructuras sociais existentes. E provavel que o desenvolvimento de um polo
econ6mico tambem possa atrair pessoas que procuram trabalho e aqueles que buscam oportunidades para
venderem os seus productos e servic;:os. lsto podera resultar no aumento da prostituic;:ao e no aumento de
aglomerados informais. Existe tambem a possibilidade de este influxo de pessoas poder vir a ameac;:ar as
tradic;:oes locais e as estructuras familiares. Neste contexto, o aumento de trabalhadores e de pessoas em
busca de emprego pode criar varias influencias negativas no seio da comunidade de acolhimento devido ao
seguinte:

•
•

Tensao e conflito no seio da comunidade e impacto sabre as redes familiares e relacionamentos;

•

Aumento dos prec;:os locais e do custo de vida;

•
•

Aumento da prostituic;:ao;

•

Aumento de incidentes relacionados com o abuse de alcool e de drogas;

•

Competic;:ao em termos de empregos e de recurses disponfveis .

Pressao sabre os servic;:os locais, coma a habitac;:ao, clinicas, escolas, abastecimento de agua;

Gravidez nae planeada e indesejada;

0 impacto de trabalhadores da construc;:ao e de candidates a emprego sera particularmente significativo nas
areas rurais tradicionais, durante as fases de construc;:ao e de operac;ao do projecto, sobretudo porque o
nivel de emprego formal e muito reduzido. 0 potencial de isso poder acontecer e agravado pela actual
instabilidade no Zimbabue. 0 impacto durante a fase de operac;:oes deve ser menor do que durante a fase
de construc;:ao, devido ao menor numero de oportunidades de emprego. Acresce que a informac;ao sabre o
projecto, em termos de oportunidades de emprego, sera ja melhor compreendida par potenciais candidates
ao trabalho quando comec;:ar a fase de operac;:oes .

•

Avaliac;ao:

Fase de Construc;:ao: Sem medidas de mitigac;:ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja a nivel
local, estado negative, e que ira definitivamente ocorrer (Apendice 2). Este impacto e relevante,de curta
durac;:ao e irreversivel e de significado medic. 0 grau de confianc;:a da avaliac;:ao e entre 33-70% ,
razoavelmente confiante.
Se as medidas de mitigac;:ao forem implementadas com sucesso, isso podera resultar na alterac;ao do
significado de media para baixo.

Setembro de 2009
N°. 12203-8876-5

808

EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE

Fase operacional: Sem medidas de mitigac;:ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja local, estado
negativo e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de longa durac;:ao e irreversfvel, e de
significado medio. 0 grau de confianc;:a na avaliac;:ao e entre 35-70%, razoavelmente confiante.
Se as medidas de mitigac;:ao forem implementadas com sucesso, isso podera resultar na alterac;:ao do
significado de medio para baixo.

•

Objectivo da

mitiga~ao:

Reduzir o risco de instabilidade social e a probabilidade de conflitos sociais.

•

Medidas de mitigafao:

•
•
•
•

Limitar o influxo de trabalhadores migrantes utilizando mao de obra local;
Desenvolvimento de uma Polftica de Recrutamento de Mao de Obra abrangente, juntamente com
procedimentos de implementac;:ao;
Divulgar a politica de utilizac;:ao de mao de obra local;
lntroduzir medidas durante os programas de induc;:ao e outras iniciativas de formac;:ao, visando a
sensibilizac;:ao de trabalhadores expatriados e migrantes para a cultura local;

•

Cooperar com as autoridades locais e outras organizac;:oes na promoc;:ao de um ambiente
harmonioso e de policiamento da area;

•

lmplementar programa de monitoramento s6cio-econ6mico para avaliar os eventuais impactos e
orientar as medidas que se fizerem necessarias;

•
•

lniciar a criac;:ao de uma Comissao de Liga9ao da Comunidade; e
Todos os empregados da Vale e seus empreiteiros devem respeitar o c6digo de conduta da
empresa para determinar um comportamento aceitavel. 0 c6digo de conduta deve ser preparado
em consulta com os lfderes locais e os representantes do governo, e tomara em considerac;:ao as
tradic;:oes locais, crenc;:as, valores morais e praticas culturais de modo a reduzir o risco de conflito
com as comunidades locais.

1.9.6.4.1.6

•

Empreendimentos informais e assentamentos

Descrifao do impacto:

Aumento do desenvolvimento nao planeado e de assentamentos informais em torno do local do projecto,
associados as oportunidades econ6micas. 0 projecto e susceptivel de provocar um influxo de pessoas que
procuram trabalho e de outras em busca das oportunidades econ6micas que podem advir de um aumento
da actividade econ6mica na area. A situac;:ao econ6mica no Zimbabue e a falta de empregos nas regioes
menos desenvolvidas do Pais e susceptivel de agravar a situac;:ao. Em particular, as actividades de
construc;:ao e a utilizac;:ao de mao de obra semi-qualificada ou nao-qualificada podera ser susceptivel de
atrair pessoas a procura de trabalho, que nao tern alojamento e que provavelmente ocuparao terrenos
ilegalmente, para erguerem estructuras informais enquanto aguardam oportunidades de emprego. A
natureza deste tipo de desenvolvirnento informal e de tal forma que pode ser construfdo e povoado
rapidamente tornando-se diffcil para as autoridades o poderem controlar ou inverter. Este tipo de
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desenvolvimento descontrolado tambem e passfvel de resultar no aumento de uma serie de patologias
sociais como a criminalidade, a prostituic;:ao e o abuso de alcool e de drogas.
A Vale nao pretende criar campos de construc;:ao para os trabalhadores semi-qualificados e nao-qualificados
recrutados localmente. O pessoal qualificado e os trabalhadores contratados fora da area serao alojados no
local (tanto para a fase de construc;:ao coma de operac;:oes) e, portanto, nao ficarao perto dos
assentamentos existentes. A Vale vai construir habitac;:oes para acomodar no maximo 3.528 pessoas no
local, tanto para a mina coma para as operac;:oes da Central Termica. Preve-se que os impactos sociais
serao baixos uma vez que esses trabalhadores qualificados serao recrutados numa base de rotac;:ao e terao
varios espac;:os para entretenimento e lazer no pr6prio local.

•

Avaliacao:

Fase de Construc;:ao: Sem medidas de mitigac;:ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja a nfvel
local, estado negativo, e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de curta durac;:ao,
irreversfvel e de significado media. O grau de confianc;:a da avaliac;:ao e superior a 70%, muito confiante.
Se as medidas de mitigac;:ao forem implementadas com sucesso, isso podera resultar na alterac;:ao do
significado de medio para baixo.
Fase operacional: Sem medidas de mitigac;:ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja local, estado
negativo e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de longa durac;:ao e irreversfvel, e de
significado medio. 0 grau de confianc;:a na avaliac;:ao e superior a 70%, muito confiante.
Se as medidas de mitigac;:ao forem implementadas com sucesso, isso podera resultar na alterac;:ao do
significado de medio para baixo.

•

Objectivos da mitigacao:

Controlar a ameac;:a do aumento de desenvolvimento nao planeado e do aumento de aglomerados
informais:
Medidas de mitigac;:ao:

•

Assegurar que todos os materiais de construc;:ao descartados que possam ser usados para
construir estructuras informais sejam devidamente eliminados;

•

Assegurar que qualquer tipo de alojamento temporario utilizado para abrigar trabalhadores de
construc;:ao temporaria seja desmontado e devidamente eliminado ap6s a sua utilizac;:ao;

•

Cooperar com as autoridades locais para garantir que a legislac;:ao que proibe assentamentos
ilegais seja sempre devidamente aplicada;

•

Garantir que habitac;:oes adequadas estejam disponfveis para o pessoal e que essas sejam
desenvolvidas e controladas em conform idade com a legislac;:ao em vigor;

ii

implementar programa de monitoramento s6cio-econ6mico para avaiiar os eventuais impactos e
orientar as medidas que se fizerem necessarias;

•

Os funcionarios e trabalhadores alojados no local durante as fases de construc;:ao e operac;:oes
devem ser contratados com base num sistema de rotac;:ao, e devem poder desfrutar de amplos
espac;:os de entretenimento e lazer no pr6prio local.
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1.9.6.4.1.7

•

lnfra-estructuras e espar;os sociais

Descri~ao

do impacto:

A rede de estradas na area de estudo e geralmente pobre .. As estradas adjacentes que passam pela area
de estudo estao actualmente sobrecarregadas com um grande volume de trafego de veiculos pesados e por
isso o desenvolvimento da Central Termica ira agravar a situa9ao.
Alem disso, decorrente do aumento da popula9ao (influxo) e do tratego para a area, as infra-estructuras
sociais, como escolas, clfnicas e servi9os municipais (onde disponfveis) serao todos colocados sob pressao
adicional. Embora, o maior impacto seja devido ao influxo de pessoas durante a fase de construc;:ao, haverc:l
tambem impactos durante a fase de opera96es, particularmente devido ao desenvolvimento de outros
projectos na mesma area. Acrescem ainda as restric;:oes das autoridades locais para poderem gerir
adequadamente estas mudanc;:as e modernizar as infra-estructuras devido aos recursos limitados.

•

Avalia~ao:

Fase de Constru9ao: Sem medidas de mitiga9ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja local,
estado negative, e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de curta durac;;ao e reversivel e
de significado media. O grau de confianc;;a da avaliac;:ao e entre 35-70%, razoavelmente confiante.
Se as medidas de mitiga9ao forem implementadas com sucesso, isso podera resultar na alterac;:ao do
significado de media para baixo.
Fase operacional: Sem medidas de optimizac;:ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja local,
estado negative e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de longa durac;:ao, reversivel, e
de significado medio. O grau de confianc;:a na avaliac;:ao e entre 35-70%, razoavelmente confiante.
Se as medidas de mitigac;:ao forem implementadas com sucesso, isso podera resultar na alterac;:ao do
significado de medio para baixo.

•

Objectivos da

mitiga~ao:

Reduzir o impacto causado pelo projecto sabre as infra-estructuras existentes e as instala96es sociais. Sao
medidas de mitiga9ao:

•

Actualizac;:ao das infra-estructuras, tais como estradas adjacentes I perto da area do projecto,
sempre que viavel;

•

Trabalhar em estreita colaborac;:ao com as autoridades Provinciais e Distritais, para que as infraestructuras necessarias sejam modernizadas tempestivamente;

•

lmplementar programa de monitoramento s6cio-econ6mico para avaliar os eventuais impactos e
orientar as medidas que se fizerem necessarias;

•

Quando possivel considerar a possibilidade de atargar a forma9ao tecnica prevista para os
funcionarios da empresa aos funcionarios das autarquias locais (que prestam servi9os); e

•

Prestar cuidados medicos aos empregados na forma de um ambulat6rio da empresa e, quando
possivel, considerar a op9ao de expandir essa facilidade as familias dos empregados . 0 Programa
de Desenvolvimento Social preparado pela Vale para o Complexo Industrial de Moatize inclui
projectos na area da saude, educac;:ao, cultura, desporto e agricultura. Alguns dos
desenvolvimentos a nivel da saude propostos pela Vale incluem a reabilitac;:ao do Hospital

lfA.,
~_.
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Provincial de Tete e do Centro de Saude de Moatize; programas para melhorar a capacidade dos
tecnicos de saude e apoio para o Sistema de Emergencia M6vel de Moatize.

1.9.6.4.1.8

•

Sau de

Descri~ao

do impacto:

0 aumento da urbanizayao associado a Central Termica e a outras industrias mineiras e de
desenvolvimento industrial na area susceptivel de vir a colocar um peso sabre a saude e a seguranc;a das
pessoas que vivem na area. Este risco podera ser maior durante a fase de construc;ao, devido ao surto
inicial de migrac;ao interna e
provavel que venha a estabilizar-se ate certo ponto durante a fase de
operac;oes.

e

e

0 impacto sabre a saude e a seguranc;a podera ser de grande alcance, abrangendo problemas tais coma
doenc;as sexualmente transmissiveis e HIV I SIDA, a malaria e outras doenc;as infecto-contagiosas, bem
coma o aumento de riscos de acidentes industriais e rodoviarios. 0 aumento da industrializac;ao, com o
crescimento populacional associado, aumentara os riscos de saude acima referidos e as questoes de
seguranc;a. Algumas destas questoes sao tratadas mais detalhadamente a seguir.

•

Avalia~ao:

Fase de Construc;ao: Sem medidas de mitigac;ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja regional ,
estado negativo, e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto relevante, de curta durac;ao e irreversfvel
e de significado media. O grau de confianc;a da avaliac;ao entre 35-70%, razoavelmente confiante.

e

e

Se as medidas de mitiga9ao forem implementadas com sucesso, · isso podera resultar na alterac;ao do
significado de media para baixo.
Fase operacional: Sem medidas de optimizac;ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja regional,
estado negativo e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto relevante, de longa durac;ao, irreversivel, e
de significado media. 0 grau de confianc;a na avaliar;ao entre 35-70%, razoavelmente confiante.

e

e

Se as medidas de mitigayao forem implementadas com sucesso, isso podera resultar na alterac;ao do
significado de medio para baixo.

•

Objectivos da

mitiga~ao:

Reduzir os riscos da saude e da seguranc;a do projecto mediante as seguintes medidas de mitigac;ao:

•
•
!!

lntroduzir campanhas/formac;ao de sensibilizac;ao sabre DSTs e HIV/SIDA;
lntroduzir programas de prevenc;ao da malaria;
Considernr patiOcinar/intiOduzir infra-estructuras clfnicas (ver
compromisso da Vale relativamente a prestac;aode tais servic;os);

abaixo,

que

demonstra

o

•

lntroduzir programas de sensibilizac;ao sabre a saude;

•

Fazer com que os programas de sensibilizac;ao sabre a saude sejam extensiveis as familias dos
trabalhadores; e

•

Garantir que polfticas e procedimentos adequados a saude (e seguranya) sejam implementados,
divulgados e sempre seguidos.
~
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1.9.6.4.1.9

•

Riscos relacionados com DSTs

Descri~ao

e o HIV/SIDA

do impacto:

Apesar das DSTs e do HIV I SIDA serem mencionados no ambito da Saude e Segurarn;a acima, a natureza
do problema e de tal forma que necessita de atenc;ao especial. A afluencia provavel de trabalhadores, tanto
durante a fase de construc;ao como de operac;6es do projecto, e susceptivel de aumentar o risco e a
propagac;ao de doenc;as sexualmente transmissfveis e do HIV I SIDA. 0 risco das DSTs e do HIV I SIDA
aumentar devido ao projecto e motivo de grande preocupac;ao, uma vez que ja ha algum tempo que tern
sido documentado que o influxo de trabalhadores migrantes e seguido por um aumento da prostituic;ao (Gil,
et. Al. 1996; Lee, 2008), principalmente onde as comunidades mais pobres vem a chegada de migrantes
contratados como uma oportunidade para gerar rendimento. Tern tambem sido bem documentado que os
camionistas de longo curso estao associados a propagac;ao do HIV I SIDA (ver, por exemplo Alam, UD;
Kulis, UD; das Na96es Unidas). Esta situac;ao e particularmente relevante no caso de Moatize uma vez que
as principais vias de acesso para a Zambia, Malawi e Zimbabue (EN7) atravessam a area do projecto.
Actualmente a taxa de prevalencia do HIV/SIDA no Distrito de Moatize e relativamente baixa, no entanto,
com o influxo de trabalhadores migrantes e o aumento do trafego de camionistas de longa distancia, a
probabilidade ao aumento da taxa de prevalencia do HIV/SIDA e muito elevada.

•

A valia~iio:

Fase de Construc;ao: Sem medidas de mitigac;ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja a nivel
regional, estado negativo, e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de curta durac;ao,
irreversivel e de significado medio. 0 grau de confianc;:a da avaliac;ao e superior a 70%, muito confiante.
Se as medidas de mitigac;:ao forem implementadas com sucesso, isso podera resultar na alterac;ao do
significado de medio para baixo.
Fase operacional: Sem medidas de mitigac;:ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja regional,
estado negativo e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de longa durac;ao e irreversfvel,
e de significado medio. 0 grau de confianc;:a na avaliac;:ao e superior a 70%, muito confiante.
Se as medidas de mitigac;:ao forem implementadas com sucesso, isso podera resultar na alterac;:ao do
significado de medio para baixo.

•

Objectivos da mitiga~ao:

Reduzir o risco da propagac;ao de DSTs e do HIV/SIDA.

•

Medidas de mitiga~iio:

•

A Vale devera, em consulta com organizac;:6es locais e internacionais do HIV I SIDA e as
estructuras do governo, preparar e implementar uma campanha de piavenc;ao de DSTs a do HIV I
SIDA. Esta campanha deve usar varias metodologias comuns e praticas para garantir a
sensibilidade social e cultural, e deve ser implementada na area do projecto;

•

A Vale deve tentar minimizar o influxo populacional, utilizando mao de obra local sempre que
possfvel;

•

A Vale deve fazer com que os programas de sensibilizac;:ao e de prevenc;ao de DST e do VIH I
SIDA sejam uma condic;ao do contrato com todos os fornecedores e sub-operadores;
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•

A Vale deve fornecer um suprimento adequado de preservativos gratis a todos os trabalhadores .
Os preservativos devem estar colocados nas casas de banho e noutras areas comuns no local de
construc;:ao;

•

Um programa de aconselhamento voluntario e de testes deve ser introduzido durante a fase de
construc;:ao e deve continuar durante a fase de operac;:6es;

•

A Vale deve proceder ao levantamento voluntario da prevalencia de DSTs e do HIV I SIDA entre
todos os trabalhadores numa base regular. lsto envolveria um teste voluntario disponivel para
100% dos trabalhadores. Os resultados do levantamento ajudarao a determinar a estrategia para o
HIV I SIDA e DSTs. Quando os resultados safrem (presumindo-se que os resultados sejam
estatisticamente representativos), deverao ser divulgados a direcc;:ao e aos trabalhadores,
simultaneamente. Os resultados devem ser considerados dados estatisticos e devem assegurar a
confidencialidade.

1.9.6.4.2.0

•

Seguran~a

e aumento de acidentes

Descric;:ao do impacto:

Um aumento da actividade industrial e do trafego na zona ira aumentar o risco de acidentes. 0 aumento de
veiculos e maquinas pesadas durante a construc;:ao e o aumento de trafego durante as operac;6es ira elevar
os riscos de seguranc;:a para os pedestres, outro trafego rodoviario e animais. As comunidades locais podem
nao estar habituadas a um elevado numero de vefculos pesados e de maquinaria pesada e deverao ser,
portanto, conscientizadas dos perigos que este aumento podera causar.

•

Avaliac;ao:

Fase de Construc;ao: Sem medidas de mitigac;ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja a nivel
local, estado negative, e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de curta durac;ao,
reversfvel e de significado media. 0 grau de confianc;a da avaliac;ao e superior a 70% , muito confiante.
Se as medidas de mitigac;ao forem implementadas com sucesso, isso podera resultar na alterac;:ao do
significado de medio para baixo.
Fase operacional: Sem medidas de mitigac;ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja local, estado
negativo e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de longa durac;:ao e reversivel, e de
significado medio. 0 grau de confianc;:a na avaliac;ao e superior a 70% , muito confiante.
Se as medidas de mitigac;:ao forem implementadas com sucesso, isso podera resultar na alterac;ao do
significado de medio para baixo.

•

Objectivos da mitigac;:ao:

Reduzir o risco de acidentes.

•

Medidas de mitigac;:ao:

Duante a construc;:ao os locais deverao ser vedados para impeder o acesso aos mesmos:
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•

A vedac;:ao devera ser inspeccionada periodicamente e devera ser devidamente conservada pelo
empreiteiro, ate terminar a construc;:ao;

•

O empreiteiro devera assegurar que a sinalizac;:ao, que devera ser pict6rica e em Nhungwe e
Portugues, fique colocada em todas as vedac;:6es limitrofes para alertar contra a entrada na area
de construc;:ao;

•

Serao realizadas campanhas de sensibilizac;:ao sabre a seguranc;:a no seio das comunidades
adjacentes, nomeadamente nas escolas, para reforc;:ar a sensibilizac;:ao para os perigos do
aumento do trafego e da maquinaria pesada;

•

Os trabalhadores deverao estar todos informados sobre a obrigac;:ao de cumprirem com todas as
normas de seguranc;:a industrial e de transito;

•

Os veiculos e maquinas deverao estar todos em perfeitas condic;:oes de conservac;:ao .

Durante a fase de operac;:6es serao realizadas as seguintes acc;:oes:

•

A Central Termica devera ser vedada. A vedac;:ao devera ser inspeccionada semanalmente e
devera ser devidamente conservada pelo operador;

•

O operador devera assegurar-se de que os sinais de alerta de proibic;:ao na entrada do local estao
colocados em todas as vedac;:oes limitrofes. Esta sinalizac;:ao sera em Nhungwe e Portuguese se
apropriado tambem pict6rica;

•

Programas de sensibilizac;:ao do publico deverao ser desenvolvidos pelo operador. Estes deverao
ser realizados em conjunto com as comunidades directamente adjacentes para identificar areas de
potenciais riscos e para criar soluc;:oes para a reduc;:ao de riscos. Estas sessoes deverao incluir
programas de sensibilizac;:ao;

•

Os trabalhadores deverao estar todos informados sabre a obrigac;:ao de cumprirem com todas as
normas de seguranc;a industrial e de transito; e

•

Os vefculos e maquinas deverao estar todos em perfeitas condic;:oes de conservac;:ao .

1.9.6.4.2.1

•

Acesso atraves do local

Descric;:ao do impacto:

A construc;:ao da Central Termica e a respectiva area vedada irao dificultar o acesso atraves do local. Os
requisites de seguranc;:a associados a instalac;:oes estrategicas, coma centrais termicas, sao por natureza
rigorosos. lsto aplica-se tanto durante a fase de construc;:ao coma de operac;:oes do projecto.
Consequentemente, e necessario que o local esteja devidamente vedado, de modo a impedir a entrada nao
autorizada no local (a fotografia abaixo mostra um modelo da vedac;:ao) . Essa vedac;:ao e, no entanto,
susceptivel de interferir com a livre circulac;ao de pessoas e I ou animais atraves do local. Muitas vezes tais
restric;:oes resultam em transtornos, uma vez que as pessoas e os animais sao forc;:ados a fazer longas
caminhadas, para se deslocarem entre as aldeias e as pastagens . A aldeia de Matambanhama, localizada
ao sul do aglomerado, e um exemplo especifico de coma o acesso pode ser restritivo. A principal via de
acesso para essa aldeia passa perto do projecto da Central Termica podendo assim ficar obstruida pela
vedac;:ao a volta da Central, conforme ilustrado na Figura 198 abaixo. 0 aglomerado a Oeste adjacente tera
tambem secc;:oes vedadas, caso a extrac;:ao mineira prossiga, e por conseguinte, restringira ainda mais a
movimentac;:ao de leste-oeste atraves do local da Vale.
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•

Avaliac;ao

Fase de Construc;ao: Sem medidas de mitigac;ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja a nfvel
local, estado negative, e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de curta durac;ao ,
reversivel e de significado medio. 0 grau de confianc;a da avaliac;ao e superior a 70%, muito confiante.
Se as medidas de mitigac;ao forem implementadas com sucesso, isso podera resultar na alterac;ao do
significado de media para baixo.
Fase operacional: Sem medidas de mitigac;ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja local, estado
negative e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de longa durac;ao e reversfvel, e de
significado media. 0 grau de confianc;a na avaliac;ao e superior a 70%, muito confiante.
Se as medidas de mitigac;ao forem implementadas com sucesso, isso podera resultar na alterac;ao do
significado de media para baixo.

•

Objectives da mitigac;ao:

Reduzir o impacto causado pela interrupc;ao do acesso atraves do local da Central Termica.

•

Medidas de mitigac;ao:
•
•

Providenciar vias alternativas de acesso

Coordenar com as autoridades e comunidades locais para assegurar que a interrupc;ao do acesso

a volta da Central Termica seja minimizada.

1.9.6.4.2.2

•

a volta da Central Termica.

Aumento dos niveis de ruidos

Descric;ao do impacto:

a

A poluic;ao sonora associada Central Termica e susceptivel de aumentar. A fase de construc;ao podera
resultar num nfvel mais elevado e mais variado de rufdos do que durante a fase de operac;oes. lsto e devido
a natureza da construc;ao e da utilizac;ao de maquinas pesadas. No entanto, nao sao esperados impactos
adicionais aos ja abordados no EIA para o local da mina e do Complexo Industrial de Moatize, uma vez que
todas as fam ilias na area do projecto ja deverao ter sido reassentadas. A Figura 199 ilustra os possiveis
nfveis de rufdo que poderao surgir como resultado da Central Termica.
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•

Avaliac;ao

Fase de Construc;ao: Sem medidas de mitigac;ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja a nfvel
local, estado negativo, e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de curta durac;ao,
reversivel e de significado medio. O grau de confian9a da avaliac;ao e superior a 70%, muito confiante.
Se as medidas de mitiga9ao forem implementadas com sucesso, o que se espera venha a acontecer depois
do reassentamento de todas as comunidades no local, isso podera entao resultar na alterac;ao do
significado de medio para baixo.
Fase operacional: Sem medidas de mitiga9ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja local, estado
negative e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de longa dura9ao e reversfvel, e de
significado media. 0 grau de confianc;a na avalia9ao e superior a 70% , muito confiante .
Se as medidas de mitigac;ao forem implementadas com sucesso, o que se espera venha a acontecer depois
do reassentamento de todas as comunidades no local, isso podera entao resultar na alterac;ao do
significado de medio para baixo.

•

Objectivos da mitiga9ao:

Reduzir o desconforto e os perigos contra a saude provocados pela poluic;ao sonora.

•

Medidas de mitigac;ao:

As medidas de mitigac;ao abaixo recomendadas abordam nao s6 as familias dentro da area de
desenvolvimento, como tambem a comunidade em geral:

•

Reassentamento de todos os agregados familiares nas areas onde os niveis de ruido excedem os
niveis especificados neste EIA. lsso incluira todas as familias que permanecem na area onde os
niveis de ruido excedem os niveis maximos aprovados para o periodo nocturno.

•

As actividades de construc;ao e circula9ao de veiculos devem ser restritas ao periodo diurno, se
possfvel;

•

Todos os veiculos e maquinas da construc;ao devem ser devidamente mantidos em born estado de
conservac;ao de modo a que os niveis de ruido nao causem inc6modos desnecessarios e evitaveis
aos trabalhadores e comunidades locais;

•

Os materiais da construc;ao de estradas devem ser seleccionados de forma a minimizar os niveis
de ruido operacionais em areas identificadas como sendo problematicas;

•

Estructuras de atenuac;ao de rufdos devem ser desenvolvidas de modo a minimizar os niveis de
rufdo operacionais em areas identificadas como sendo problematicas;

•

As recomendac;:oes dos especialistas de ruidos e vibrac;oes devem ser respeitadas .

1.9.6.4.2.3

•

lmpacto do aumento da poluif;ao do ar sobre as pessoas

Descri9ao do impacto:

A polui9ao do ar associada a Central Termica e susceptivel de aumentar. Durante a fase de construc;ao, os
veiculos pesados poderao levantar poeiras e emitir fumos, enquanto que durante a fase de opera96es da
Central Termica sera tambem gerado um certo grau de polui9ao do ar. Ambos os casos apresentam riscos
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potenciais para a saude. No entanto, nao sao esperados impactos adicionais aos abordados no EIA para o
local da mina e para o Complexo Industrial de Moatize, uma vez que todas as familias na area do projecto
serao reassentadas.

•

Avaliac;ao

Fase de Construc;ao: Sem medidas de mitigac;ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja a nfvel
local, estado negativo, e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de curta durac;ao,
reversivel e de significado media. 0 grau de confianc;a da avaliac;ao e superior a 70%, muito confiante.
Se as medidas de mitigac;ao forem implementadas com sucesso, o que se espera venha a acontecer depois
do reassentamento de todas as comunidades no local, isso podera entao resultar na alterac;ao do
significado de media para baixo.
Fase operacional: Sem medidas de mitigac;ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja local, estado
negative e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de longa durac;ao e reversivel, e de
significado media. 0 grau de confianc;a na avaliac;ao e superior a 70%, muito confiante.
Se as medidas de mitigac;ao forem implementadas com sucesso, o que se espera venha a acontecer depois
do reassentamento de todas as comunidades no local, isso podera entao resultar na alterac;ao do
significado de media para baixo.

•

Objectivos da mitigai;:ao:

Reduzir o desconforto e os perigos contra a saude provocados pela polui9ao do ar.

•

Medidas de mitiga9ao:
As medidas de mitigac;ao abaixo recomendadas, abordam nao s6 as familias dentro da area de
desenvolvimento, coma tambem a comunidade em geral:

•
•

Controlar regularmente os niveis de poluic;ao do ar;
Trabalhar em conjunto com as autoridades competentes na aplicac;ao do regulamento sabre a
poluic;ao do ar;

•

Tdos os veiculos e maquinas da construc;ao devem ser mantidos em born estado de conservac;ao de
modo a minimizar os poluentes;

•

As recomendai;:oes do EIA sabre a poluic;ao do ar devem ser respeitadas .

1.9.6.4.2.4

•

Perturba~oes

das areas cu/turais, espirituais e religiosas

Descric;ao do impacto:

E possfvel que a Central Termica possa ter impactos fisicos sabre as areas culturais, espirituais ou de
significado religioso, destruindo-as completamente ou desvalorizando- as. Essas areas poderao incluir os
cemiterios e as sepulturas individuais das famflias deslocadas. Algumas arvores, especialmente a baoba,
sao tambem consideradas locais sagrados por parte das comunidades.
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Nao sao, no entanto, esperados impactos adicionais aos abordados no EIA para o local da mina e para o
Complexo Industrial de Moatize, uma vez que todas as familias na area do projecto serao reassentadas
bem como os seus cemiterios e sepulturas.

•

Avaliac;:ao

Fase de Construc;:ao: Sem medidas de mitigac;:ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja a nivel
local, estado negativo, e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de durac;:ao permanente,
irreversivel e de significado media. O grau de confianc;:a da avaliac;:ao e entre 35-70%, razoavelmente
confiante.
Se as medidas de mitigac;:ao forem implementadas com sucesso, o que se espera venha a acontecer depois
do reassentamento de todas as comunidades no local, isso podera entao resultar na alterac;:ao do
significado de medio para baixo.
Fase operacional: Sem medidas de mitigac;:ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja local, estado
negativo e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de durac;:ao permanente e irreversivel,
e de significado media. 0 grau de confianc;:a na avaliac;:ao e entre 35-70%, razoavelmente confiante.
Se as medidas de mitigac;:ao forem implementadas com sucesso, o que se espera venha a acontecer depois
do reassentamento de todas as comunidades no local, isso podera entao resultar na alterac;:ao do
significado de media para baixo.

•

Objectives da mitigac;:ao:

Abordar os disturbios nas areas culturais, espirituais ou de significado religioso, de forma adequada e
sensivel.

•

Medidas de mitigac;ao:

Se forem descobertos mais cemiterios ou sepulturas durante a implementac;ao do projecto, as seguintes
medidas devem ser adoptadas:

•

Assegurar que qualquer componente das areas culturais, espirituais e religiosas fac;:a parte do
Plano de Acc;ao de Reassentamento aplicado as comunidades desta area, a serem reassentadas;

•

Assegurar que todos os aspectos culturais, espirituaias e religiosos sejam abordados de modo a
satisfazerem as pessoas afectadas; e

•

As recomendac;oes do EIA relativas ao patrim6nio devem ser respeitadas .

1.9.6.4.2.5

•

lmpacto visual e

perturba~ao

do sentido de /ugar

Descric;:ao do impacto:

A construc;ao de uma central termica no seio duma area rural e susceptfvel de alterar a atmosfera rural da
regiao e podera alterar o estilo de vida rural e sentido de fugar para afgumas comunidades. "O sentido de
lugar e a extensao que uma pessoa pode reconhecer ou recordar um lugar, coma sendo pelo menos distinto
de outros lugares, com um caracter particular pr6prio e exclusive" (Lynch, K; 1992). No entanto, nao sao
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esperados impactos adicionais para alem dos abordados no EIA para o local da mina e Complexo Industrial
de Moatize, uma vez que todas as famflias na area do projecto deverao ser reassentadas .

•

Avalia9ao

Fase de Constru9ao: Sem medidas de mitiga9ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja a nlvel
local, estado negativo, e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de dura9ao permanente,
irreversfvel e de significado medio. 0 grau de confian9a da avalia9ao e superior a 70%, muito confiante .
Se as medidas de mitiga9ao forem implementadas com sucesso, o que se espera venha a acontecer depois
do reassentamento de todas as comunidades no local, isso podera entao resultar na altera9ao do
significado de medio para baixo.
Fase operacional: Sem medidas de mitiga9ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja local, estado
negativo e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de dura9ao permanente e irreversfvel,
e de significado medio. O grau de confian9a na avalia9ao e superior a 70%, muito confiante.
Se as medidas de mitiga9ao forem implementadas com sucesso, o que se espera venha a acontecer depois
do reassentamento de todas as comunidades no local, isso podera entao resultar na altera9ao do
significado de medio para baixo.

•

Objectivos da mitiga9ao:

Reduzir o impacto visual e de sentido de lugar negativo, que o projecto possa vir a ter sobre o ambiente.

•

Medidas de mitiga9ao:
•

As medidas de mitiga9ao apresentadas no EIA sobre a divulga9ao de impactos visuais devem ser
adoptadas para as fam flias que possam vir a experimentar intrusao visual.

1.9.6.4.2.6

•

Aumento do custo de vida

Descri9ao do impacto:

0 aumento da actividade econ6mica na area e susceptrvel de provocar um aumento do custo de vida,
devido a procura. A medida que o poder de compra dos trabalhadores migrantes e dos trabalhadores
contratados aumenta, os desempregados e os membros mais vulneraveis da sociedade serao
frequentemente confrontados com pre9os mais elevados que podem estar acima do que podem pagar. Com
o grau de desenvolvimento que se esta neste momenta a verificar na regiao, este e um cenario provavel
que se estendera tanto para a fase de constru9ao como para a fase de opera96es do projecto.

•

Avalia9ao

Fase de Constru9ao: Sem medidas de mitiga9ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja a nlvel
local, estado negativo, e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de curta dura9ao,
irreversfvel e de significado medio. 0 grau de confian9a da avalia9ao e superior a 70%, muito confiante.
Se as medidas de mitiga9ao forem implementadas com sucesso, isso podera entao resultar na altera9ao do
significado de medio para baixo.
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Fase operacional: Sem medidas de mitiga9ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja local, estado
negative e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de longa dura9ao e irreversfvel, e de
significado media. O grau de confian9a na avalia9ao e superior a 70%, muito confiante.
Se as medidas de mitiga9ao forem implementadas com sucesso, isso podera entao resultar na altera9ao do
significado de medio para baixo.

•

Objectivos da m itiga9ao:

Gerir os efeitos que o aumento do custo de vida tera sabre a comunidade local, especialmente sabre a
popula9ao pobre e vulneravel.

•

Medidas de mitiga9ao:

•

Assegurar que exista habita9ao adequada para os trabalhadores, de modo a que a procura de
instala96es existentes nao aumente;

•

Facilitar a cria9ao de mais e melhores infra-estructuras comerciais de modo a minimizar o aumento
dos pre9os, especialmente dos productos alimentares;

•

Criar um forum, em coopera9ao com as autoridades competentes, para acompanhar o custo de
vida numa base regular;

•

Onde e sempre que necessario, criar estrategias para o desenvolvimento, para apoiar os membros
mais vulneraveis da sociedade.

1.9.6.4.2.7

•

Aumento da criminalidade

Descri9ao do impacto:

0 influxo de pessoas para a area e o aumento da actividade econ6mica podera resultar num aumento das
actividades criminosas. O numero de pessoas em busca de trabalho que irao migrar para a area e
susceptfvel de ultrapassar o numero de postos de trabalho disponfveis, aumentando assim o risco de
criminalidade. E tambem provavel que elementos oportunistas de fndole criminosa possam deslocar-se para
a area para se aproveitarem do aumento das oportunidades econ6micas.

•

Avalia9ao

Fase de Constru9ao: Sem medidas de mitiga9ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja a nfvel
regional, estado negativo, e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de curta dura9ao,
irreversfvel e de significado media. 0 grau de confian9a da avalia9ao e superior a 70%, muito confiante.
Se as medidas de mitiga9ao forem implementadas com sucesso, isso podera entao resultar na altera9ao do
significado de media para baixo.
Fase operacional: Sem medidas de mitiga9ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja local, estado
negative e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de dura9ao regional e irreversfvel, e de
significado medio. 0 grau de confian9a na avalia9ao e superior a 70%, muito confiante.
Se as medidas de mitiga9ao forem implementadas com sucesso, isso podera entao resultar na altera9ao do
significado de media para baixo.
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•

Objectivos da mitigayao:

Reduzir o risco da criminalidade.

•

Medidas de mitigayao:

•

Criar estructuras de ligayao com a polfcia local para monitorar mudanc;as, particularmente durante
a fase de construc;ao;

•

Se necessario fornecer seguranya adicional;

•

Sempre que possivel, ajudar a policia com infra-estructuras e recursos, coma parte dos programas
de investimento social na comunidade, da Vale;

•

Explorar a legalidade ea viabilidade da criayao de F6runs sabre Policiamento Comunitario .

1.9.6.4.2.8

•

Cria~ao

de expectativas

Descriyao do impacto:

A possibilidade da construyao de uma Central Termica na area podera criar varias expectativas, que se
poderao transformar em preocupar;:oes, no seio das comunidades locais, se as mesmas nao forem
cumpridas. Existe um nivel de incertezas entre a populac;ao sabre o que podem esperar em termos de
prestar;:ao de servic;os, outros rendimentos e oportunidades de emprego - e normalmente o caso com outros
projectos identicos em que as expectativas de criar;:ao de emprego sao movidas pela esperanr;:a e,
consequentemente, se tornam exageradas. Uma pesquisa recente na Provincia de Tete indica que tais
expectativas terao que ser cuidadosamente abordadas no Projecto da Central Termica da Vale em Moatize.
Embora a area fique livre de quaisquer assentamentos antes da implementayao, podera ainda haver
incertezas entre a popular;:ao local sabre se este ja esta realmente finalizado e ate que ponto podem ainda
ser afectados.

•

Avaliac;ao

Fase de Construc;ao: Sem medidas de mitigac;:ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja a nivel
local, estado negative, e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de curta durar;:ao,
irreversivel e de significado media. O grau de confianr;:a da avaliac;ao e superior a 70%, muito confiante.
Se as medidas de mitigac;ao forem implementadas com sucesso, isso podera entao resultar na alterayao do
significado de media para baixo.
Fase operacional: Sem medidas de mitigar;:ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja local, estado
negative e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de longa durac;ao e irreversivel, e de
significado media. 0 grau de confiam;a na avaiiac;:ao superior a 70%, muito confiante.

e

Se as medidas de mitigac;ao forem implementadas com sucesso, isso podera entao resultar na alterac;:ao do
significado de media para baixo.

•

Objectivos da m itigayao:

Abordar e gerir as expectativas e as preocupac;:oes no seio da comunidade local.
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•

Medidas de mitigac;:ao:

•

Envolvimento com a comunidade atraves dos Hderes comunitarios e atraves das instituic;:oes
governamentais competentes para garantir que o processo de reassentamento seja totalmente
compreendido e eficazmente implementado;

•

Divulgar com clareza todas as informac;:oes pertinentes sabre o projecto de uma forma facilmente
compreensfvel pelo publico-alvo;

•

lndicar o numero de pastas de trabalho que estarao disponlveis para a populac;:ao local tanto
durante a fase de construc;:ao coma de operac;:oes do projecto;

•

llustrar claramente os niveis de competencias necessarios para preencher esses pastas de
trabalho e qual vai ser a politica de recrutamento;

•

lndicar claramente a durac;:ao associada prevista para os trabalhos relacionados com a construc;:ao,
particularmente durante a fase de construc;:ao; e

•

Divulgar claramente todas as informac;:oes sabre todos os projectos comunitarios que tenham sido
identificados nas secc;:oes acima, para mitigar os impactos sociais adversos que afectem as
maiores comunidades - muitos deles fazendo parte do Programa de Desenvolvimento Social para o
Projecto do Complexo Industrial de Moatize.

1.9.6.4.2.9

•

Perda de emprego ap6s a constru<;ao

Descric;:ao do impacto:

As actividades de construc;:ao sao de natureza curta e tern a durac;:ao de aproximadamente tres anos. Com a
fase de construc;:ao a estender-se par um periodo de tempo limitado e necessitando de uma gama de
competencias diferentes, e provavel que haja um aumento do desemprego a medida que a construc;:ao se
vai concluindo. Dependendo de coma os outros projectos de construc;:ao na area se desenvolvem, e
provavel que ate um certo ponto havera um excesso de competencias relacionadas com a construc;:ao no
mercado de trabalho. lsto podera agravar a situa9ao do desemprego entre a populac;:ao local.

•

Avaliac;:ao

Fase de Construc;:ao: Sem medidas de mitigac;:ao, espera-se que a dimensao deste impacto seja a nivel
regional, estado negativo, e que ira definitivamente ocorrer. Este impacto e relevante, de curta durac;:ao,
irreverslvel e de significado media. 0 grau de confian9a da avalia9ao e superior a 70%, muito confiante.
Se as medidas de mitigac;:ao forem implementadas com sucesso, isso podera entao resultar na alterac;:ao do
significado de media para baixo.

•

Objectivos da mitigac;:ao:

Minimizar o numero e extensao de pastas de trabalho ap6s a construc;:ao.

•

Medidas de mitigac;:ao:

•

lmplementar um programa de contenc;:ao de acordo com as exigencias legais de Moc;:ambique;
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•

lntroduzir iniciativas de formac;:ao que visem a requalificac;:ao, nomeadamente de trabalhadores nao
qualificados e semi-qualificados, durante a fase de construc;:ao;

•
•

Absorver o maior numero de trabalhadores possivel na fase de operac;:6es; e

•

lmplementar programas sociais conforme definido no Programa de Desenvolvimento Social da
Vale.

lntroduzir projectos de investimentos sociais empresariais dos empreiteiros;

1.9.6.4.2.10

A a/ternativa de manter o status quo I

'nao fazer nada'

As consequencias de nao se tomar qualquer medida e de manter o status quo tambem tern implicac;:6es de
impacto social. Moc;:ambique ea vizinha Africa do Sul em particular tern falta de energia electrica, situac;:ao
que ira aumentar ainda mais quando a economia voltar a crescer ap6s a recessao actual. 0 'nao fazer nada'
continuara a colocar o fornecimento de energia electrica sob pressao em toda a regiao da Africa Austral,
aumentando a possibilidade de quebras de energia e a limitac;:ao de novas empreendimentos, reduzindo
assim as oportunidades de crescimento econ6mico e de emprego.
As consequencias da opc;:ao do status quo sao:
•

As comunidades na area de estudo nao irao sentir os impactos da Central Termica, conforme
descrito no presente relat6rio, tais como criminalidade, saude, seguranc;:a, mas tambem nao irao
usufruir de quaisquer beneffcios positivos;

•

A regiao da Africa Austral, incluindo Moc;:ambique, ira sofrer um impacto negative na economia, por
nao haver crescimento econ6mico real;

•

Perder-se-ao as oportunidades de emprego directas, indirectas e induzidas em Moc;:ambique;

•

Os empreendimentos industriais e residenciais existentes na regiao irao sofrer um aumento dos
niveis de interrupc;:ao de energia.

Por conseguinte, a opc;:ao do status quo nao pode ser considerada uma alternativa razoavel ou viavel, uma
vez que os impactos negatives, tanto a nivel local como nacional, poderao superar os beneficios positives.

1.9.6.4.3

lmpacto Cumulative

Esta a ser considerado o desenvolvimento do projecto da Central Termica, apesar de haver ja uma serie de
outros desenvolvimentos em curse na Provincia de Tete. Nalguns casos, como no caso da Central Termica
e da mina de Moatize, a relac;:ao e de interdependencia. Para alem destes, ha ainda Barragem de Cahora
Bassa e o esquema hidroelectrico na parede da barragem, o corredor de desenvolvimento que faz a ligac;:ao
do Malawi, Zimbabwe e Zambia aos portos de Nacala e da Beira atraves da Provincia de Tete, a proposta
de explorac;:ao mineira e do desenvolvimento da Central Termica nos terrenos circundantes a Oeste, e a
reabilitac;:ao pendente da Linha Ferrea do Sena. Todos estes desenvolvimentos tern, numa base cumulativa,
consequencias positivas e negativas.
Pelo !ado positivo, terao impacto sobre os seguintes parametros sociais:

•

Crescimento econ6mico;

•

Criac;:ao de emprego;

•

Desenvolvimento de competencias;
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•

Desenvolvimento infra-estructural;e

•

Oportunidades de neg6cio.

Pelo lado negativo, terao impacto sabre:

•

Terra e recursos naturais;

•

Saude e segurarn;a;

•

lnfra-estructuras e instalac;oes sociais;

•

Criminalidade;

•

Desenvolvimentos informais; e

•

Estructuras sociais .

Esta , contudo, fora do ambito deste relat6rio, realizar uma avaliac;ao detalhada dos impactes cumulativos
associados a todos os empreendimentos na Provfncia de Tete. No entanto, e importante notar que impactos
intuitivos irao surgir coma um resultado do projecto da Central Termica.

1.9.6.4.4

lmpactos ldentificados durante o Encerramento do Projecto

Embora seja importante identificar os impactos que possam surgir devido ao encerramento do projecto, nao
e possfvel, principalmente na fase inicial de um projecto, fazer qualquer avaliac;ao razoavel desses
impactos. As avalia96es de impacto sao realizadas no contexto de um estudo de base e com o projecto a
prorrogar-se por um longo periodo de tempo, entre 25 a 30 anos; e mais que provavel que o ambiente social
tenha mudado drasticamente na altura do encerramento do projecto. Apesar disso, alguns dos impactos que
estarao associados ao encerramento do projecto, sao susceptfveis de incluir:
•

Perda de ernpregos;

•

Encerramento de pequenas e medias empresas;

•

Vulnerabilidade social; e

•

Ocupac;ao illegal do local da Central Termica.

Cada um desses impactos esta a seguir sumariamente descrito:

1.9.6.4.4.1

Perda de empregos

0 encerramento da Central Termica ira resultar na perda de pestos de trabalho ao longo de um certo
perfodo, uma vez que a Central sera encerrada par fases . Cerca de 170 pastas de trabalho directos serao
perdidos, resultando tambem na perda de varies pestos de trabalho indirectos e induzidos em todo o Pais.
Devido a natureza de extensao do projecto, nao e passive! avaliar a capacidade de absorc;ao da economia
na altura do encerramento, mas deve ser significativamente melhor do que a actual situac;ao, com base nas
taxas de crescimento da economia de Moc;ambique nos ultimas seis anos, que ultrapassou uma taxa de
crescimento real de 6% aa.
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1.9.6.4.4.2

Encerramento de pequenas e medias empresas

E provavel que varias pequenas e medias empresas tambem sejam directa e indirectamente negativamente
afectadas pelo encerramento da Central. A extensao do impacto sera igualmente determinada pelo
crescimento da economia daqui a cerca de 25 a 30 anos.

1.9.6.4.4.3

Vulnerabilidade social

A perda de empregos e de oportunidades econ6micas sao susceptlveis de provocarem uma reduc;:ao no
rendimento familiar. E, no entanto, razoavel supor que na altura do encerramento, a economia ter-se-a
desenvolvido de tal forma a poder absorver grande parte do impacto socio-econ6mico do encerramento. No
entanto, numa economia fraca, existe o risco de nao ser facil para os ex-empregados voltarem as formas
tradicionais de vida, depois de terem trabalhado mais de uma gerac;:ao, sem terem acesso a qualquer tipo
de assistencia.

1.9.6.4.4.4

Ocupa~ao

illegal do local da Central Termica

A evacuac;:ao das infra-estructuras e do local da Central Termica vai deixar um espac;:o aberto que,
especialmente em condii;:oes econ6micas fracas, e susceptivel de ser ocupado ilegalmente. A ocupai;:ao
desordenada e descontrolada podera resultar na degradac;:ao do meio ambiente com os consequentes
impactos sociais negatives.

1.9.6.4.4.5

Politica de Descomissionamento da Central Termica

Considerando as questoes que foram acima levantadas, e importante que a Vale desenvolva uma politica
de Descomissionamento da Central Termica, que seja regularmente revista e adaptada, a medida que a
fase operacional da Central vai chegando ao fim. Esta poHtica devera ter em conta o seguinte, que pode ou
nao ser incluldo no ambito da mesma, dependendo das circunstancias vigentes na altura do encerramento:
•

O planejamento sobre o encerramento deve ser feito com bastante antecedencia;

•

Empregar uma abordagem abrangente para a formulac;:ao de uma poHtica de descomissionamento da
Central Termica. Com esse fim, deve ser recolhida informac;:ao da parte dos trabalhadores, da
comunidade e das organizai;:oes governamentais e nao-governamentais (ONGs) relevantes;

•

Assegurar aos empregados a oportunidade para diversificarem as suas competencias atraves de
acc;:oes de formac;:ao no local de trabalho antes do descomissionamento, de forma que estejam
preparados para o mercado de trabalho;

•

Comunicar de forma clara e na altura adequada o processo do encerramento iminente;

•

Negociar com os trabalhadores indenizac;:oes em conformidade com as leis Moc;:ambicanas;

•

Oferecer aos trabalhadores a opc;:ao de aconselhamento sobre futuras possibilidades de emprego com
o objectivo de os ajudar a preparar os seus Curriculum Vitae e a encontrarem alternativas de emprego;

•

Recorrer as empresas locais durante a fase de descomissionamento;

•

Solicitar a cooperac;:ao das autoridades locais e governamentais para a reabilitac;:ao das instalac;:oes da
Central Termica;

•

Considerar a viabilidade de converter as infra-estructuras em instalac;:oes industriais.
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1.9.6.5

lmpacto·

Classifica<;ao dos lmpactos da Construc;ao

Estatut.o

E:scala

Relevancia

Dura!;ao

Reve..Stbl,.
J ldade:

Probablllda
g_e

Significancia
com Mitiga!iao

CONSTRU9'6.0
Criai;:ao de
emprego temporario
durante a
construi;:ao

Positivo

Nacional

Relevante

Longo prazo

Reverslvel

Definitive

Aumento nas
1portunidades para
PMMEs

Positive

Regional

Relevante

Longo prazo

Reverslvel

Definitivo

lmpacto econ6mico
durante construi;:ao

Positive

Nacional

Relevante

Curto prazo

Reverslvel

Perda de Terra e de
Recursos Naturais

Negativo

Local

Relevante

Permanente

lrreversivel

Definitive

Baixa

Aumento no custo
de vida

Negative

Local

Relevante

Permanente

lrreversivel

Definitive

Baixa

Aumento na
criminalidade

Negative

Regional

Relevante

Curto prazo

lrreversivel

Definitivo

Baixa

Expectativas
exageradas

Negative

Local

Relevante

Curto prazo

lrreverslvel

Definitivo

Baixa

Aumento na
instabilidade social
fovido ao afluxo de
individuos a procura
de emprego e
trabalhadores
envolvidos na
construi;:ao

Negative

Local

Relevante

Curto prazo

lrreversivel

Definitive

Baixa

Aumento em
assentamentos
informais nao
planificados

Negativo

Local

Relevante

Curto prazo

Reverslvel

Definitive

Baixa

Saude e seguranca

Negative

Regional

Relevante

Curto prazo

lrreverslvel

Definitive

Baixa

Aumento do risco
de DSTs e
prevalencia de
HIV/SIDA

Negative

Regional

Relevante

Curto prazo

lrreversivel

Definitive

Baixa

Aumento do risco
de acidentes

Negative

Local

Relevante

Curto prazo

Reverslvel

Definitive

Baixa
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lmpacto

Estatuto

Es ca la

Dura~a'o
.':'- ..- :.

Relevancia

r:-~:··

ReverslblIida de

Probabilida
de

Significancia
com Mitiga!;ao

CONSTRUQAQ,.
Restrir;ao do
acesso no local

Negativo

Local

Relevante

Curto prazo

Reversivel

Definitivo

Baixa

Aumento no ruido
de construr;ao

Negativo

Local

Relevante

Curto prazo

Reversivel

Definitivo

Baixa

Aumento na
poluir;ao
atmosferica
iecorrente de
,..ioeiras e fumos
durante a
construr;ao

Negativo

Local

Relevante

Curto prazo

Reversivel

Definitivo

Baixa

Perturbar;:ao de
locais de
importancia cultural,
espiritual e religiosa

Negativo

Local

Relevante

Permanente

lrreversivel

Definitivo

Baixa

Perturbar;ao do
sentido de lugar e
impacto visual

Negativo

Local

Relevante

Permanente

lrreversivel

Definitivo

Baixa

Perda de emprego
ap6s a construr;:ao

Negativo

Regional

Relevante

Curto prazo

lrreversivel

Definitivo

Baixa

Degradar;:ao da
infraestructura e
servir;:os sociais

Negativo

Local

Relevante

Curto prazo

Reversivel

Definitivo

Baixa

1.9.6.6

Classifica9ao dos lmpactos da Opera9ao

Escala ,
~

Oportunidades de
emprego

Positivo

Nacional

Relevante

Longo prazo

Reversivel

Definitiva

Aumento nas
oportunidades para
PMMEs

Positivo

Regional

Relevante

Longo prazo

Reversivel

Definitiva

lmpacto econ6mico
durante as
operar;:oes

Positivo

Nacional

Relevante

Longo prazo

Reversivel

Definitiva
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hnpacto

Estatuto

!::seal~

Relevancla

oui'a~ao

Reversibi· lictade

Probabilidade

Significancia com
mitiga~ao

OPE~¢A,o
Expectativas
exageradas

Negativo

Local

Relevante

Longo prazo

lrreversivel

Definitiva

Baixa

Aumento da
instabilidade social
devido ao afluxo de
pessoas a procura
de emprego

Negativo

Local

Relevante

Longo prazo

lrreversivel

Definitiva

Baixa

l\umento de
.;sentamentos
informais nao
planificados

Negativo

Local

Relevante

Longo prazo

Reversivel

Definitiva

Baixa

Sobrecarga na
saude e seguranr;:a
nas comunidades
vizinhas

Negativo

Regional

Relevante

Longo prazo

lrreversivel

Definitiva

Baixa

Aumento do risco
de DSTs e
prevalencia de
HIV/SIDA

Negativo

Regional

Relevante

Longo prazo

lrreversivel

Definitiva

Baixa

Aumento do risco
de acidentes
rodoviarios

Negativo

Local

Relevante

Longo prazo

Reversivel

Definitiva

Baixa

Restrir;:ao do
-::esso no local

Negativo

Local

Relevante

Longo prazo

Reversivel

Definitiva

Baixa

Aumento nos ruidos
operacionais

Negativo

Local

Relevante

Longo prazo

Reversivel

Definitiva

Baixa

lmpacto da poluir;:ao
do ar na saude
humana

Negativo

Local

Relevante

Longo prazo

Reversivel

Perturbar;:ao de
locais de
importancia cultural,
espiritual e religiosa

Negativo

Local

Relevante

Permanente

lrreversivel

Definitiva

Baixa

Perturbar;:ao do
sentido de lugar e
impacto visual

Negativo

Local

Relevante

Permanente

Irreve rs ive I

Definitiva

Baixa

Aumento do custo
de vida

Negative

Local

Relevante

Media prazo

lrreversivel

Definitiva

Baixa
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lmpacto

Estatr..ito

ES cala

Relevanda
':"'-

'""'C

oui-a!;ao

Reversibi--·
Iida.de .

OPERA<;AO
Aumento da
criminalidade

Negativo

Regional

Relevante

Longo prazo

lrreversivel

Definitiva

Baixa

Degradar,:ao da
infraestructura e
servir,:os sociais

Negative

Local

Relevante

Longo prazo

Reversivel

Definitiva

Baixa

Perda de terra e
recursos naturais

Negative

Relevante

Permanente

lrreversivel

Definitiva

Baixa

Local

1.9.7 lmpactos Visuais
1.9.7.1

Objectivos do Estudo

0 presente estudo objectivou levar a cabo a investiga9ao de impacto visual da Central Termica de Moatize,
Provincia de Tete, Mo9ambique, proposta.

1.9.7.2

Abordagem do Estudo e Metodologia

De forma a abordar os objectives do estudo, os seguintes metodos foram utilizados:

Genius Loci

•

Determinar 0 cenario, caracter visual e USO da terra da area que circunda a area e
(sentido de lugar). Teve lugar uma visita de estudo de 19 a 21 de Maio de 2009;

•

Discussoes e encontros com a equipa de consultores especialistas de forma a identificar aspectos
especificos da constru9ao e desenvolvimento que possam afectar a qualidade visual do cenario;

•

Definir a extensao do ambiente visualmente afectado, a distancia de visao e as vistas criticas;

•

Avaliar as caracteristicas da paisagem de acordo com as quais a classifica9ao dos impactos foi
aplicada;

•

O campo de visao, ou seja, a area dentro da qual o projecto proposto pode ser visive!, foi determinado
utilizando mapas topograficos digitais analisados pelo Sistema de lnforma9ao Geografica (SIG),
algoritmos disponiveis no pacote de Software de ArcView.

0

As afirma96es relacionadas com a avalia9ao de impacto visual contidas neste relat6rio estao baseadas na
opiniao especializada dos autores e atitudes em geral aceites em todo o mundo.

1.9.7.3

Limita9oes e Assun9oes do Estudo

As seguintes limita96es, constrangimentos e assun96es sao aplicaveis ao presente estudo:
•

A area de estudo foi limitada a um raio de 10 km do local porque o impacto visual da Central Termica
para alem desta distancia e de uma escala tao reduzida que pode ser considerado de nao
significancia, mesmo que exista uma linha directa de observa9ao;
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•

A base para esta avalia9ao consiste no facto de que areas selvagens cenicas formam o fulcro do
ecoturismo devido ao apelo estetico altamente positivo;

•

A avalia9ao e baseada em dados demograficos assumidos. Nao foi levado a cabo nenhum estudo
detalhado para determinar dados precisos sabre visualizadores potenciais das componentes do
projecto;

•

A determina9ao de um recurso visual em termos absolutos nao e atingivel. A avalia9ao da qualidade
visual de uma paisagem e tanto complexa quanta problematica. Varias abordagens foram
desenvolvidas, mas todas elas tern um problema em comum: ao contrario da polui9ao sonora ou
atmosferica que podem ser medidas de uma forma relativamente simples, para a paisagem visual
aplicam-se maioritariamente criterios qualitativos. Sendo assim, a subjectividade nao pode ser excluida
nos procedimentos de avalia9ao (Lange, 1994). lndividualmente existe uma grande varia9ao na
avalia9ao do impacto visual com base em diferentes experiencias, nivel social e contexto cultural. A
exacerbar a situa9ao esta a inerente variabilidade das caracteristicas naturais. 0 clima, esta9ao do
ano, condi96es atmosfericas, regiao, sub-regiao afectam todos os atributos que compreendem a
paisagem. 0 que se considera cenico para uma determinada pessoa pode nao o ser para outra (NLA,
1997);

•

O prop6sito deste estudo de avalia9ao de impacto visual ea identifica9ao do impacto visual do projecto
em rela9ao com o contexto da paisagem existente. Contudo, embora seja feito um esfor90 no sentido
de nianter a rigorosidade e 16gica no processo de avalia9ao, o elemento de subjectividade influencia a
classifica9ao. Ainda assim, foi reportado par McCool, S.F. et al (1986) que o avaliador visual
profissional e mais crltico que o publico em geral;

•

Percep96es visuais locais das comunidades economicamente deprimidas nao foram testadas dado que
estas podem ser influenciadas mais pelas oportunidades econ6micas e de emprego que possam existir
que pela percep9ao visual directa do projecto;

•

A avalia9ao nao considera as infra-estructuras e componentes auxiliares do projecto tais como areas
de emprestimo, lixeiras de entulho, locais dos acampamentos de constru9ao, etc. Estas componentes
serao avaliadas em detalhe durante a fase de projecto executive caso o projecto seja implementado;

•

A alternativa de 'Nada Fazer' nao foi especificamente abordada dado que e provavel que a paisagem
existente permane9a na sua condi9ao existente.

1.9. 7.4

Resultados do Estudo

1.9. 7.4.1

Arranjo Geralda Central Termica de Moatize

A Central Termica (Figuras 200 a 202)
tecnol6gicos e de produ9ao e gestao.
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Figura 200: Planta Geral.
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Figura 201: Disposi<;fJo Geral do Principal Edificio.

Figura 202: Disposi<;ao geral e sec<;ao transversal do ediffcio principal da Central Terrnica.
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•

Area do Ediffcio Principal da Central

A area do ediffcio principal da Central que inclui o atria da turbina, baia de desaera9ao, bunker de carvao,
casa da caldeira, precipitador electrostatico e chamine, localizam-se no centro da unidade fabril.

0 extrema fixo do ediffcio principal esta virado para Norte e o limite da extensao virado para Sul. 0 atria da
turbina esta virado para Oeste. 0 comprimento total do eixo na direcc;:ao do comprimento do edificio
principal e de 132 m. A distancia do eixo da linha A do atria da turbina a linha central da chamine e de 181
m.

•

Area de Facilidades Electricas

0 transformador do gerador, transformador de arranque e transformador unitario estao dispostos a Oeste do
atrio da turbina. O posto de transformac;:ao exterior de 220kV esta disposto a Oeste da area do edificio
principal.

•

Area de armazenamento de carvao

A area de armazenamento de carvao esta disposta a Este da area do edificio principal. A planta de
disposi9ao do sistema de manuseamento de carvao esta de acordo com a planta geral, apresentada
anteriormente, de manuseamento de carvao.

•

Area de FGD

A area de FGD que inclui a unidade de FGD, casa da bomba de circula9ao de lama, edificio de moagem de
calcario e desidrata9ao de gesso, ediffcio para manuseamento de calcario e FGD, encontra-se entre a area
do edificio principal e o parque de carvao.

•

Area frontal da Central e parte da area de edificios auxiliares

A area frontal da Central e parte dos edificios auxiliares esta disposta a Este da area do edificio principal. A
area frontal da Central que inclui edificio administrative, edificio tecnico e edificio de servi9os esta virada
para o acesso principal. A Norte da area frontal da Central esta o ediffcio de tratamento da agua de
alimentac;:ao da caldeira, estac;:ao de recolha de tratamento do efluente industrial, casa completa das
bombas de agua e bacia de agua, unidades de tratamento de esgotos, casa da bomba de refor90,
clarificador mecanico acelerado, casa de bombagem do lodo, area do parque de reservat6rios, edificio do
complexo CHP e caldeira auxiliar.

•

Outras instalac;:oes

0 silo de cinzas volantes esta disposto a ~~orte da unidade de FGD, e a Sul do dep6sito de can;ao. 0 cesto

de cinzas de fundo esta localizado ao lado da caldeira. A sala de controlo ESP e a casa do compressor de
ar estao localizadas pr6ximo ao filtro de mangas. 0 parque de calcario localiza-se a Sul do dep6sito de
carvao e a Oeste do edificio de moagem de calcario e desidrata9ao de gesso. 0 alpendre dos bulldozers e
a lagoa de sedimentac;:ao do carvao localizam-se a Este do dep6sito de carvao. As lagoas de sedimenta9ao
de agua pluvial localizam-se a Oeste do dep6sito de carvao.
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1.9.7.4.2

Descric;ao do Meio Ambiente Afectado

A extensao do impacto visual do projecto dependera das seguintes caracteristicas do ambiente receptor:

•
•
•
•
•
•

Topografia
Cobertura da vegetac;ao
Uso da terra
Diversidade da paisagem
Caracter da paisagem
Visibilidade

A qualidade visual e a significancia visual atribufda a uma dada paisagem, determinada pelos valores
culturais e as propriedades fisicas intrinsecas da paisagem (Smardon, et al, 1986). Embora varios factores
contribuam para a qualidade visual de uma determinada paisagem, estes podem ser agrupados sob tres
titulos principais: grau de vivacidade, incolumidade e unidade.
A qualidade visual pode ser categorizada sob titulos relatives tais como qualidade visual alta, media e baixa
para a area de estudo. Alta refere-se aquelas areas que possuem um elevado apelo estetico tais como
vales dos rios, montanhas, areas pristinas costeiras e areas selvagens. As areas medias sao aquelas que
possuem elevada diversidade visual, mas que foram ja modificadas pela actividade humana,
compreendendo apelo estetico tal como estradas, pequenas infra-estructuras e assentamentos. As areas de
baixa qualidade visual compreendem aquelas que sao relativa e altamente povoadas e que sofreram
impactos elevados da actividade humana tais como areas industriais e de minerac;ao.
A area de estudo esta focada num raio de 1O km ao redor do projecto.

1.9.7.4.2.1

Topografia

Os tres locais estudados para a instalac;ao da CTE situam-se dentro um amplo anfiteatro aberto a Sudeste.
Colinas baixas rodeiam a area de estudo a Norte, Nordeste, Oeste e Sul. 0 terreno apresenta um declive
suave a piano dentro de uma planfcie ampla que drena para Sul em direcc;ao ao Rio Zambeze. Pequenos
barrancos fluem por cada um dos locais e atraves destes.
A maior parte do relevo dominante assenta para alem do local pelo menos a uma distancia de 2,5-5 km .
Existem alguns pontos altos dentro da area de estudo tais como os locais onde o mastro da chamine sera
instalada.

•

lmplicac;oes para o Projecto

Todos os tres locais estudados estao posicionados abaixo em terreno aberto e estao virtualmente expostos
a partir de todas as direc96es, excepto a Noroeste devido ao efeito de barreira das colinas. Estas colinas
ajudarao a "cobrir" as maiores areas urbanas da area de estudo tais como Moatize e Tete. A altura da
chamine eleva-se o suficiente acima das colinas para ser visive! em quase toda a area dentro de um raio de
10 km e frequentemente para alem dos 15 km. A topografia ajuda a esconder os principais edificios da
Central (80 km de altura) de Noroeste para Sudoeste.

1.9.7.4.2.2

Cobertura da

Vegeta~ao

A area de estudo insere-se na Ecorregiao de Mopane de Moc;ambique.
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A cobertura da vegetac;ao e relativamente densa na sua maier parte, com uma copa fechada com altura
entre 2,5 e 6 m. Em certas areas a vegeta<;:ao e densa e limita a visibilidade de pontos de vantagem baixos .
Arvores mais altas tais coma a Adansonia digitata (embondeiro), Ficus sp., Kirkia acuminata, Diospyros
mespiliformes (Jambirre) e Co/ophospermum mopane destacam-se pela altura no meio da vegetac;ao .

•

lmplicac;oes para o Projecto

Embora a vegetac;ao seja densa e relativamente alta, nao esconde os ediffcios devido a sua altura
consideravel. 0 desmatamento deixara marcas na paisagem que se tornam altamente visiveis devido ao
contraste com as secc;oes nao perturbadas.
A vegetac;ao perto do observador, mais do que perto da Central, providenciara uma fun9ao de cobertura
visual. A retenc;ao da vegetac;ao mais alta na forma de uma faixa ao longo das estradas que rodeiem o local
resulta na possivel reduc;ao do volume visual da planta.

1.9. 7.4.2.3

Diversidade da paisagem

A diversidade da paisagem e uma fun9ao da topografia, vegetac;ao e uso da terra. Quanta maier a
diversidade, maior sera o potencial para que o empreendimento proposto se misture na paisagem
circundante.
A diversidade da paisagem em todos os tres locais e influenciada pela vegetac;ao e topografia relativamente
plana. A diversidade pode ser considerada moderada devido ao padrao da vegetac;ao que cria variedade
em altura, car e texturas.
As areas a Norte, Este e Oeste oferecem algum relevo na forma de colinas elevadas que adicionam a
diversidade visual quando vistas de Sul e Sudeste.
Os usos da terra nos locais analisados estao presentemente limitados a alguma pastagem de gado. A Mina
de Carvao de Moatize que bordeia estas locais esta actualmente em processo de ser desenvolvida, o que
ira em breve alterar a paisagem circundante.

•

lmplicac;oes para o Projecto

A diversidade visual moderada providenciara alguma forma de mistura visual de pequenos ediffcios e
estructuras na paisagem . Contudo, a grande escala da unidade fabril principal e a chamine irao contrastar
significativamente com a paisagem resultando no aumento da visibilidade.

1.9.7.4.2.4

Caracterda Paisagem e Genius Loci

0 espirito ou sentido de lugar e aquela qualidade transmitida pelos aspectos de escala, cor, textura, relevo,
recinto, e em particular, uso da terra. De acordo com K. Lynch (1992), 'ea extensao a qual uma pessoa
pode reconhecer ou relembrar um local coma distinto de outros locais, coma tendo um caracter vivido, unico
cu pela menos particular' .
A qualidade do Genius Loci e uma func;ao de atributos tais coma a beleza cenica ou peculiaridade e
caracter distinto da paisagem cultural e construida.
0 sentido de lugar ou Genius Loci e definido pelas colinas circundantes que despontam na periferia visual.
A area de estudo nao tern particularmente um caracter vivido ou peculiar em si. Esta paisagem e tipica da
maier parte da regiao. Contudo, o baixo nfvel de desenvolvimento na area produz uma imagem de um
cenario muito rural e tranquilo. lsto sera provavelmente em breve alterado para uma imagem muito mais
visualmente perturbada e alterada uma vez a mina completamente desenvolvida.
~.
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A qualidade visual e a significancia visual dada a uma paisagem determinada por valores culturais e as
propriedades fisicas intrinsecas de paisagem (Smardon, et el, 1986). Embora muitos factores contribuam
para a qualidade visual de uma paisagem , estes podem ser agrupados em tres principais : vivacidade,
integridade e unidade.
A qualidade visual da area de estudo pode ser considerada como moderada dado nao existirem areas ou
caracteristicas que possam ser consideradas coma tendo alta qualidade visual.
A escala visual e a aparente relac;ao de tamanho entre as componentes da paisagem e as suas areas
circundantes (Smardon, et al, 1986).
A escala horizontal da area de estudo pode ser vista como ampla e extensa a Este e Sudeste. A escala
vertical e dada pelas colunas baixas a Norte, Oeste e Sudoeste.

•

lmplicac;oes para o Projecto

Os tres locais situam-se numa area com qualidade visual moderada e com um sentido de lugar rural
tranquilo. Contudo, esta imagem mudara em breve com os empreendimentos da Mina de Moatize onde
sentido de lugar sera alterado para mais industrial na sua natureza. A escala vertical da Central Termica
da chamine constituirao um elevado contraste com a escala da paisagem e alterarao significativamente
sentido de lugar e qualidade visual.

1.9.7.4.2.5

e
o
e
o

Visibilidade

Vistas criticas sao aquelas a partir de areas urbanas e areas mais populosas tais come Moatize, Tete e
Matundo. A maior parte do ambiente afectado consiste principalmente em comunidades rurais espalhadas
e ocupadas com agricultura de subsistencia. Os campos de visao foram estabelecidos para os tres locais e
estabelecidos em alturas de 180 m para a componente mais alta (Figuras 203 a 205), torre da chamine, e a
80 m para o edificio principal da Central (Figuras 206 a 208). A visualiza~ao e teoricamente possivel a partir
de distancias para alem de 20 km para todos os locais, devido a altura das componentes do projecto e o
terreno relativamente piano.

•

lmplica~oes

para o Projecto

A visibilidade da chamine no Local 1 afectara principalmente a borda Este de Moatize. Destaca-se que os
tres locais estudados serao potencialmente visiveis a partir de Tete.
A visibilidade do edificio principal esta principalmente focada a Sul e Sudeste. Somente o Local 3 sera
parcialmente visfvel de Tete, enquanto os Locais 1 e 2 sao visfveis a partir de toda a cidade de Tete.
Moatize e tapada pelas colinas que circundam todos OS locais.
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Figura 203: Local 1 - Analise do campo de visllo da chamine de uma altura de 180 metros.
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Setembro de 2009
N°. 12203-8876-5

841

~·Go.lder
\:t!I
Associates

3

i
· -

Power~lant

LJ Moatizo Concession

- - Roads

-~
-- ~ Viewshed

~ • • Visible
NORTH

Figura 205: Local 3 - Campo de Vis§o da Chamine.
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Figura 206: Local 1 - Analise do campo de visao do ediffcio principal de uma altura de BO metros.
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1.9.7.4.3

·

ldentifica9ao das Fontes de Risco

Foram identificadas varias fontes de risco para o impacto visual, para as fases de constru9ao e opera9ao,
que podem ser classificadas como negativas e positivas. Os seguintes riscos globais estao associados com
a intrusao visual na paisagem.

1.9.7.4.3.1

•

Fontes de risco

Fase de Constru9ao

Preve-se que as principais fontes de risco durante a constru9ao compreendem as descritas a seguir.

Fontes Negativas de Risco

•

Desmatamento e desnuda9ao excessivos de solo superficial para instala9ao dos escrit6rios do
local, acampamentos de constru9ao, servidoes e estradas temporarias de acesso;

•

A disposi9ao relativamente aleat6ria e desorganizada de materiais de constru9ao, vefculos e
escrit6rios;

•

Declives de carte e enchimento tornam-se ligeiramente visiveis caso nao sejam revegetados e
moldados de forma a se misturarem com a topografia existente;

•

A degrada9ao de areas de caracter visual particular tais como areas cenicas ao longo de linhas de
drenagem, seas componentes infra-estructurais do projecto forem colocadas muito perto destas;

•
•
•
•

A extensao e intensidade da iluminai;ao de seguran9a e constru9ao no periodo nocturne;
Poeira decorrente das actividades de constru9ao;
"Cicatrizes" na paisagem desmatada e nao reabilitada;
Explora9ao descontrolada de locais de emprestimo e pedreiras sem cumprimento dos controlos
ambientais relacionados com a reabilita9ao estetica;

•

Remo9ao das arvores existentes em areas tampao que podem agir coma barreira visual;

•

Localiza9ao e planta do acampamento dos trabalhadores envolvidos na constru9ao, caso este
esteja localizado na proximidade da area de obras;

•

Banco elevado de especies ex6ticas no solo superficial pode levar a uma dissemina9ao
descontrolada de especies ex6ticas invasivas. lsto poderia criar uma area vegetada que e
visualmente oposta a paisagem circundante; e

•

Localiza9ao e disposh;ao do acampamento dos trabalhadores envolvidos na constru9ao na
proximidade da area das obras.

Fontes Positivas de Risco

A imagem da actividade de constru9ao podera criar uma visao de progresso e beneficio na comunidade.

•

Fase Operacional
-~"'"
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Preve-se que as principais fontes de risco durante a fase operacional compreendem as descritas a seguir.

Fontes Negativas de Risco

•

0 vapor e/ou outras descargas atmosfericas serao altamente visiveis e conduzirao a uma
percepc;;ao de industria poluente por parte das comunidades;

•

Areas e/ou locais especificos de elevado valor estetico podem ser desfigurados pela introduc;;ao de
componentes infra-estructurais do projecto de grande escala ;

•
•

0 comprometimento das vistas de, ou a alterac;;ao do ambiente, das areas naturais;
Engenharia no local tal como cortes e enchimentos podem permanecer esteticamente
incompativeis com a paisagem circundante. As bordas podem nao se misturar com a paisagem ou
os declives de carte podem ser demasiado inclinados para revegetac;;ao adequada;

•

Areas e/ou locais especificos de elevado valor estetico podem ser desfigurados pela introduc;;ao de
componentes do projecto de grande escala associadas com a minerac;;ao e Central Termica, e a
necessidade de ilurninac;;ao nocturna de seguranc;;a e operacional dentro do campo de visao,
resultando em rnudanc;;as permanentes na qualidade visual existente nas areas sensiveis;

•

A necessidade de manter as reservas das estradas limpas de vegetac;;ao resultara em marcas
visuais;

•

Novas estradas de acesso terao marcas visuais permanentes.

Fontes Positivas de Risco
•

0 projecto podera constituir a formac;;ao visual do progresso e prosperidade da regiao. Percepc;;oes
visuais localizadas, das comunidades economicamente deprimidas da populac;;ao, nao foram ainda
testadas, dado que estas podem ser influenciadas mais pelas oportunidades econ6micas e de
emprego que possam existir do que a percepc;;ao visual do projecto.

1.9.7.4.4

Avaliagao Visual

1.9.7.4.4.1

A ana/ise visual

Esta secc;;ao descreve os aspectos que foram considerados de forma a determinar a intensidade do impacto
visual na area. Os criterios incluem a area a partir da qual o projecto pode ser visto (campo de visao), a
distancia de observac;;ao, a capacidade da paisagem absorver visualmente as estructuras e formas nela
colocadas (CAV), e a aparencia do projecto a partir de pontos importantes ou criticos de visao.
A descric;;ao dos impactos visuais das fases de implementac;;ao e desactivac;;ao nao sao consideradas como
impactos visuais significativos dado que o periodo de actividade e de curta durac;;ao e de impacto primario
(!ocalizadc, de curta dura9ao e faci!mente mitigave! no fina! da fase) , e o facto que a reabi!ita9ao e !evada a
cabo em areas perturbadas, ex. acampamentos I areas de dep6sito.

E a fase operacional que apresenta o impacto visual mais significativo a longo prazo. lsto deve-se
primariamente escala e forma do desenvolvimento.

a

•

Campo de Visao
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O campo de visao e uma area topograficamente definida que inclui todos os posslveis locais de observac;:ao
a partir dos quais o projecto sera visive!. O lim ite do campo de visao, o qua! liga pontos elevados na
paisagem,
o limite de poss fvel impacto visual (Alonso et al, 1986). Variac;:oes locais na topografia e
estructuras feitas pelo homem poderao causar obstruc;:ao local das vistas. 0 campo de visao, com base em
avaliac;ao de SIG e trabalho de campo, estende-se para a parte principal por pelo menos 10 km, excepto a
Noroeste onde e restrito a aproximadamente 2,5-5 km para a chamine de 180 m e 2,5 km para o edificio
principal da Central Termica. Existem algumas linhas de visao directas que se estendem pelo menos por 20
km.

e

•

A Distancia de Observac;:ao

O impacto visual de um objecto na paisagem diminui a uma taxa exponencial
entre o observador e o objecto aumenta (Hull and Bishop, 1988).

a medida

que a distancia

Assim , o impacto visual a 1 km seria aproximadamente de um quarto do impacto visto a partir de 500 m.
Consequentemente, a 2 km, seria um sexto do impacto a 500 m (Figura 209). A vista das componentes do
projecto apareceria tao pequena a uma distancia de 5 km ou mais que o impacto visual a esta distancia e
insignificante. Por outro lado, o impacto visual das componentes do projecto de uma distancia de 500 m ou
menos atingiria o seu maxima.

•

Vistas Crlticas

As vistas criticas podem ser encaradas como aquelas a partir de areas urbanas tais como Moatize, Tete e
Matundo, e as principais estradas tais como as que ligam Tete e Moatize.

•

Capacidade de

Absor~ao

Visual (CAV)

e

A CAV
uma medida da habilidade da paisagem para aceitar/acomodar ou abrac;:ar visualmente um
empreendimento. As areas que possuem uma CAV elevada sao capazes de aceitar facilmente objectos e o
seu impacto visual e menos perceptive!. Areas com uma CAV baixa podem sofrer um impacto visual mais
elevado das estructuras a elas impostas. Neste caso a CAV foi definida como uma func;:ao de tres factores
(Tabela 214).
A CAV foi determinada com base na experiencia de campo do autor, tendo o seguinte em conta:

•

Declive;

•

0 padrao ou diversidade visual (textura da paisagem) com respeito

a vegetac;:ao e estructuras e

uso da terra;

•

Altura da vegetac;:ao .
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Tabela 214: Factores de

absor~ao

visual e seus valores numericos

Factori
CAV
.. '-..c

Categorias
.,- .. ..

~

Dec live

Alfara·aa
vffgegi9ao •

~ '

Extensao
Valor Numerico
CAV
Extensao
Valor Ni:lmerico·

-CAV •
Padrao Visual

Extensao
Valor Numerico
CAV

0-2 %

3
Baixo
< 1 !ll
3
Ba!x.11>
Uniforme
3
Baixo

-

~

2-5 %
2
Moderado
1-6 m

>5%

1
Alto
6m

2

1

Mpaerago
Moderado

Alto
Diverso
1
Alto

2
Moderado

Conclui-se assim que a CAV da Fase 3 pode ser considerada como moderada devido ao padrao visual
moderado, altura moderada da vegeta9ao e declives pianos da topografia adjacente. lsto implica que a
paisagem e inerentemente capaz de acomodar ou aceitar visualmente a possivel altera9ao visual nela
efectuada pelo projecto, ate uma extensao moderada.

•

Avalia9ao Visual

A avalia9ao do impacto da remodela9ao das estradas no ambiente visual baseia-se na seguinte
metodologia.
A avalia9ao de impacto visual sera avaliada de acordo com os seguintes criterios padrao:

•

Natureza do impacto

•
•

Descri9ao do impacto
Extensao
Descreve se o impacto ocorre ou nao numa escala especial que:
Esta limitada as areas imediatas ao local onde a constru9ao tera lugar (imediato, local
- especffico);
Esta confinada a uma area pequena com um raio de menos de 5 km em redor do
local do projecto;
Estende-se a uma area geografica maier que inclui a principal por9ao de uma dada
area ou provincia (regional);
Abrange uma area ainda maior que pode ter implica96es nacionais ou internacionais
(nacional).

•

Dura9ao
Previsao da dura9ao do impacto, que pode ser:
Curto prazo (0 - 3 anos) - ou confinado ao periodo de constru9ao;
Medio prazo (3 - 10 anos);
Longo prazo (> 10 a nos);
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Deve ser considerado como permanente (alem do tempo de vida previsto para o
projecto) .
•

lntensidade

A intensidade de um impacto expressa a importancia relativa das consequencias atribufveis a uma mudanc;:a
numa componente ambiental. A intensidade de um impacto e uma integra9ao do Valor Ambiental de uma
componente com o seu Grau de Perturbac;:ao, que pode ser tanto positivo quanta negative.
0 valor ambiental de uma dada componente
Social.

e a sintese do Valor baseado no Ecossistema e o seu Valor

Valor baseado no Ecossistema expressa a importancia relativa de uma componente do ecossistema medida
pela sua func;ao ou papel. Este integra noc;6es tais como padroes de uso, diversidade, ou presenc;a de
caracteristicas raras e (m icas da componente ambiental. 0 Valor baseado no Ecossistema de uma dada
componente considera-se como sendo:
Elevado/alto - quando a componente e de grande interesse em termos da sua
func;ao, biodiversidade ou qualidades excepcionais baseadas no ecossistema, e
existe um consenso na comunidade cientifica que esta deve ser conservada ou
protegida;
Media - quando a componente e de forte interesse e tern qualidades reconhecidas e
existe preocupac;ao, embora nao consenso, quanta a sua conservac;ao ou protecc;:ao;
Baixo - quando a componente apresenta pouco interesse, tern poucas qualidades
notaveis e existe pouca preocupac;ao quanta a sua conservac;ao ou protecc;ao.

Contudo, a qualidade visual e puramente uma func;ao social e e usada independentemente na determ inac;ao
do Valor Ambiental.
0 valor social de uma componente expressa a importancia relativa atribuida a esta pelo publico, varios
nfveis de governa9ao, ou outra autoridade regulat6ria ou legislativa. 0 valor social indica o desejo popular
ou polftico de conservar a integridade ou caracter original de uma dada com ponente. lsto e expressado
atraves da protec9ao legal acordada, au pela preocupa<;ao do publico local ou regional pela componente. A
avaliac;ao do valor social e baseada na informac;ao recolhida durante varias consultas publicas na zona de
estudo.
0 valor social da qualidade visual

e considerado:

Alto - quando as areas tern um elevado apelo estetico tal como vales dos rios, zonas
costeiras intactas, area de montanha e areas selvagens e onde a qualidade e
essencial para a estetica do ponto de vista humano. 0 valor e alto quando a intrusao
visual afecta o ambiente natural, cultural ou s6cio-econ6mico de tal forma que estas
vistas
cessem
temporariamente
ou
permanentemente
(Negative)
ou
mudem/melhorem (positivo);
Media - quando as areas sao aquelas de elevada diversidade visual, mas que foram
alteradas pela actividade humana, tais como estradas, pequenas infra-estructuras e
assentamentos que comprometem o apelo estetico. 0 valor e Media quando a
intrusao visual afecta o ambiente natural, cultural au social de tal forma que estas
vistas continuam alteradas de uma forma positiva ou negativa;
Baixo - quando as areas sao relativamente povoadas e foram fortemente impactadas
pela actividade humana, tais como usos elevados para habitar;:ao au comercio,
minerar;:ao ou industria. Estao aqui incluidas areas com diversidade visual ou apelo
~ ~- ·
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estetico mfnimo. 0 valor e baixo quando a intrusao visual afecta o ambiente natural,
cultural ou social de tal forma que as vistas nao sao afectadas.

•

Frequencia de ocorrencia
Descric;:ao das caracterfsticas repetitivas, continuas ou temporais dos impactos, tais coma:
Continua (i.e. sem interrupc;:ao);
lntermitente (ocorre de tempos a tempos, sem periodicidade especifica);
Peri6dica (ocorre em intervalos mais ou menos regulares);
Temporal (i.e. ocorre somente ou principalmente em alturas especificas do dia ou
semana - ex. somente de noite ou durante as horas normais de trabalho).

•

Probabilidade de ocorrencia
A probabilidade que a intrusao visual ocorra realmente, indicada coma:
Baixa - possibilidade muito baixa que a intrusao ocorra devido
projecto ou experiencia hist6rica;

a concepc;:ao

do

Media - boa possibilidade que a intrusao ocorra;
Alta - bastante provavel que a intrusao ocorra;
Definitiva - a intrusao ira ocorrer independentemente de qualquer medida de
prevenc;:ao ou mitigac;:ao.

•

Requisites legais
ldentificac;:ao e listagem da legislac;:ao e requisites de permissao especificos relacionados com o
estudo de especialista visual, que possam ser potencialmente infringidos pelo projecto proposto ou
requeridos para permitir que o projecto proceda.

•

Significancia
A interacc;:ao entre a intensidade, extensao e durac;:ao define a significancia de um impacto numa
dada componente ambiental. A Tabela 215 apre1senta a grelha de determinac;:ao da significancia e
diferenc;:a entre cinco niveis de significancia, de muito alto a muito baixo.
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Tabela 215: Grelha para determinacao da significancia do impacto
lntensidade

Extensao

.

Regional
Alta

Local

Local-especffica

Duracao
Long a
Media
Curta
Long a
Media
Curta
Long a
Media
Curta

Significancia
Muito Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Media
Media

Long a
Media
Curta
Long a
Media
Curta

Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Muito Baixa
Baixa
Muito Baixa
Muito Baixa

Regional
Baixa

Local

Local-especifica

•

Estatuto do impacto
Define se o impacto e positivo (um beneficio), negativo (um custo) ou neutro. lndica em cada caso
quern devera ser beneficiado e quern devera arcar com os custos de cada impacto.

•

Grau de confianc;:a nas previs6es
Declarac;:ao do grau de confianc;:a nas previs6es baseada na disponibilidade de informac;:ao e no
conhecimento e experiencia dos especialistas.

0 impacto visual contudo varia quando avaliado em relac;:ao a criterios de intensidade de impacto visual e a
significancia do im pacto (Tabela 216) .
Um exemp!o e a situac;ao onde uma componente de projecto ta! como portagens ou ponte sao !ocalizadas
dentro de um vale razoavelmente estreito e nao perturbado entre dois relevos elevados. A intensidade do
impacto visual e baixa dado que nao pode ser vista das areas circundantes . A componente tern as encostas
das colinas como cortina de fundo e consequentemente mistura-se com a textura do vale. A significancia
contudo, e alta dentro do contexto do valor cenico do vale pristino porque o sentido de lugar e o caracter do
vale sao gravemente comprometidos (Tabela 217).

·•~-·
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0 oposto e igualmente verdade dado que um impacto de elevada intensidade visual pode ter uma baixa
significancia . A avalia9ao de impacto visual sera assim baseada nos criterios de intensidade e significancia
relativamente ao uso da terra e proximidade de pontos de observai;;ao importantes (Tabela 218).

Tabela 216: Criterios de avaliacao visual - classificacao da intensidade
- Gi"iterios de Avaliacao
.•·Visual
.... . ·

Cfassificacao da lnt~nsidade

~.:.

Alta

Media

Baixa

i

Visibilidade da paisagem
geral circundante

Nao obscurecido pelas
formas naturais do
relevo

Parcialmente
obscurecido pelas
formas naturais do
relevo

Maioritariamente
obscurecido pelas
formas naturais do
relevo

Associac;ao visual corn o
desenvolvimento
existente de infraestructuras

0 desenvolvimento
existente facilmente
visfvel a partir do
empreendimento
proposto (dentro de 2
km)

0 desenvolvimento
existente e parcialmente
visive! a partir do
em preendim ento
proposto (> 2 km < 5 km)

0 desenvolvimento
existente muito pouco
visfvel a partir do
empreendimento
proposto (> 6 km)

e
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Tabela 217: Criterios de avaliac;ao visual - classificac;ao da significancia
Criterios. de Avaliac;ao
Visual
Media

Alta

Baixa

ViSibilidade a partir de
pdntos ae ooservac;ao
existentes

Visibilidade da paisagem
geral circundante

Compromete vistas
distantes particularmente
cenicas das paisagens

Particularmente visivel
em paisagens cenicas

Dificilmente visivel em
paisagens cenicas

Associac;ao visual com
desenvolvimento de
infra-estructuras
existentes

Onde o desenvolvimento
esta dentro de 20Dm do
desenvolvimento de
infra-estructuras
existentes

Onde o desenvolvimento
esta dentro de 1km do
desenvolvimento de
infra-estructu ras
existentes

Onde o desenvolvimento
esta a mais de 2.5km de
1km do desenvolvimento
existente. A intrusao
visual nao esta
associada com outros
desenvolvimentos

-~.,·
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Tabela 218: Classificacoes de avaliac;ao de impacto visual
CRITERIO

Visibilidade

MEDIC

ALTO

BAIXO

Visivel dentro da zona
de 5 km , mas
parcialmente
obscurecido pelos
objectos intervenientes

Muito visivel a partir
muitos locais e para
alem da zona de 5 km

Somente parcialmente
visivel dentro da zona de
5 km e para alem desta,
devido a cobertura dada
pelos objectos
intervenientes

Um local q1,1e projecta
um tema ou·ambiente ;
franeamente
ciefinfcio.
-1
- ,.,.
.~ ~1.!'

Qualidade Visual

Compatibilidade com a
paisagem circundante

Es ca la

,,

Um cenario muito
atractivo com grande
variac;ao e interesse mas
sem desordem

Um cenario que tern
algum merito estetico e
visual

Um cenario com pouco
valor estetico

Ajusta-se ou condiz de
forma ideal com o
empreendimento
proposto

Pode acomodar o
desenvolvimento
proposto sem parecer
totalmente fora de
contexto

Nao pode acomodar o
empreendimento
proposto sem que
parec;a visualmente
totalmente fora de lugar

Paisagem que tern
elementos horizontais e
verticais em elevado
contraste com a escala
humana

Paisagem que tern
alguns elementos
horizontais e verticais
em algum contraste com
a escala humana

Onde a variac;ao vertical
e limitada ea maior
parte dos elementos esta
relacionada com a
escala humana e
horizontal

A habilidade· da.

Distancia de observar;:ao

Se as distancias
ininterruptas de

Se as distancias
ininterruptas de
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- MEDIO

CRITERIO

observac;;ao para o local
sao > 5 km< 2.5 km

observa9ao para o local
sao > 5 km

•

' " BAIXO.
' l
.
observac;;ao para o local
sao > 500 m < 2.5 km

lmpactos Cumulativos

Os impactos visuais foram avaliados em termos do impacto que a Central tera no ambiente visual. A
avaliac;;ao visual e componente da estetica humana e e considerada parte de um conjunto de impactos
sociais tais come ruido e sentido de lugar, que em conjunto poderao resultar num impacto cumulative mais
elevado que se fossem isolados. Este estudo avalia somente os impactos visuais.

0 efeito cumulative do impacto visual nao sera de imediato aparente embora a Central, ap6s a sua
finalizac;:ao, tenha um enorme efeito no Genius Loci (sentido de lugar) da area. 0 efeito cumulative torna-se
aparente uma vez a mina tenha tambem side completada. Devem adicionar-se aqui tambem as linhas de
transmissao que estabelecerao a ligac;;ao a Central Termica.

1.9.7.5

lmpactos

1.9.7.5.1

Planifica9ao

Nao existirao impactos ambientais significativos durante a fase de planificac;;ao.

1.9.7.5.2

Constru9ao

0 impacto visual global da fase de construc;;ao nao e considerado significativo porque o periodo de
actividade e curto e de impacto primario, significando que pode ser facilmente mitigado no final da fase. As
areas de construc;;ao perturbadas puramente na fase de construc;;ao, tais come acampamentos e areas de
co!ocagao tempor3ria pcdem ser reabi!itadas de forma re!ativamente fac:!.
Apesar da curta durac;:ao da fase de construc;;ao, a intensidade das actividades e alta dentro da zona de
1000m, e a Central Termica de Moatize podera ter impacto na visao numa area dentro de 10km do local
devido a topografia deste e da area circundante . E evidente que a construc;;ao da Central Termica de
Moatize ira afectar muito o sentido de lugar da regiao, contudo, dado que este local nao foi identificado com
tendo um caracter unico, a significancia do impacto desta mudanc;;a e considerada bastante baixa.
As actividades que irao afectar a qualidade visual da area durante a fase de construc;;ao incluem :
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•

lmpactos Negativos
As actividades de desmatamento para o local da Central Termica de Moatize,
acampamentos de constru9ao, servid6es, estradas de acesso, etc.;
A coloca9ao temporaria aleat6ria de materiais, veiculos e escrit6rios;
Declives de carte e enchimento criados durante a constru9ao;
Degrada9ao de caracter visual particular para algumas areas cenicas;
llumina9ao de seguranc;:a e constru9ao durante a noite;
Gera9ao de poeiras;
Marcas de paisagem aberta e nao reabilitada;
Explora9ao descontrolada de locais de emprestimo e pedreiras;
Remo9ao da vegeta9ao e particularrnente arvores na zona tampao;
Localiza9ao do acampamento de constru9ao; e
Dissemina9ao de especies ex6ticas invasivas resultando em modifica9ao da
paisagem.

•

lmpactos Positivos
A imagem da constru9ao pode conduzir a uma percep9ao de progresso e beneficio
par parte das comunidades.

1.9.7.5.3

Operayao

0 impacto visual do projecto na paisagem e uma fun9ao de muitos factores ou criterios. As taxas de valores
ja descritas referem-se ao impacto que um dado empreendimento poderia ter nos elementos visuais que
foram avaliados. Os valores dos impactos sao avaliados em termos de atributos visuais. Alguns dos factores
sao mensuraveis tais coma a distancia de observa9ao, CAV da paisagem circundante e a escala do
ambiente circundante e relevo. Outros factores sao pontos de vista subjectives que sao extremamente
dificeis de categorizar consistentemente na opiniao da comunidade. Estudos nos EUA mostraram que
grupos profissionais e ambientais encaram a modificac;:ao da paisagem natural mais negativamente que
outros grupos (McCool, et al, 1986).
A avalia9ao critica do impacto visual do projecto e obras associadas na paisagem e apresentada do ponto
de vista de um cidadao e profissional informado. No caso das comunidades mais economicamente
deprimidas que rodeiam o empreendimento proposto, pode ser que estas se oponham ou nao a intrusao
visual no seu ambiente imediato. Pode ser que o acolham devido a entenderem a sua presen9a como um
simbolo de prosperidade e oportunidade de progresso pessoal.

1.9. 7.5.3.1

A Distancia visual

O impacto visual do projecto e estructuras associadas ira reduzir exponencialmente
observador se move para longe das estructuras propostas (Hull and Bishop, 1988).
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As componentes do projecto exercerao um alto impacto visual dentro da zona de 1 km. A analise do campo
de visao indicou que, tanto a chamine quanta a Central Termica, serao visiveis para alem da zona de
10 km . Contudo, devido a topografia, a visibilidade a Nordeste e restrita a 2,5-5 km .
Os locais 1, 2 e 3 estao quase totalmente expostos em toda a zona de 5 km. As colinas a Nordeste para
alem da zona de 5 km providenciam alguma cobertura visual da chamine de 180 m de altura e Edificio
Principal da Central, de 80 m de altura . As areas a Sudoeste sao igualmente cobertas na zona de 5-10 km
do Edificio Principal da Central.
Os pontos criticos de visualiza9ao estao todos localizados para alem da zona de 10 km , a excepc;:ao da
porc;:ao Sudeste de Moatize que se localiza dentro da zona de 8-10 km. A estas distancias o impacto visual
pode ser encarado coma minima. A Tabela 219 apresenta os valores de qualidade visual baseados no
ecossistema para p site 1, definido como o melhor local para a implantac;:ao da Central Termica de Moatize.

Tabela 219: Valores de qualidade visual baseados no ecossistema

local 1

0 sentido de lugar para o local 1 e providenciado pelas colinas
circundantes na periferia visual de terreno piano aberto. A
qualidade visual e considerada coma moderada devido a falta
de caracteristicas de elevada qualidade.
A escala horizontal domina a paisagem e a escala vertical
providenciada pelas colinas circundantes.

1.9.7.5.3.2

Pontos criticos de

visua/iza~ao

A visualiza9ao critica foi determinada atraves de viagens de campo, uso de mapas topograficos de
1:50 000, e Visibilidade.
Pontos Crfticos de Visualizac;ao sao as areas onde a maier parte dos observadores seriam expostos a
impactos, tais come Moatize, Tete, Matundo e a estrada principal de acesso ao Malawi. Fazendas e
facilidades ou areas que dependem do ambiente estetico, tais como empreendimentos hoteleiros e reservas
de cac;a sao usualmente incluidas na categoria de zonas criticas. Contudo, nenhuma destas foi identificada
durante o estudo.
Areas com elevado valor cenico sao encaradas come zonas criticas de visualizac;ao conforme as quais o
impacto visual seria avaliado. Contudo, nae existiram areas consideradas como tendo elevado valor cenico.

1.9.7.5.3.3

Extensao

O impacto visual da construc;:ao e operac;:ao de todas as componentes do projecto ocorrera a uma escala
regional devido extensao de uma area para alem de 5km . Contudo, o impacto visual da fase cperaciona!
estender-se-a tao longe quanta possa ser vista, o que pode ser ate 5 - 10 km . Devido a diminuic;:ao da
visibilidade, em resultado da distancia, as componentes do projecto exercerao um impacto a uma escala
mais regional que local quando vistas a distancia.

a

A analise de campo de visao sugere que, teoricamente, as componentes do projecto podem por vezes ser
vistas a mais de 20 km. Devido a diminuic;:ao exponencial de visibilidade, a visibilidade destas componentes
seria insignificante para alem dos 10 km .
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1.9.7.5.3.4

Dura~ao

A dura9ao do impacto durante a constru9ao sera de curto prazo devido ao perfodo relativamente curto de
constru9ao ea reabilita9ao das areas afectadas .
A dura9ao do impacto durante a fase operacional sera de longo prazo, ou por outras palavras maior que 16
anos e maior que o tempo de vida previsto, com o impacto terminando somente ap6s uma possfvel
desactiva9ao do projecto e reabilita9ao da area afectada. Contudo, a mudan9a na paisagem nunca podera
ser revertida mesmo ap6s desactiva9ao e reabilita9ao.

1.9.7.5.3.5

lntensidade ou Gravidade

A intensidade dos impactos foi determinada em termos do valor social da qualidade visual.

E importante salientar que a intensidade e uma fun9ao da distancia.
A intensidade durante a constru9ao sera elevada dentro da zona de 1 000 m. lsto deve-se ao facto que as
actividades de constru9ao serao intensas e numa escala maior.
A intensidade durante a opera9ao e reduzida a um nfvel moderado (Medio) caso os nfveis propostos de
mitiga9ao sejam implementados, dado que o fulcro da actividade de constru9ao tera cessado e as areas
perturbadas terao sido edificadas ou reabilitadas.

1.9.7.5.3.6

Frequencia de Ocorrencia

A frequencia de ocorrencia e encarada como continua dado que os impactos visuais sao visfveis ao longo
do dia e da noite, durante a fase de opera9ao. Durante a constru9ao podem ser considerados como
temporais, caso a constru9ao esteja limitada ao periodo diurno e que a iluminai;:ao nocturna nao seja
necessaria.

1.9.7.5.3.7

Probabilidade de Ocorrencia

e provavel e pode ser considerado coma altamente provavel.
Deve contudo, reconhecer-se, que muita desta avalia9ao e subjectiva e nao e possivel afirmar
empiricamente se o impacto ocorrera ou nao.

0 impacto da constru9ao e opera9ao descrito

1.9.7.5.3.8

Significancia

A significancia do impacto visual e considerada alta tanto na fase de construi;:ao quanto na fase de
operai;:ao devido a intensidade media, extensao regional, e dura9ao de longo prazo com base no actual uso
da terra identificado no local. A escala de tonalidade da Central Termica com a sua chamine associada
domina a paisagem circundante por muitos quil6metros.
Contudo, quando a Central Termica e considerada dentro do contexto da mina de carvao proposta em
processo de desenvolvimento, pode assumir-se que a qualidade visual circundante moderada sera
reduzida, dim!nuindo a significancia da Central Termica na paisagem c!rcundante.

1.9.7.5.3.9

Natureza do lmpacto

0 estatuto do impacto pode ser considerado negativo para as fases de constru9ao e opera9ao.
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1.9. 7.5.3.10

Grau de confiam;a nas previsoes

A confian9a e considerada media dado que o nivel de julgamento se baseia geralmente em sense comum ,
conhecimento geral, experiencia de campo do autor e a natureza inerentemente subjectiva deste tipo de
avalia9ao.

1.9.7.5.3.11

Legislai;ao

Nao existem requisites legais especificos.
A Tabela 220, lmpactos no Ambiente Visual, resume os impactos para as fases de construc;ao, operac;ao e
desactiva9ao da GTE.
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Tabela 220: Avaliac;ao dos impactos visuais potenciais associados com o melhoramento
proposto para o Local 1

<(

() .

z
~<(
·u

u::

z

<!J,

CiF

Discussao:

0 impacto visual estende-se para alem de 10 km com a chamine sendo potencialmente visfvel a partir de Tete
(20 km) e Moatize (10 km). Considera-se que o impacto se torna insignificante a partir de 10 km . A CAV da
paisagem e moderada, o que permite que a distancia a paisagem absorva parcialmente a visualizac;ao do
empreendimento.
Embora a intensidade do empreendimento seja elevada dentro da zona de 1 km, a significancia ap6s a
mitigac;ao e considerada media no contexto da mina de carvao circundante actualmente em desenvolvimento.

0 sentido de lugar sofrera impactos significativos devido ao enorme volume dominador e imponente do
empreendimento na paisagem.
A iluminac;ao nocturna podera ser mais significante que o cenano diurno, especialmente o brilho da luz
vermelha de aviso/perigo a aviac;ao no topo da chamine e a iluminac;ao de seguranc;a que sera visfvel numa
area nao acostumada com iluminac;ao nocturna.
Medidas de

mitiga~ao:

A mitigac;ao e abordada posteriormente. 0 foco principal e a limitac;ao da area de construc;ao, retendo um
tampao visual entre as estradas e a fabrica e gerindo a iluminac;ao nocturna. Reabilitac;ao de todas as areas
perturbadas para reduc;ao das marcas visuais. Mascarar as actividades de terraplanagem e corte de estradas
de acesso na paisagem. Usar tons de car naturais para pintar as estructuras, sempre que possfvel. Ficar toda a
iluminac;ao nocturna para baixo e limita-la somente ao necessario. Manter uma faixa tampao de vegetac;ao.
Usar os servic;os de um arquitecto paisagista.

A Tabela 221 , a seguir, Avaliac;ao do Local, lista para cada criteria, a classificac;ao dos criterios visuais e o
impacto visual da componente nestes criterios .
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Tabela 221: Avaliac;ao do Local 1
.,
CARACTERfSTICAS
Visibilidade
2;
Genius Loci
Qualidade Visual
3.
4:, •·
Estructuras Sociais
5.
Compatibilidade com a paisagem
circundante
6.~,, J; .: . .¢:~ra9ter
7.
Escala

··

· ··

Distancia de Visualizac;ao

9.

0:1ifilf.orfi~·'.·~Wistii· c5'Ntica

1.9.7.6

::, . · . ··

c&ss1~1e1(c~.Ao
CVISl!Ai.: ..

Alto

1.

:~~r~{FY-'CAV<:.

.. CRITERl0SDE

M~djo

.·

,_.

Media

.

13~1~o>',;

< . (c.r ·

Baixo

Baixo

. ;}~ Med era~fo
Alto

9a1xd

0

IMPACTO VISUAL
Media
Alto
Alto
Baixo
Alto
AJto
Media
Media
Media
. saixo

Desactivac;ao

0 impacto visual durante e ap6s a desactivac;ao tera uma elevada significancia porque embora a Central
Termica va ser removida e reabilitada, as mudanc;as na paisagem nao podem ser revertidas.

1.9.7.7

lmplicac;oes para Mitigar;ao e Monitorizar;ao

1.9.7.7.1

Terraplanagem e Actividade Paisagistica

•

0 impacto visual durante a construc;ao tera significancia de moderada a alta e pouco pode ser feito
para reduzir o efeito, dado que os trabalhos nao podem ser encobertos ou movidos para posic;oes
visualmente mais adequadas.

•

As medidas de mitigac;ao durante a opera9ao deverao focar-se na reabilitac;ao efectiva da area de
constru9ao e "tapar" as estradas publicas circundantes atraves da plantac;ao de arvores e criac;ao de
bermas. Estas especificac;oes devem ser explicitas e detalhadas e inclufdas na documentac;ao de
contrato (Plano de Gestao Ambiental) de forma que os custos das tarefas possam ser calculados e
estas monitorizadas para avaliac;ao de cumprimento e resultados.

•

Sera importante a contratac;ao de um arquitecto paisagista durante a fase de projecto executive do
empreendimento para integrar as componentes do projecto com a paisagem circundante de forma a
assegurar que o projecto se misture fisicamente e esteticamente com o meio ambiente.

•

Deve ser tempestivamente desenvolvido um piano detalhado paisagistico e de reabilita9ao pelo
arquitecto paisagista. 0 trabalho geral paisagfstico deve reflectir a paisagem circundante.

•

Esculpir ou dar forma aos declives de enchimento e carte de plataformas e estradas de acesso, em
angulos e formas que estejam reflectidos na paisagem adjacente pode reduzir o impacto visual. A
mistura das bordas com as formas de relevo existentes deixa uma impressao visual que a componente
do projecto seguiu a forma natural da paisagem em vez de ter sido "colocada por engenharia" na
paisagem .

~·
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A desnudac;:ao da vegetac;:ao deve ser levada a cabo de forma que as bordas sejam organicas (nao
geometricas) ou curvilineas em vez de direitas ou agudas, dado que os observadores tendem a formar
impressoes visuais positivas tais como "suavidade" e "delicadeza", e tendem a opor-se a impress6es
visuais negativas tais como "irregular", "escarpacfo" ou "violento" (Ribe , 1989). Quando perturbac;:6es na
paisagem sao encaradas a uma certa distancia, aquelas com linhas irregulares e nao direitas tendem a
misturar-se com a configurac;:ao e linhas naturais da paisagem (Schaefer, 1967).

•

E essencial que todos os declives de corte e enchimento, assim coma todas as areas perturbadas pela
actividade de construc;:ao, sejam adequadamente cobertas com solo superficial e vegetadas logo que
passive! a modelac;:ao final. As medidas progressivas de reab ilitac;:ao permitirao um periodo de
crescimento maxima antes da finalizac;:ao do projecto.

•

Todas as areas afectadas pelos trabalhos de construc;:ao devem ser reabilitadas e revegetadas. lsto
inclui as areas alem da area de obras tais como estradas de acesso temporario, acampamentos de
construc;:ao, acampamentos de trabalhadores, areas de emprestimo, areas de colocac;:ao temporaria,
etc.

•

Evitar bordas e corredores direitos nas estradas de acesso/servic;:os e servid6es. Estas linhas devem
complementar a paisagem atraves da qual passam (Litton, 1980).

•

As condic;:oes especiais de contrato devem incluir provisoes para retirada e armazenamento de solo
superficial das areas de construc;:ao para posterior reutilizac;:ao. O solo superficial devera ter pelo
menos os ultimos 300 mm da superficie natural do solo e incluir erva, raizes e materia organica. As
areas a serem "limpas" de solo superficial devem ser todas as que serao cobertas por estructuras,
estradas e acampamentos de construc;:ao (Figura 210). A presenc;:a de estradas degradadas e nao
usadas, deixadas ap6s o desenvolvimento que nao sejam reabilitadas, podem apresentar um elevado
impacto visual associado com percepc;:ao. Estas areas devem ser cobertas com solo superficial e
revegetadas. Se a espessura do solo superficial for de menos de 300mm devera ser retirado um
minimo de 100mm.

Figura 210: Remo9ao e armazenamento da camada superior de solo.

•

Todas as areas que serao afectadas pelas actividades de construc;:ao, e onde sera gerada poeira,
requererao a supressao de poeiras atraves de aspersao regular, possivelmente por meio de um
camiao tanque ou composto de agregac;:ao de solo. A importancia da supressao dos aspectos visuais
da poeira nao pode ser evitada dado que a visibilidade gerara a impressao de uma industria poluente.

•

Todas as grandes arvores existentes (caso existam) que estejam fora da area de terraplanagem
devem manter-se. Estas ajudarao a suavizar as formas das estructuras e obscurecer a visao destas.
-~
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Deve ser mantida uma faixa tampao de vegeta9ao de 20-30 m ao longo de todas as principais estradas
de acesso para constituir uma barreira visual.
•

A reabilitac;;ao e estabilizac;;ao da vegeta9ao de todas as areas reabilitadas, faixas tampao e novas
relevos devem ser levadas a cabo logo que a modela9ao esteja finalizada . A monitoriza9ao e gestao
do programa de vegetac;;ao sao importantes para garantir que os problemas (erosao, esmorecimento,
falta de cobertura herbacea) sejam tempestivamente identificados para ser possfvel empreender a
implementac;;ao de medidas correctivas.

1.9.7.7.1.1

Cor I Textura I Esca/a

•

Os ediffcios que fazem parte do projecto podem dominar a paisagem . Para reduzir a sua escala,
devem ser consideradas varia96es de cor nos ediffcios (Figura 211 ). As diferens:as horizontais e
verticais de cor podem ser usadas de forma a ajudar a quebrar visualmente o grande telhado e as
superffcies laterais do ediffcio.

•

Para reduzir a intrusao visual da Central Termica, recomenda-se que a cor seleccionada para os tetos
e paredes seja de uma natureza que ajude a quebrar visualmente as superffcies dos ediffcios, e que
sejam mate e nao brilhantes para reduzir a reflexao e brilho das superficies. Os tetos dos edificios nao
devem reflectir ou deflectir a luz do sol durante o dia, ou luz artificial durante a noite pela sua cor ou
textura.

•

0 material dos telhados nao deve ser prateado (ex. chapa galvanizada nao pintada) ou brilhante, dado
que podera reflectir a luz do sol ou luz artificial. lsto e particularmente relevante devido a forte luz solar
e relevo existentes. E importante que a escolha das cores e padroes seja atemporal para que nao se
tome ultrapassada. Estas cores devem ser complementares as cores da paisagem circundante, tais
como verde azeitona com acabamento amarelado, cinzento claro, verde acinzentado, amarelado
escuro, ferrugem, ocre ou tonalidades naturais tais como varia<;:6es de creme, e com textura mate. lsto
recomenda-se dado que os edificios ocasionalmente poderao ser vistas de uma posic;;ao circundante
elevada, e assim se misturarao com a paisagem e as suas silhuetas nao aparecerao destacadas. Os
equipamentos, por motivos de seguran<;:a, deverao ser pintados de acordo com padroes internacionais.

•

Estructuras grandes e compridas, estilo alpendre, devem ter o seu volume visualmente quebrado por
bandas ou blocos verticais de cor adequada. A cor deve ser de qualidade atemporal tal como
amarelado, cinzento, cinzento azulado, verde azeitona, azul esverdeado, ocre e ferrugem . Cores coma
turquesa, amarelo canario ou laranja nao sao aceitaveis dado que tendem a ser cores tendencia e
possuem um apelo a longo prazo limitado.

1.9.7.7.1.2

Forma dos edificios

•

Os ediffcios que rodeiam as facilidades sao grandes em altura e extensao. Para reduzir a sua escala,
as formas dos ediffcios devem ser quebradas por beiradas e degraus nas fachadas (Figura 211). Estes
criarao sombras que, por sua vez, ajudarao a quebrar ou marmorizar a forma visfvel da Central.

•

Estructuras grandes e compridas, estilo alpendre, devem ter o seu volume visualmente quebrado por
bandas ou blocos verticais de cor adequada.

•

Alternativamente, a fachada pode ser tornada visualmente menos imponente atraves da colocac;;ao de
edificios menores em frente desta, a cria<;:ao de sombras por beiradas de telhados e desniveis na
superffcie para acomodar outros elementos necessaries a func;;ao dos edificios.

•

Sempre que possivel, as estructuras elevadas devem ser vedadas, o que simplificara a visibilidade das
estructuras e reduzira a desordem associada com industria pesada.
·ib•,
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Figura 211:

1.9.7.7.1.3

Varia~fJo

Different
colour band

das formas dos ediffcios.

Cobertura

•

Para limitar o impacto visual das principais estradas perto do local devem ser construidas bermas de
cobertura com material removido do local. Sempre que seja viavel, deve ser considerado o uso de
material residual para construir estas bermas. Usar desperdicios em excesso da construc;:ao de
estradas, estradas internas e escavac;:oes para novas servic;:os e plataformas dos edificios para criar
pequenos mantes na reserva da estrada para esconder os carros, em transito e parqueados, ao longo
da estrada de servic;:o.

•

Estas bermas devem ter uma altura suficiente, de pelo menos 5 m, num declive de 1:3 em ambos os
!ados e serem vegetadas com especies indigenas. Para serem eficazes as bermas devem ser
construfdas tao perto quanta possivel das estradas existentes e futuras .

•

As formas das bermas devem ser organicas (nao geometricas) dado que uma berma geometricamente
formada ira impor um impacto visual adicional na paisagem pelo contraste com as formas fluidas da
paisagem, contrariando assim o seu prop6sito.

•

Manter pelo menos 20-30 m de vegetac;:ao perto de todas as estradas principais de acesso. Mais
importante ainda, toda a vegetac;:ao existente, incluindo arvores de grande porte que ocorrem dentro da
faixa entre a estrada e o local devem ser mantidas coma faixa tampao visual. Sempre que possivel, a
vegetai;ao existente perto das estradas deve ser sup!ementada com especies indfgenas, se for
melhorar a cobertura do local a partir destas. Em areas adjacentes a estrada onde o cultivo removeu
anteriormente a vegetac;:ao existente, e de importancia particular assegurar que a revegetac;:ao destas
areas seja levada a cabo o mais rapido possivel.

"'4- ·
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1.9.7.7.1.4

•

llumina~ao

Dado que a iluminac;:ao durante tanto a constru9ao quanta a opera9ao e uma das formas mais
ofensivas de impacto visual, e importante que seja desenvolvida uma localizac;:ao e projecto selectivos
e sensfveis para os requisites de iluminac;:ao para o acampamento de construc;:ao e Central Termica.
Por exemplo, reduzir a altura onde sao fixos os holofotes e identificar zonas de requisitos elevados e
reduzidos de iluminac;:ao focando as luzes para dentro em vez de ser para fora (Figura 212).
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Figura 212: Reduqllo da altura dos holofotes.

•

Evitar a iluminac;:ao indirecta das estructuras e dirigir a luz para baixo e focada no objecto a iluminar.
Evitar direccionar a luz na direcc;:ao de onde sera mais sentida. A dissemina9ao da luz, especialmente
para cima, deve ser minimizada, o que pode ser conseguido seguindo as recomendac;:oes
apresentadas a seguir.
Todas as luzes externas nao devem permitir a difusao da luz para cima (Figura 213).

x
Figura 213: Foco na iluminar;ao.
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Toda a iluminac;:ao de seguranc;:a e de estradas I ruas deve ter pisca-piscas ou ser concebida especialmente
para assegurar que a luz seja dirigida para baixo evitando disseminac;:ao lateral (Figura 214). Os
fornecedores possuem este tipo de luzes nos seus catalogos. lsto podera exigir que o numero de pastes de
iluminac;:ao seja maior para providenciar a iluminac;:ao requerida no terreno.

x
Figura 214: Pisca-piscas nas /uzes.

A iluminac;:ao de seguranc;a deve ser direccionada para baixo e em direcc;ao ao edificio para reduzir a
disseminac;ao de luz para alem dos limites da propriedade (Figura 215).
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Figura 215: llumina9ao focada em

•

direc~ao

aos ediffcios (luzes em direc9ao ao ediffcio; luzes para fora do ediffcio).

A iluminac;ao de area em mastros altos deve ser confinada a elevac;:oes mais baixas de relevo.
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Estructuras altas tais como silos, chamines de fumo e torres terao que ser, por lei, sinalizadas com
uma luz vermelha brilhante caso excedam uma certa altura. Estas estructuras devem ser limitadas a
uma altura minima para reduzir a obrigatoriedade de cumprir estes requisitos de aviac;:ao.

1.9.7.7. 1.5

Programa de monitoriza9ifo e revisao

•

A reabilitac;:ao e estabilizac;:ao pela vegetac;:ao de todas as novas formas de relevo ex. encostas laterais,
dep6sitos de resfduos, declives de carte ou enchimento devem ser levadas a cabo logo que a
modelac;:ao das novas formas esteja finalizada . A monitorizac;:ao e gestao do programa de vegetac;ao
sao importantes para assegurar que os problemas (erosao, esmorecimento, falta de cobertura vegetal)
sejam tempestivamente identificados de forma a implementar medidas correctivas.

•

Durante a construc;ao, os requisitos detalhados que teriam sido estabelecidos durante a fase de
projecto executivo e incorporados nos documentos de contrato devem ser monitorizados para
assegurar o cumprimento.

1.9.7.8

•

Classificagao dos lmpactos

Construc;:ao

Escala:
Relevancia:
Durac;:a:
Reversibilidade:
Probabilidade:
Grau de significancia antes da mitigac;:ao:
Grau de significancia com mitigac;:ao:

•

Regional
Relevante
Curta prazo
lrreversfvel
Quase certo
Baixa

Operac;:ao

Escala:
Relevancia:
Durac;:a:
Reversibilidade:
Probabilidade:
Grau de significancia antes da mitigac;:ao:
Grau de significancia com mitigac;:ao:

1.9.8

!mp~ctos

1.9.8.1

Regional
Relevante
Longo prazo
lrreversfvel
Quase certo
Baixa

de Ru!dos

Objectivos

0 estudo do impacto de rufdos abrange a:
•

analise da legislac;:ao aplicavel ao ruido relacionada com a posic;ao da Central Termica;
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analise ea estimativa das medi96es do rufdo ambiente existente em volta da area circundante do local;

•

a investigac;ao da emissao de rufdos estimada para a proposta Central Termica, tanto para a fase da
construc;ao quanta para as fases operacionais;

•

avaliac;ao da construc;ao e o impacto de rufdos operacionais;

•

analise da provisao das medidas de mitiga9ao quando um impacto de rufdos esta previsto.

1.9.8.2

Metodo/ogia/Abordagem do Estudo

Os procedimentos, tal coma vem detalhados no SANS 10328:2008 foram aplicados as avalia96es feitas
neste relat6rio. A seguir, encontra-se um sumario da abordagem feita para a este estudo.

1.9.8.2.1

Documenta9ao da Politica de Ruidos para a Regiao

Revisao da legislac;ao em vigor para o local proposto da Central Termica de Moatize e das
circundantes, afectadas.

1.9.8.2.2

areas

Avalia<;oes do Local da Central Termica de Moatize

Foi realizada uma avaliac;ao do local a partir dos dados fornecidos e da sua fotografia aerea. Issa incluiu
uma avalia9ao de base dos actuais nfveis de rufdo ambiente e das fontes de rufdo em torno do local, uma
avalia9ao da identificac;ao de rufdo pelas partes sensfveis e interessadas, e a colecta de informa96es sabre
usufruto da terra existente e future.

1.9.8.2.3

Estimativa da Emissao de Rufdo

0 internacionalmente conhecido modelo de rufdo de Concawe, que e um metodo de propagac;ao de som a
partir do ponto, linha e fontes da area, foi usado coma a base da estimativa de atenuac;ao dos niveis de
ruido em fun9ao da distancia da fonte. Este metodo encontra-se documentado no SANS 10357:2004. 0
pacote de software aprovado internacionalmente "SoundPLAN" foi usado para calcular a propagac;ao do
som em varies locais. 0 software e usado extensivamente na Europa e usa o metodo Concawe coma base
para seus calculos.

1.9.8.2.4

Avalia9ao do lmpacto de Ruidos

O impacto de rufdos foi determinado com referencia as normas legais Sul Africanas, pelas especifica96es e
orientac;oes contidas no documento SABS (SANS 10103:2008. Note-se que e diffcil de justificar
racionalmente o "efeito significativo", pelo que os requisitos legais mfnimos e boas praticas de engenharia
tern sido utilizados para se determinar o que e razoavel. Para se fazer este juizo de valor, comparamos o
nfvel de rufdo em cada localidade com o SANS 10103: 2008 "nfveis tfpicos de classifica9ao do rufdo nos
distritos" .
A avalia9ao de impacto de rufdos tambem considera como a comunidade e susceptfvel de responder aos
aumentos dos nfveis de som, baseado em SANS 10103:2008. Componentes importantes do rufdo, coma a
impulsividade ea ocorrencia de tons puros, foram tambem tides em considerac;ao.
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1.9.8.2.5

Provisao das Medidas de Mitigai;ao

Quando for determinado que o rufdo do local nao tern um impacto sonoro significativo, as medidas de
mitigac;;ao nao sao necessarias e coma tal nao serao providenciadas. Quando o impacto e significativo,
entao serao propostas as medidas de mitigac;;ao. As medidas de mitigac;;ao podem incluir o
reposicionamento dos componentes residenciais para fora da area de concessao, a modifica9ao do layout
do local e do design, a construc;;ao de caixas acusticas, de paredes de barreira ou de bermas em torno das
fontes de rufdo, etc.

1.9.8.3

Umitagoes do Estudo

Com base nos pressupostos e nas incertezas relativas as medic;oes do rufdo ambiente e ao nfvel de
identificac;ao e localizac;ao dos componentes sensfveis ao rufdo, o nosso grau de confianc;a na avaliac;;ao do
impacto e "bastante seguro". As secc;;oes seguintes, abordam as suposic;oes e incertezas que sao
especificas para este estudo.

1.9.8.3.1

Medii;oes do Nivel de Ruido Ambiente

Torna-se necessaria a compreensao do som existente/ruido ambiente do locale de toda a area circundante
para se avaliar o impacto de ruidos com precisao. A fim de se desenvolver uma compreensao sobre o som
existente I ruido ambiente, as medic;;oes de ruido devem ser realizadas em posic;oes estrategicamente
selecionadas, ao longo de um periodo de 24 horas, com a Classe 1 a integrar medidores de nlvel de som .
As medic;oes do nfvel do ruido ambiente tambem devern ser realizadas de acordo com metodos adicionais
que sao descritos no SANS 10103:2008. 0 actual nivel de ruido ambiente pode ser correlacionado com o
nivel de classificac;ao tipica na Tabela 2, do SANS 10103:2008, e usado como base para a avaliac;ao do
impacto.
Os nfveis de ruido para cada local foram obtidos a partir do nivel de classificac;ao tTpico, tal como foi definido
pelo tipo de distrito da Tabela 2 do SANS 10103:2008. 0 tipo de distrito foi classificado em conformidade
com um estudo feito, atraves da sua fotografia aerea, onde os componentes aut6nomos residenciais sao
classificados como "rurais" e as vilas sao classificadas como componentes 'suburbanos'. Issa podera
apresentar discrepancias na avaliac;ao do impacto, ao se classificar um tipo distrito incorrectamente em
comparac;ao com o nfvel real de ruido ambiente. Por exemplo, avaliac;ao do rufdo tlpico rural pode ser
aplicado a um componente de habitac;ao rural, no entanto, o componente pode apresentar nfveis elevados
de ruido devido as 24 horas de funcionamento das suas maquinas, ou devido a outros factores. Os actuais
niveis de rufdo ambiente podem variar dos niveis de rufdo lfpico de classificac;ao do SANS 10103:2008. Por
conseguinte, estas incertezas podem resultar numa diferente previsao do impacto de ruidos
comparativamente ao real.

1.9.8.3.2

Localizai;ao das Areas Circundantes Sensiveis ao Ruido

As areas senslveis ao ruido (componentes residenciais) que circundam a Central Termica e a sua
respectiva localizac;ao foram providenciadas pela Vale. A avaliac;ao de impacto de ruidos foi baseada
somente na sua localizac;ao. Poderao existir outros componentes sensiveis ao ruldo, em redor da Central
Termica, que possam nao ter side identificades, nesse memento, e que nao fcram especificamente
identificados na presente avaliac;;ao do impacto. No entanto, tern side apresentadas informac;;oes suficientes
para se avaliar o impacto de ruidos existente e para se providenciar a mitigac;ao que podera ser identificada
no future. Segundo a Vale, todos os componentes sensiveis de ruido, dentro e fora da area de concessao
que possam vir a ser afectados pelo ruido proveniente da Central, serao deslocados adequadamente,
excepto os foram desenhadas abaixo, na Figura 216.
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Figura 216: Areas circundantes sensiveis ao rufdo.

1.9.8.3.3

Software SoundPLAN

Tai como acontece com todos os softwares de previsao, as informac;oes de entrada no sistema que nao
estao correctas podem alterar radicalmente os resultados. Para este estudo, esta sendo assegurado que,
sempre que possivel, as piores situac;oes de caso foram modeladas, tanto para o ruido operacional quanta
para o rurdo de construc;ao.

1.9.8.3.3.1
•

Condi~oes

de

simula~ao

A avaliac;ao do impacto de ruidos da Central Termica de Moatize, nas zonas circundantes, foi baseada
numa abordagem mais pessimista. As condi96es de simulac;:ao foram as seguintes:
•

0 rufdo emitido pela Central Termica de Moatize, durante a fase operacional, foi modelado por
uma fonte de ruido area e por um numero de fontes pontuais. A fonte area foi definida a partir de
estudos de campo e de medic;:oes do nivel de som que foram realizados na Central de Lethabo;
esta Central Termica e a carvao. As diferenc;as entre a Central de Moatize e do Lethabo foram
consideradas nas simula96es.

•

A fonte de ruido da area que foi utilizada para modelar o ruldo emitido pela Central foi posicionada
16 m acima do solo. Esta e considerada uma altura media realista para a maioria das fontes de
ruido encontradas dentro de uma central termica. Se a fonte de ruido da area se situar mais
pr6ximo do solo, o impacto dai resultante podera ser menor, uma vez que podem surgir zonas de
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sombra de rufdo. Se a fonte de rufdo da area e elevada acima de 16 m do chao, o impacto de
rufdos pode ser novamente menor, porque a proximidade aumentada ira atenuar o rufdo.

•

Para obter um a condic;:ao de pior caso, em termos do efeito de selecc;:ao dos ediffcios possfveis que
circundam a Central Termica, as obstruc;:6es entre as fontes de rufdo e as areas residenciais
sensfveis ao rufdo situadas em redor da Central Termica foram omitidas. Devido a altura e
tamanho das centrais termicas, as obstruc;:6es que circundam a Central Termica, tal como os
ediffcios, tern um efeito de selecc;:ao negligenciavel, de uma forma generalizada.

•

Para se simular a condic;:ao de pior caso, quando existe pouca absorc;:ao sonora atmosferica,
podem ser esperados (de frequencias baixas para frequencias medias) os seguintes parametros,
que foram utilizados nas simulac;:6es: temperatura do ar de 10°C, pressao atmosferica de
1013,25mbar e humidade de 70%.

•

Os factores dinamicos, coma as condic;:6es meteorol6gicas, que incluem a velocidade do vento,
temperatura e inversao de nuvens, nao foram considerados nas simulac;:6es. Apenas foram
apresentados os calculos estaticos.

•

Sob a influencia das condh;::6es de inversao de temperatura, a propagac;:ao do som podera
estender-se por muito mais longe. No entanto, esta condic;:ao e diffcil de explicar, devido ao seu
numero de variaveis. Um aumento ate 6 dBA, em relac;:ao aos nfveis de rufdo previstos, poderia
resultar devido a tais condic;:6es.

•

0 solo foi modelado com contornos de elevac;:ao de intervalos de 5 metros . Estes intervalos
fornecem detalhes suficientes para os fins de modelagem .

1.9.8.4

Legislar;ao e Padrt5es

Foi provado que o rufdo excessivo tern um efeito negativo sobre a saude das pessoas e pode ser uma fonte
de aborrecimento. 0 seu efeito em animais nao e tao bem conhecido, sendo geralmente aceite que os
animais domesticos nao sao afectados pelo rufdo , a menos que este seja impulsivo por natureza ou
excessivamente alto (maior que 75 dBA).
Actualmente a legislac;:ao em Moc;:ambique exige que a regulamentac;:ao do rufdo e que as normas relativas
a emissao de rufdo devem ser estabelecidas por despacho ministerial do Ministro para a Coordenac;:ao da
Acc;:ao Ambiental (artigo 20). No entanto, este despacho ainda nao foi publicado. Por isso, Moc;:ambique
actualmente ainda nao tern uma legislac;:ao especffica em materia de ruido. Anteriormente, o Escopo do
Estudo de Pre-Viabilidade Ambiental (EPDA) apoiava-se nos requisitos da legislac;:ao brasileira como uma
fonte de referencia para a avaliac;:ao dos nfveis de ruido existentes.
Para os fins deste estudo, os nfveis de classificac;:ao do ruido exterior que estao documentados na
legislac;:ao Sul Africana, SANS 10103:2008, foram aplicados no local da Central de Moatize. Os nfveis de
medic;:ao do ruido sao utilizados como referencia para determinar a extensao do impacto devido ao ruido
emitido deste local. Estes nfveis de avaliac;:ao de ruido vem mencionados na Tabela 222, abaixo indicada. A
medic;:ao tfpica dos nfveis de rufdo nocturnes do SANS 10103:2008 esta relacionada com a medic;:ao
brasileira relativa aos nfveis de rufdo referentes ao perfodo nocturno.

A legislac;:ao na Afiica do Sul que iegula o ;uido nas instala96es (como o ruido mecanico)
•

e:

a

SANS 10103:2008, a Medir;ao e Ava/iar;ao do Ruido Ambiente Relativo ao Aborrecimento,
Comunicar;ao Oral. Para alern das tecnicas de medic;:ao, etc., este documento tambem fornece dados
sabre o nivel de rufdo que se espera em diversas areas. Estes dados sao utilizados pelos
Regulamentos do Rufdo, como limites ao rufdo, nas diversas areas. As medic;:6es aceitaveis dos niveis
de rufdo para varios distritos sao apresentados na Tabela 222, estando o nivel maximo de rufdo
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aceitavel situado nos limites da propriedade de qualquer distrito. Estes valores baseiam-se nas
recomenda96es da Organiza9ao Mundial de Saude.

•

A Lei Ocupacional de Saude e de Seguram;a, 1993. Regulamentos sabre a Perda Auditiva lnduzida
pelo Rufdo, Exposigao ao Rufdo, 2003. 0 ruldo local deve atender a legisla9ao relativa ao ruido
ocupacional, uma vez que os funcionarios estarao a trabalhar no local. Os regulamentos afirmam que
"Sem prejuizo dos regulamentos 9 e 10, nenhum empregador ou assalariado deve exigir ou perm itir
que qualquer pessoa entre em qualquer local de trabalho, sob a sua responsabllidade, quando vai
estar exposta a um ru ido igual ou superior a classifica9ao limite de ruido de 85 dBA ". A area onde o
ruido e superior a 85 dBA deve ser claramente demarcada, e ninguem deve entrar nessa area sem
equipamento de prote9ao auditiva. Alem disso, testes iniciais e regulares de audi9ao devem ser
realizados aos indivfduos que trabalham na zona de ruido, em conformidade com este regulamento.
Sempre que possivel, os controlos de engenharia devem ser irnplernentados, de forma a que o ruido
nao ultrapasse os 85 dBA.

Tabela 222: Niveis aceitaveis de ruido externo em varias zonas de acordo com a SANS 10103:2008

a) Zonas rurais

35

c) Zonas urbanas

55

55

45

45

45

35

e) Zonas centrais de
neg6cios

65

65

55

55

55

45

sa·
1.9.8.5

Descrir;ao das Fontes de Ruido

1.9.8.5.1

Caracteristicas das Fontes de Ruido

As caracteristicas das fontes de ruido encontradas dentro do local da Central Termica de Moatize vao
determinar o tipo de abordagem a usar para se determinar o impacto de ruidos nas areas sensiveis
circundantes. As duas caracteristicas basicas existentes sao as descritas a seguir.

•

Dependencia na Posi9ao I Dependencia no Periodo/Ac9ao
~4- -~

Setembro de 2009
N°. 12203-8876-5

874

liJil Golder

\:zflAssociates

EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE

As fontes de ruido de posic;:ao dependente sao aquelas que emulam o equipamento permanente instalado.
Estas requerem uma localizac;:ao exacta e um posicionamento relativamente as obstruc;:oes, tais como os
edificios e os grandes obstaculos. As medidas de mitigac;:ao permanentemente instaladas podem ser
concebidas e implementadas, especificamente, para cada uma dessas fontes de ruido.
As fontes de ruido de posic;:ao independente sao aquelas que emulam o equipamento ou veiculos que nao
tern localiza96es constantes e definidas. Exemplos dessas fontes de ruido sao os caminhoes, os comboios
e o equipamento de construc;:ao. Este tipo de caracteristica das fontes de ruido s6 tern as localiza96es
gerais definidas. Estas fontes de ruido e o seu posicionamento relativo aos obstaculos, tais coma as
edificios, ira efectivamente criar zonas de sombra que mudam a medida que a fonte de ruido se move em
torno do local. A influencia do layout do local na zona de sombra tambem dependera da densidade
populacional do local juntamente com os seus obstaculos, e da posic;:ao da fonte de rufdo em relac;:ao aos
obstaculos densamente povoados. A importancia que se relaciona coma layout do local exacto e reduzida
para as fontes de ruido que apresentam essas caracterfsticas. Todavia, o layout do local deve, no entanto,
ser considerado, para se ter certeza se houve alguma passive! reduc;:ao de ruido devido aos obstaculos, tais
coma as paredes com altura continua que existem dentro da simula9ao.
As fontes de rufdo dependentes do periodo/acc;:ao sao aquelas que imitam o equipamento ou os veiculos
que nao emitem nfveis de rufdo continues, uma vez que isso depende da acc;:ao que o equipamento esta a
realizar, num dado perfodo de tempo. Exemplos destas fontes de rufdo sao os camioes, as comboios e o
equipamento de construc;:ao. 0 impacto desses rufdos pode ser avaliado pela determinac;:ao da durac;:ao e da
magnitude desses ruidos que possa exceder o maxima de ruido permissive!, que e definido para as areas
circundantes. Todavia, este metodo apenas se aplica se a realojamento das areas residenciais nao
constituir uma opcc;:ao.
Fontes de rufdo independentes do periodo/acc;:ao sao aquelas que imitam equipamento ou as vefculos que
emitem nfveis de rufdo continues par longas dura96es. Exemplos dessas fontes de rufdo sao os
compressores de ar, geradores, unidades chiller HVAC e as bombas. Estes itens podem ser geralmente
aproximados das fontes de ruido continua, dentro do modelo de simulac;:ao.
As caracterfsticas tonais au impulsivas do ruido tambem devem ser consideradas de acordo com o
SANS 10103:2008. Quando o tempo integrado dos nfveis de ruido ponderado em "A" sao medidos e tonais,
as caracterfsticas impulsivas au altamente impulsivas estao presentes, e entao uma penalidade deve ser
acrescentada ao nivel de rufdo medido. Todas as medic;:oes das fontes de rufdo devem ser realizadas em
conformidade com as linha orientadoras do SANS 10103:2008. As penalidades aplicadas as fontes de rufdo
impulsivas e tonais sao as que se seguem:
•

As caracterfsticas tonais podem ser identificadas par distintos tons sonoros tal coma as reclama96es,
zumbidos, apitos ea musica. Estes tons requerem uma penalidade acrescentada de 5 dBA que vai ser
adicionada ao nfvel de rufdo medido.

•

As caracterfsticas impulsivas regulares podem ser identificadas par batidas repetitivas, tais coma as
provenientes dos martelos de Jack e dos compressores dear. Estas exigem uma penalidade de 5 dBA
adicionada ao nivel de rufdo medido.

•

As caracterfsticas altamente impulsivas podem ser identificadas par sons altos que ocorrem par acaso.
Um exemplo disto e quando o entulho e carregado num camiao e possa ser uma caracteristica para o
funcionamento de urna unidade de equipamento. Este tipo de rufdo e emitido gera!mente nos !ocais de
construc;:ao. Estas fontes de rufdo exigem uma penalidade de 12 dBA, adicionada ao nfvel de ruido
medido.

As medic;:oes do nfvel de rufdo de pico ponderadas em "A" devem ser realizadas para as fontes de rufdo
impulsivas de alta energia, tal coma o bate-estacas. Neste caso a penalidade nao sera aplicada, uma vez
que as nfveis de rufdo impulsive ja foram considerados no metodo de medic;:ao da fonte de rufdo.
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1.9.8.5.2

Fontes de Ruido encontradas na Central Termica de Moatize

1.9.8.5.2.1

Fontes de ruido esperadas na constru9ao

Normalmente as fontes de ruido de construc;ao sao posicionadas independentemente, uma vez que os
equipamentos sao movimentados no local para realizarem o trabalho necessario. Portanto, deve ser
simulada uma posic;ao de pior caso para avaliar o impacto de ruidos.
0 equipamento de construc;ao em geral apresenta caracterfsticas de ruido impulsive e tonal. Estas
caracteristicas exigem 5 dBA ou uma penalidade de 12 dBA nas medic;oes do rufdo impulsive integrado,
numa faixa de tempo determinada. No entanto, os niveis de ruido impulsive medidos nao necessitam de
penalidade, uma vez que ja foram contemplados na tecnica de medic;ao.
Uma lista das fontes de ruido tipicas da construc;ao vem mencionada abaixo (Tabela 223).

Tabela 223: Niveis de potencia sonora de equipamentos de constrw;ao e fontes de ruido associadas

132

Empilhadeira

Jack Hammers (Sanda para
Rochas)

130

112

Camioes (todos os tipos)

127

99

Carregadeira

125

70

·sackf:ioes

12"1

1.01

124

111

'
Motoniveladora

Ch~v~,s,°F,>Reumatig_a_s

,,

116
..

"'

120

Misturadores de Concrete

~tilrt~~~~1

106
107"'
., .

Pa Mecanica

120

Pavimenta_dores

120

Quebradores Pneumaticos

120
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Pote~cia Sbriora (dBA)
Fonte de Ruidos

Potencia_Sonor.a d~
Cqnstante
(dBA}

Opera~ao

Max.
(peak)

Min.

Compressores de Ar

119

106

Cortadores de Juntas de Concreto

119

116

Serra Portatil

119

105

Serra de Mandibula (diesel CA 250
kW)

118

Soldador

11.8

Bulldozer

117

110

Breaker; (mini-rogqt1_
Piling (martelo de vibra~ao)

115

Bombas de G.o ncrete'

114

Compactador de Rofo

104
1p7

Tampador de Solo
Geradores

113

103

112

101

Serras
Vibrador de Concrete

112
Marte lo

112

104

111

104

Compactaclor c;le.. 1,mp·~pfo
Afastador de Solo
Sonda do tip0 Rotati~a'(dlesel}

11-0

Soldador de Estrada (gasolina}

108

Molhador de EstradC! ..

1~7t

Un idade da jato de agua (disal}

107

94

Dragas e bombas de su_c~?o

105

103

Escavadeira de Estrada

105

Removedor de Tinta

104.
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P~~encia

Sonora (dBA)

··.Ma.x.
(peak)
Esmagador de Concrete

103

Min.

94

Bomba de Solo

103-

Poker (manual e eletrico)

102

Power pack (diesel)

100

Caminhoes (de area)

99

Jig-saw (serra manual e electrica)

99

Sopradores de Ar (electrico)

95

Misturador de Cimento

90

Ruido Operacional de Montagem de
Estructuras

89

Foi usado um nfvel de potencia de som integrado de um local de construc;:ao equivalente para se avaliar o
impacto de rufdos de construc;:ao. Estee demonstrado abaixo (Tabela 224).

-
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Tabela 224: Niveis equivalentes estimados de potencia sonora de ruidos tlpicos gerados em areas de
construc;ao
Area Geral de Opera~ib'

Potencia Sonora {dBA)
Max (peak)

Ruido em area de construc;ao

1.9.8.5.2.2

132

Min.
N/A

Potencia
Sonora
•
- • J . ' •.·
Ope·raci_ohal , • ,;·
Col')stante (dBA}

112

Fontes de Ruido Operacional Esperadas

Normalmente as fontes de ruido operacional encontradas nos locais da Central Termica sao de posic;ao
dependente, uma vez que o equipamento esta permanentemente instalado no local. As fontes de ruido
operacional sao tambem de tempo/acc;ao independente, uma vez que funcionam continuamente por longos
periodos de tempo.
As fontes de ruido da Central Termica sao as que se seguem:
•

Ventoinhas de induc;ao de ar

•

Ventoinhas que trabalham com a forc;a de ar

•

Bambas condensadoras

•

Valvulas de admissao de vapor

11

Valvulas de seguranc;a

•

Transformadores

•

Motores electricos

•

Bambas de agua

•

Unidades de gerador de turbina

•

Central de moagem de carvao

•

Trituradores de carvao

•

Torres de resfriamento mecanicas

As fontes de ruido acima mencionadas sao geralmente duplicadas varias vezes para cada unidade de
gerador de turbina. A propagac;ao do ruido global da Central ira depender da junc;ao de todas as fontes de
ruido e da forma coma elas sao implernentadas dentro da Central Termica . A complexidade envolvida na
modelagem de cada uma dessas fontes pontuais na Central e extensa. Sera necessaria informac;ao
detalhada pa;a cada equipamanto, juntamante com os pianos detalhados/finalizados do local e dos
desenhos da Central, de forma a poder-se criar um modelo precise do empreendimento, se for realizada
uma modelac;ao detalhada.
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1.9.8.5.2.3

Estudos de caso face ao modelo de

simula~ao

da Central Termica

Neste modelo, reuniram-se todas as fontes de rufdo, e fez-se uma simulac;:ao da Central, atraves de uma
fonte calibrada da area, conjuntamente com um numero de fontes pontuais. A fonte da area foi definida
pelas medic;:oes tiradas na existente Central Termca de carvao. Foram usadas fontes pontuais para
representarem o equipamento que esta situado fora do ediffcio principal, da Central Termica, e que emitem
som suficiente para influenciarem a quantidade de rufdo proveniente do site da Central. As torres de
resfriamento mecanico existentes nos pianos da Central Termica de Moatize sao um exemplo do
equipamento que e modelado pelas fontes pontuais independentes. As fontes pontuais tambem contam
para as diferenc;:as entre a Central de Moatize e a Central Termica de referencia, onde as medidas foram
feitas para se definir a fonte da area.
As medidas foram tiradas na Central Termica de lethabo. A Central de Lethabo e de 3600 MW, a carvao,
constitufda por 6 grupos de geradores de 618 MW, enquanto que a Central Termica de Moatize sera
composta por dois geradores de 300 MW na fase I, e tres geradores de 600 MW, na fase II. Devido a
diferenc;:a entre a capacidade de gerac;:ao entre a Central de Lethabo e a de Moatize, a Central de Moatize
ira emitir niveis de ruido com cerca de 3 dB, em menor magnitude. Esta diferenc;:a e calculada em maior
detalhe e foi inclufda no modelo.
Os sistemas de refigerac;:ao da Central Termica de Lethabo consistem em torres de resfriamento naturais,
enquanto que os de Moatize consistem em torres de resfriamento de induc;:ao mecanica. 0 ruido emitido de
uma torre mecanica de resfriamento e aproximadamente de 15-20 dB, mais alto que o da torre de
resfriamento natural. Esta fonte adicional de rufdo foi inclufda no modelo de simulac;:ao.
Uma diferenc;:a adicional do rufdo total emitido pelas Centrais do Lethabo e de Moatize pode ocorrer devido
a diferenc;:as nas considerac;:oes acusticas aplicadas ao design. Foi incluida uma serie de considerac;:oes
acusticas na Central de Lethabo que foram consideradas para as simulac;:oes da Central de Moatize. As
considerac;:oes acusticas sao as seguintes:

a

•

Caixas acusticas ou paredes barreira
revestidas para a absorc;:ao senora.

•

As condutas de entrada de ar devem ser verticais e estarem posicionadas no topo da caldeira.

•

A safda dear das condutas deve ser canalizada para a chamine.

•

Os atenuadores devem ser sempre utilizados, quando for necessario, na canalizac;:ao.

•

As vibrac;:oes mecanicas das superffcies do painel da canalizac;:ao ou das maquinas devem ser
atenuadas com revestimento externo ou fechadas.

•

Os canes devem ser revestidos com material de isolamento acustico.

•

Equipamento deve ser montado no isolamento das vibrac;:oes de montagem com flexao estatica
suficiente.

""

impactos

1.9.8.6.1

Fase de

"
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Descri~iio

1.9.8.6.1.1

do local da Central Termica de Moatize e das areas circundantes

0 site da Central Termica de Moatize esta localizado a pelo menos 1,2 quil6metros a leste da fronteira
ocidental da area de concessao, numa area rural residencial situada a aproximadamente 11,5 km a sudeste
da vila de Moatize.
Segundo as informac;oes obtidas, as vi las estendem-se a 1,8 km nordeste (Local 1) e 2,6 km a leste (Local
2) do local da Central. A maier aldeia com cerca de 600 - 1500 pessoas esta situada a 2,8 quil6metros a
nordeste (Local 3) da Central. Estes componentes residenciais encontram-se todos dentro da area de
concessao. Segundo a Vale, o ruido dos componentes sensiveis localizados dentro e fora da area de
concessao que possam ser afectados pelo ruido emitido pela Central serao deslocados de forma adequada.
Tern sido assumido de acordo com o SANS 10103:2008 que os niveis de ruido tipicos de ambiente dos
distritos rurais ou suburbanos sao vivenciados dentro dos componentes residenciais circundantes. Os tipos
de componentes residenciais encontrados dentro da area de estudo sao componentes residenciais, que sao
sao classificados coma rurais ou como vilas, e que por sua vez sao classificados como suburbanos.
Foi feita uma concessao de explorac;ao dos direitos minerais a Vale, pelo Governo Moc;ambicano, para esta
explorar o campo de carvao em Moatize, e dessa maneira, mais actividade industrial e mineira e prevista
para esta regiao.

1.9.8.6.1.2

Niveis de rufdo base

A classificac;ao dos niveis tlpicos de ruido foi assumida para um dado distrito "tipo", em conformidade com
o SANS 10103:2008. Esses niveis serao utilizados para se avaliar o impacto de ruidos sobre os
componentes sensiveis ao ruido ambiente. Um resume dos niveis tipicos de ruido aplicaveis para os
respectivos distritos "tipo", encontrados nas areas circundantes, encontram-se resumidos na Tabela 225 .

Tabela 225:

Classifica~ao

dos niveis tipicos de ruidos para um dado distrito, em conformidade com o
SANS 10103:2008

Distrito Rural

45

35
·~Q'

Os niveis de classificac;ao do periodo do dia aplicam-se ao ruido tipico de construc;ao quando se avalia o
impacto de ruidos. A maioria dos trabalhos de construc;ao devera ter lugar durante o dia, e espera-se que as
actividades de constrw;:ao irao diminuir drasticamente durante a noite.

1.9.8.6.1.3

Niveis de ruido de

constru~iio

previsiveis na Central Termica

Os niveis de ruido previsiveis dentro das areas circundantes, resultantes da construc;ao da Central Termica,
sao representados pelos contornos da Figura 217, e representam um producto da analise realizada com o
"SoundPLAN".
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Figura 217: Nfveis de rufdo de

constru~~o

previsfveis nas IJreas circundantes da Central Termica.

Os limites de ruido ou zonas de impacto definem as regioes semelhantes de impacto de ruidos para um
dado distrito "tipo". As zonas sao definidas pelos contornos do nivel de ruido previsto, que estao ilustradas
na Figura 218, acima desenhada. Existem seis zonas de impacto de ruidos para um dado distrito 'tipo' para
o ruido de constru9ao (isto e explicado abaixo). Os impactos de ruidos para os distritos rurais e suburbanos
nao sao aplicaveis neste estudo, coma vem explicado acima, e sao ilustrados nas Figuras 218 e 219,
respectivamente.
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Figura 219: Zonas de impacto de ruidos para os componentes residenciais suburbanos.

1.9.8.6.1.4

lmpacto de ruidos previsive/

Os limites de ruido sao utilizados para avaliarem o impacto de ruidos nos componentes residenciais
existentes identificados, e podem ser usados para avaliar o impacto de ruidos nos componentes
residenciais nao identificados que possam tambem existir. As zonas de limite de ruido tambem fornecem
informac;oes para o planejamento futuro do espac;o, de forma a que o impacto de ruidos seja minimizado.
Sao apresentados diferentes cenarios para os diferentes distritos residenciais "tipo", uma vez que o impacto
dependera inteiramente da sua localizac;ao. Os cenarios e o seu respectivo significado sao avaliados com
base nas informac;oes acima mencionadas e tambem a seguir.
0 ruido de constrw;ao e geralmente impulsivo e de natureza aleat6ria e, portanto, requer mais atenc;ao
quando se avalia o impacto de ruidos. Os niveis de ruido previsiveis de construc;ao do local da Central
Termica sao ilustradas na Figura 219, acima. Eles retratam a extensao relativamente a qual os niveis de
ruido impulsivo se propagam . Os niveis de ruido continua de construc;ao encontram-se, porem, cerca de 1016 dB abaixo do ruido impulsivo. Portanto, um contorno do nfvel de ruido de 10 dB, maior em magnitude,
retratara os niveis de ruido continua de construc;ao.
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A probabilidade do rufdo de construc;ao de ser audfvel aumenta a medida que se aproxima do local de
construc;ao. E "Pouco Provavel" quando um esta localizado fora dos contornos de ruido que retratam os
niveis de rufdo de impulse, uma vez que o ruido de construc;ao e inaudivel nesse ponto (Zonas 5 e 6) . E
"Quase Certo" quando um esta localizado no interior do impulso, mas fora dos contornos de rufdo continua,
uma vez que o nfvel de rufdo impulsive de construc;ao e audivel, mas mistura-se com os niveis de ruido
ambiente do periodo do dia (Zonas 3 e 4). No entanto, o ruido impulsive aleat6rio a noite sera muito mais
perceptfvel. lsto e devido a natureza geral do ruido ambiente, do periodo da noite nas zonas residenciais
rurais e suburbanas e devido a reac;ao humana face aos ruidos de impulsivos da noite, sendo essa a razao
para se limitar a actividade de construc;ao para o dia. E "Definitive" se um estiver localizado dentro dos
contornos de ruido que retratam os contornos do nivel de ruido continua, uma vez que o rufdo de
constrw;ao sera distintamente audfvel (Zonas 1 e 2)
Os contornos do nfvel de ruido usados para um determinado componente residencial mudam dependendo
do tipo do componente 'distrito tipo' (pode ser tanto rural ou suburbano, no que se refere a este estudo).
lsto e devido a uma classificac;ao diferente do nivel de ruido tlpico do periodo do dia que e aplicavel para
cada «distrito tipo». As componentes aut6nomas residenciais serao classificadas coma rurais e vilas e,
portanto, classificadas coma suburbanas.
Os diferentes cenarios que tern em considerac;ao a probabilidade do ruido de construc;ao ser audivel sao
avaliados e apresentados abaixo.

•

Componentes residenciais rurais locafizados dentro dos contornos de rufdo de 55 dBA e fora da area
de concessao (Zona 1)

Se os componentes residenciais rurais existirem dentro desta zona, serao expostos ao rufdo de construc;ao
que podera ser ouvido, a maior parte do tempo, durante o perlodo do dia.
0 significado do impacto de ruidos e avaliado coma se segue:
• Refevancia: Muito Relevante

•
•
•
•

Extensao: Local
Durac;ao: Curto Prazo
Reversibifidade: Reversfvel
Probabilidade de Ocorrencia: Definitiva

•

Significado Resultante (sem mitigac;ao): Alto

•

Significado Resultante (com mitigac;ao - deslocamento): Baixo

Em complemento a actividade de construc;ao restrita para o perfodo do dia, as medidas de mitigac;ao devem
ser implementadas para aliviarem o impacto de rufdos nos possiveis componenetes residenciais rurais,
situados na Zona. Para se aliviar o impacto de rufdos devido ao ruido continua, uma reduc;ao de
aproximadamente 2 dBA dos nfveis de rufdo torna-se necessaria, e para reduzi-la totalmente coma rufdo
impu!sivo e necessario 12 dBA. A imp!ementa9ao das medidas de mitiga9ao para o rufdo de constru9ao e
esperada para aliviar o impacto de ruido continue, mas nao para mitigar inteiramente o mesmo, de ruido
impulsive.

•

Componentes residenciais rurais localizados dentro dos contornos de rufdo de 55 dBA e dentro da
area de concessao (Zona 2)
...4~ 4
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Devido ao deslocamento dos componentes residenciais pela VALE, o impacto de rufdos tern um significado
baixo.

• .- .Componentes residenciais rurais localizados entre os contornos de rufdo de 55 e 45 dBA e fora da
·<~ area de concessao (Zona 3)
Se os componentes residenciais rurais existirem dentro desta zona, estes serao expostos ao rufdo de
construc;:ao impulsivo que pode ser ouvido de vez em quando durante o dia.
0 significado do impacto de rufdos e avaliado coma se segue:
• Relevancia : Relevante

•

Extensao: Local

•
•
•

Dura9ao: Curto Prazo
Reversibilitdade: Reversivel

•

Significado Resultante (sem mitiga9ao): Baixo

•

Significado Resultante (com mitigac;:ao - deslocamento): Baixo

Probabilidade de Ocorrencia: Quase Certa

Para alem de se restringir a actividade de constru9ao para o periodo do dia, o ruido impulsivo pode tambem
ser audfvel.

•

Componentes residenciais rurais localizados entre os contornos de rufdo de 55 e 45 dBA e dentro da
area de concessao (Zona 4)

Devido ao deslocamento dos componentes residenciais pela Vale, o impacto de rufdos tern agora pouca
significancia.

•

Componentes residenciais rurais localizados fora dos contornos de rufdo de 45 dBA e fora da area da
concessao (Zona 5)

Se existirem areas residenciais rurais dentro desta zona, essas nao estarao expostas ao rufdo da
constru9ao, durante o periodo do dia.
0 significado do impacto de rufdos e avaliado coma se segue:

•
•
•

Relevancia: Moderadamente Relevante

•
•

Reversibilitdade: Reversfvel
Probabilidade de Ocorrencia: Pouco Certa

•

Significado Resultante (sem mitigar;ao): Baixo

Extensao: Local
Durac;:ao: Curto Prazo
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•

Componentes residenciais rurais localizados fora dos contornos de ruido de 45 dBA e dentro da area
de concessao (Zona 6)

Se existirem areas resienciais rurais dentro desta zona, essas nao estarao expostas ao
constrw;ao, durante o periodo do dia.

0 significado do impacto de ruidos

ruido da

e avaliado com·o se segue:

•

Relevancia: lrrevelante

•

Extensao: Local

•

Dura<;ao: Curto Prazo

•

Reversibilitdade: Reversivel

•

Probabilidade de Ocorrencia: Pouco Gerta

•

Significado Resultante (sem mitiga9ao): Baixo

A Vila de Moatize esta localizada desta zona e per isso irater um impacto de ruidos pouco significativo.

•

Componentes residenciais suburbanos localizados dentro dos contornos de ruido de 60dBA e fora da
area de concessao (Zona 1)

Nao aplicavel.

•

Componentes residenciais suburbanos localizados dentro dos contornos de rufdo de 60dBA e dentro
da area de concessao (Zona 2)

Devido ao deslocamento dos componentes residenciais pela Vale, o impacto de rufdos tern pouco
significado.

•

Componentes residenciais suburbanos localizados entre os contornos de ruido de 60 e 50dBA e fora
da area de concessao (Zona 3)

Se os componentes residenciais suburbanos existirem dentro desta zona, estes serao expostos ao ruido de
constru<;ao impulsive que pode ser ouvido, de vez em quando, durante o dia.
O significado do impacto do ruido
• Relevancia: Relevante

e avaliado como se segue:

•

Extensao: Local

•
•
•

Dura9ao: Curto Prazo
Reversibilitdade: Reversivel

•

Significado Resultante (sem mitiga9ao): Baixo

•

Significado Resultante (com mitiga9ao - deslocamento): Baixo

Probabilidade de Ocorrencia: Quase Gerta
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Espera-se que com a implementac;ao das medidas de mitigac;ao do rufdo de construc;ao que essas reduzam
o impacto de rufdos, inteiramente. Assim sendo, o siginificado do impacto sera baixo.

•

Componentes residenciais suburbanos localizados entre os contornos do rufdo de 60 e 50dBA e dentro
da area de concessao (Zone 4)

Devido ao deslocamento dos componentes residenciais pela Vale, o impacto de rufdos tern pouco
significado.

•

Componentes residenciais suburbanos localizados fora do contornos de rufdo de 50 dBA e fora da
area de concessao (Zone 5)

Se existirem areas suburbanas residenciais dentro desta zona, essas nao estarao expostas ao barulho da
construc;ao, durante o dia.

0 significado do rufdo

•

e avaliado como se segue:

•

Relevancia: Moderadamente Relevante

•

Extensao: Local

•

Durac;ao: Curto Prazo

•

Reversibilitdade: Reversfvel

•

Probabilidade de Ocorrencia: Pouco Gerta

•

Significado Resultante (sem mitigacao): Baixo

Componentes residenciais suburbanos localizados fora dos contornos de rufdo de 50 dBA e dentro da
area de concessao (Zona 6)

Se existirem areas residenciais suburbanas dentro desta zona, essas nao estarao expostas ao ruido da
construc;ao, durante o perfodo do dia.
O significado do impacto de ruidos
• Relevancia: lrrevelante

e avaliado como se segue:

•

Extensao: Local

•

Durac;ao: Curto Prazo

•

Reversibilitdade: Reversivel

•

Probabilidade de Ocorrencia: Pouco Gerta

~

Signific8ncia Resultants {sem mitigayao): Baixo

A Vila de Moatize esta localizada desta zona e por isso irater um impacto de ruidos pouco significativo.
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1.9.8.6.2

Fase Operacional

1.9.8.6.2.1

Descri~ao

do local da Central Termica de Moatize e das areas circundantes

0 site da Central Termica de Moatize esta localizado a pelo menos 1,2 quil6metros a leste da fronteira
ocidental da area de concessao, numa area rural residencial situada, aproximadamente a 11,5 km a sudeste
da vila de Moatize.
Segundo as informar;:oes obtidas, ilustradas anteriormente, as vilas estendem-se a 1,8 km nordeste (Local
1) e 2,6 km a leste (Local 2) do local da Central. A maior aldeia com cerca de 600 - 1500 pessoas esta
situada a 2,8 quil6metros a nordeste (Local 3) da Central. Estes componentes residenciais encontram-se
todos dentro da area de concessao. Segundo a Vale, o ruido dos componentes sensiveis localizados dentro
e fora da area de concessao que possa ser afectada pelo ruido emitido pela Central serao deslocados de
form a adequada. Tern sido assumido de acordo com o SANS 10103:2008 que niveis de ruido tipicos de
ambiente dos distritos rurais ou suburbanos sao vivenciados dentro dos componentes residenciais
circundantes. Os tipos de componentes residenciais encontrados dentro da area de estudo sao
componentes residenciais que sao classificados como rurais ou como aldeias, e que por sua vez sao
classificados coma suburbanos.
Foi feita uma concessao dos direitos minerais a Vale pelo Governo Mor;:ambicano para explorar o campo de
carvao em Moatize, e dessa maneira, mais actividade industrial e mineira esta prevista para esta regiao.

1.9.8.6.2.2

Niveis de rufdo de base

A classificar;:ao dos niveis tipicos de ruido foi assumida para um dado distrito "tipo", em conformidade com o
SANS 10103:2008. Esses niveis serao utilizados para avaliarem o impacto de ruidos sabre os componentes
sensiveis ao ruido ambiente. Um resume dos nlveis tipicos de ruido aplicaveis para os respectivos distritos
"tipo", encontrados as areas circundantes, vem sumarizado na Tabela 226.

Tabela 226: Classificacao dos niveis de ruido tipicos para um dado distrito, em conformidade com o
SANS 10103:2008

Distrito Rural

45

Distritos Suburbanos

50

40

A classificar;:ao dos niveis de ruido tipicos do periodo da noite aplicam-se, uma vez que a Central estara a
funcionar durante 24 horas e quando os niveis de rufdo ambiente mais baixos acontecerem .

1.9.8.6.2.3

Niveis de rufdo operacinal previstos na Central Termica

Os nfveis de rufdo previsiveis dentro das areas circundantes que ocorrem devido ao funcionamento da
Central Termica estao representados pelos contornos da Figura 220, e representam o producto de analise
realizada com o "SoundPLAN".
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Figura 220: Nfveis de rufdos operacinais previstos na Central Termica nas areas circundanfes.

Limites de ruido ou zonas de impacto definem regi6es de impacto de ruidos semelhantes, para um dado
distrito "tipo". As zonas sao definidas pelos contornos do nivel de ruido previsto que estao ilustrados acima.
Existem seis zonas de impacto de ruidos para um dado distrito 'tipo' relativamente ao ruido de construc;ao.
Os impactos de ruidos para os distritos rurais e suburbanos nao sao aplicaveis neste estudo, coma vem
explicado acima, e sao ilustrados nas Figuras 221 e 222, respectivamente.
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Figura 221: Zonas de impacto de ruldos de
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Figure 222: Zonas de impacto de ruldos de construc;ao para os componentes residenciais rurais.

1.9.8.6.2.4

lmpacto de ruidos previsive/

Os limites de rufdo sao utilizados para avaliarem o impacto de rufdos nos componentes residenciais
existentes identificados, e podem ser usados para avaliarem o impacto de rufdos nos componentes
residenciais nao identificados que possam tambem existir. As zonas de limite de rufdo tambem fornecem
informa96es para o planejamento futuro do espa90, de forma a que o impacto de rufdos seja minimizado.
Sao apresentados diferentes cenarios para os diferentes distritos residenciais "tipo", uma vez que o impacto
dependera inteiramente da sua localiza9ao. Os cenarios e o significado do impacto sao avaliados com base
nas informayOes acima mencionadas, e sac tambem apresentados nas sec96es abaixo.
1

Os componentes residenciais aut6nomos serao classificados como rurais e vilas, que serao por sua vez
classificados como suburbanos.

•

Componentes residenciais rurais localizados dentro dos contornos de rufdo de 35 dBA e fora da area
de concessao (Zona 1)
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Se os componentes residenciais existirem dentro desta zona, estes estarao expostos ao ruido operacional,
durante a noite, e possivelmente durante o dia, dependendo da sua proximidade com a Central Termica e
com os edificios auxiliares.
0 significado do impacto de ruidos e avaliado como se segue:
• Revelancia: Muito Relevante

•

Extensao: Local

•

Dura9ao: Longo Prazo

•

Reversibilidade: Reversivel

•
•
•

Probabilidade de Ocorrencia: Definitiva
Significado Resultante (sem mitiga9ao): Alta
Significado Resultante (com mitiga9ao - realoca9ao): Baixo

A mitigai;:ao deve ser implementada para minimizar o impacto de ruidos nos possfveis componentes rurais
residenciais dentro desta zona . No entanto, para mitigar o impacto de rufdos suficientemente, e necessario
aproximadamente uma redu9ao dos niveis de ruido para 19 dBA, de forma a que se venha a atingir os
niveis de rufdo residenciais rurais, do periodo da noite. Um maxima de 15 dBA de redui;:ao e esperada da
Central Termica, atraves da implementai;:ao das medidas de mitigai;:ao. No entanto, a implementai;:ao das
medidas de mitigai;:ao ira reduzir o impacto de ruidos substancialmente na area (a area do impacto de
rufdos podera recuar de um contorno de 35 para 50 dBA), mas nae sera passive! mitigar o impacto de
ruidos, na sua totalidade.
A importancia do alto impacto apenas sera aplicavel

•

a componente rural residencial,

situada nesta zona.

Componentes rurais residenciais localizados dentro dos contornos de rufdo de 35 dBA e dentro da
area de concessao (Zona 2)

Devido ao deslocamento dos componentes residenciais pela VALE, o impacto de ruidos tern pouca
importancia.

•

Componentes rurais residenciais localizados fora dos contornos de ruido de 35 dBA e fora da area de
concessao (Zona 3)

Se os componentes rurais residenciais existirem dentro desta zona, eles nao serao expostos ao ruido
operacional durante o dia, e e pouco provavel que fiquem expostos ao ruido, durante a noite.
O significado do impacto de ruidos e avaliado come se segue:
•

Revelancia: Moderadamente Relevante

•

Extensao: Local

•

Dura9ao: Longo Prazo

•

Reversibilidade: Reversfvel

•

Probabilidade de Ocorrencia: Pouco Provavel
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•

•

Significado Resultante (sem mitigac;ao): Baixo

•

SignificadoResultante (com mitigac;ao - realocac;ao): Baixo

Componentes residenciais rurais localizados fora dos contornos de ruido de 35 dBA e dentro da area
de concessao (Zona 4)

Se os componentes residenciais rurais existirem dentro desta zona, eles nao serao expostos ao ruido
operacional durante o dia e e pouco provavel que sejam expostos ao rufdo, durante a noite.
O significado do impacto de ruidos e avaliado como se segue:
• Revelancia: lrrevelante

•
•
•
•
•
•

Extensao: Local
Durac;ao: Longo Prazo
Reversibilidade: Reversivel
Probabilidade de Ocorrencia: Pouco Provavel
Significado Resultante (sem mitigac;ao): Baixo
Significado Resultante (com mitigac;ao - realocac;ao): Baixo

A vila de Moatize esta localizada dentro desta zona e, por isso, esta sujeita a um impacto de rufdos de
pouco significado.

•

Componentes residenciais suburbanos localizados dentro dos contornos de rufdo de 40 dBA e fora da
area de concessao (Zona 1)

Se existirem os componentes residenciais suburbanos dentro desta zona, eles estarao expostos ao ruido
operacional durante a noite, e possivelmente, durante o dia, dependendo da sua proximidade relativamente
a Central Termica e aos ediffcios auxiliares.

0 significado do impacto de ruidos e avaliado como se segue:
•

Revelancia: Muito Revelante

•
•
•

Extensao: Local

•

Probabilidade de Ocorrencia: Definitiva

•
•

Significado Resultante (sem mitigac;ao): Alto

Durac;ao: Longo Prazo
Reversibilidade: Reversfvel

Significado Resultante (com mitigac;ao - realocac;ao): Baixo

Se os componentes residenciais estiverem localizados nesta zona, um maxima de 15 dBA de reduc;ao sera
esperado da Central, atraves da implementac;ao das medidas de mitigac;ao. Por isso, podera ser possivel
reduzir o impacto de rufdos nesses componentes residenciais, na sua totalidade.
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•

Componentes residents suburbanos localizados dentro dos contornos de ruido de 40 dBA e dentro da
area de concessao (Zona 2)

Devido ao deslocamento dos componentes residenciais pela Vale, o impacto de ruidos tern pouca
importancia.

•

Componentes residenciais suburbanos localizados fora dos contornos de ruido de 40 dBA e fora da
area de concessao (Zona 3)

Se os componentes residenciais suburbanos existirem dentro desta zona, esses nao estarao expostos ao
ruido operacional durante o dia e tambem tern pouca probabilidade de estarem expostos ao ruido, durante a
noite.
0 significado do impacto de ruidos e avaliado como se segue:
• Revelancia: Moderadamente Relevante

•
•
•
•
•
•

Extensao: Local
Durac;;ao: Longo Prazo
Reversibilidade: Reversivel
Probabilidade de Ocorrencia: Pouco Provavel
Significado Resultante (sem mitigac;;ao): Baixo

Componentes residenciais suburbanos localizados fora dos contornos de ruido 40 dB e dentro da area
de concessao (Zona 4)

Se existirem componentes residenciais suburbanos dentro desta zona, estes nao estarao expostos ao ruido
operacional durante o dia e e pouco provavel que estejam expostos ao ruido, durante a noite.
0 significado do impacto de ruidos e avaliado como se segue:
• Revelancia: lrrevelante

•
•

Extensao: Local

•
•

Reversibilidade: Reversivel

•

Significado Resultante (sem mitigac;ao): Baixo

Durac;;ao: Longo Prazo

Probabilidade de Ocorrencia: Pouco Provavel

A vila de Moatize esta localizada dentro desta zona e por conseguinte tera um impacto de ruidos de
pequena importancia.

1.9.8.6.3

Desactiva~ao

Os ruidos durante a fase de desactivac;ao terao um impacto baixo nas comunidades circundantes.

Setembro de 2009
N°. 12203-8876-5

895

~lGoJder
\:t!I
Associates

EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE

1.9.8.7

lmplicar;oes para Mitigar;ao e Monitorizaqao

1.9.8.7.1

Fase de Construc;ao

1.9.8. 7. 1.1

Mitiga~ifo

possive/ - se necessario, onde o des/ocamento nao constitui uma

opc~ao

0 que se segue constitui lista de medidas de mitigac;:ao sugeridas que podem ser implementadas para se
reduzir os niveis de ruido de construc;;ao, se ocorrer um impacto sobre as areas circundantes que sao
sensiveis ao rufdo .
•

Somente a construc;:ao que decorre durante o periodo do dia devera ter lugar dentro ou pr6ximo (dentro
de aproximadamente 1 km) das areas residenciais que estao fora da area de concessao.

•

Os estaleiros de construc;;ao local devem ser colocados bem longe das zonas sensiveis ao ruido, se
possivel.

•

Todos os veiculos utilizados para a construc;:ao devem ser bem mantidos e encontrarem-se em born
estado.

•

Deve verificar-se o m1rnmo possfvel de ruido relativamente aos veiculos que circulam nas zonas
sensiveis ao ruido, e devem ser criados caminhos para o local, de forma a se minimizar o impacto de
ruidos, nos ambientes sensiveis ao rufdo.

•

Em locais onde e necessario a detonac;:ao, os residentes locais devem ser informados sabre o seu
horario.

•

Perto das zonas sensiveis ao ruido, fora da area de concessao, algumas medidas adicionais sao
recomendadas para se minimizar o impacto de ruidos (par exemplo, as telas e barreiras acusticas).

•

0 pessoal de construc;:ao que trabalha nas areas onde os niveis de ruido ambiente de 8 horas
excedem os 85d8 devem usar equipamento de protecc;:ao dos ouvidos. Devem ser realizados testes
auditivos peri6dicos ao pessoal de construc;:ao, e os testes devem obedecer as normas da Organizac;:ao
Mundial de Saude.

•

Processes alternatives, "com menos ruido", devem ser considerados durante o descomissionamento e
a construc;:ao, tal como a perfurac;:ao em vez do bate-estacas.

•

Os equipamentos como os geradores e os compressores de ar devem ser colocados no lade oposto ao
local das areas residenciais sensiveis ao ruido, se isso for possfvel, e sempre que passive!, as
unidades de contentores devem ser utilizadas.

1.9.8.7.2

Fase Operacional

E esperado que todos os componentes residenciais localizados dentro da Zona 1 experimentem um impacto
de ruidos de significado medio para alto, sendo a medida mais eficaz de mitigac;:ao do ruido o deslocamento
dos componentes.
A extensao em que o ruido se propaga, a partir da Central, determina a extensao do impacto de ruidos. Por
conseguinte, a extensao do impacto de ruidos pode ser reduzida atraves da implementac;:ao de medidas de
mitigac;:ao na Central. A atenuac;:ao do rufdo na Central e apresentada nas secc;;oes abaixo.
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1.9.8.7.2.1

Mitiga~ao

do ruido da Central Termica

Com o que foi acima referido, as torres de resfriamento de induc;:ao mecanica produzem a maioria do rufdo
que emana do local da Central Termica comparativamente as outras fontes de ruido. Esta situac;:ao pode ser
observada nas previsoes de ruido que sao apresentadas na avaliac;:ao do impacto de ruidos. Issa ocorre
porque as torres de resfriamento de induc;:ao mecanica nao estao incluidas, ao contrario da maioria das
outras fontes de rufdo. Para minimizar o rufdo proveniente do site da Central, outros metodos de
resfriamento devem ser considerados. Uma reduc;:ao global de aproximadamente 6 dB dos nfveis de ruido
poderia ser alcanc;:ada pelo uso da forc;:a mecanica induzida pelas torres de resfriamento, uma vez que estas
geralmente emitem niveis de ruido inferior as torres de resfriamento de induc;:ao mecanica da mesma
capacidade requerida pela ventoinha. No entanto, isto depende do tipo da torre de resfriamento utilizada,
uma vez que os niveis de ruido podem variar entre fabricantes e modelos. As torres de resfriamento
mecanicas podem ser construidas em recintos de betao para minimizarem o ruido provocado pela vibrar;:ao
mecanica, no reservat6rio externo de metal. Os atenuadores devem ser lncluidos sabre a tomada do
ventilador, se isso for possivel. Se as ventoinhas que trabalham com a forc;:a do ar forem colocadas, as
paredes da barreira de rufdo poderao ser construidas e revestidas para a absorc;:ao senora, juntamente com
o uso de atenuadores, para se minimizar o ruido directo das ventoinhas.
Aproximadamente cerca de 1O dB de reduc;:ao global dos niveis de ruido podera ser conseguida atraves das
torres de resfriamento natural, em vez das torres de resfriamento de induc;:ao mecanica. No entanto, se as
torres de resfriamento natural forem utilizadas, o ruido emitido pelo edificio principal da Central Termica que
abriga as turbinas, caldeiras, etc, sera a principal fonte de ruido.

1.9.8.7.2.2

Mitiga~ao

de ruido de uma Central Termica adicional - se necessario

•

Caixas de ruido devem ser construfdas em torno de valvulas de admissao de vapor.

•

Silenciadores/atenuadores devem ser usados para as ventoinhas.

•

Bambas de alimentac;:ao de caldeiras sao geralmente localizadas um ou dais nfveis abaixo do piso da
turbina, e as superffcies internas devem ser revestidas para permitirem a absorc;:ao sonora.

•

As valvulas de seguranc;:a devem incluir atenuadores que fornecem cerca de 25 dB de atenuac;:ao de
som, em 500 Hz.

•

O compartimento da turbina devera incluir acabamentos internos de absorc;:ao do ruido, e o sistema
gerador de turbina deve ser fechado com um compartimento removfvel.

1.9.8.7.2.3

Bambas de agua

As bombas na margem do rio Zambeze, que abastecerao a Central Termelectrica com agua, devem ser
alojadas dentro de uma caixa a prova de ruido. 0 compartimento a prova de rufdo deve ser desenhado para
fornecer pelo menos 40 dB de isolamento de som em frequencias medias, e deve ser revestido
internamente para a absorc;:ao do som .

1.9.8.7.2.4

Tapetes rolantes ea casa dos motores dos tapetes rolantes

Cada casa dos motores dos tapetes rolantes deve ser desenhada de forma a conter o ruido que emana do
equipamento dos tapetes rolantes.
Os tapetes rolantes devem ter uma cobertura sobre eles e devem ser internamente revestidos para
permitirem a absorc;:ao sonora, de forma a diminuirem o ruido. Deve-se fazer uma manutenc;:ao regular dos
tapetes rolantes para se minimizar o seu ruido.
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1.9.8.7.2.5

Limita~oes

do ruido no local

0 rufdo local deve obedecer a legisla9ao relativa ao rufdo ocupacional, uma vez que os funcionarios estarao
a trabalhar no local. A area onde o rufdo excede os 85 dBA deve ser claramente demarcada, e ninguem
deve entrar na area sem equipamento de protecc;:ao auditiva. Alem disso, testes iniciais e regulares de
audic;:ao devem ser efectuados a indivfduos que trabalham na zona de ruido, de acordo com o regulamento.
Sempre que possfvel, devem ser implementados controlos de engenharia de forma a que o ruido nao
exceda 85 dBA.

1.9.8.7.3

•

Classificac;ao dos lmpactos

Fase de construc;:ao

A significancia do impacto sonoro nos trabalhadores envolvidos na constrw;:ao a operar nas Zonas 1 e 2 foi
avaliada como sendo elevada, contudo este impacto e de curto prazo (somente durante a construc;:ao) e
pode ser mitigado da segu'inte forma:
Escala:
Relevancia:
Durac;:ao:
Reversibilidade:
Probabilidade:
Classificac;:ao antes da mitiga9ao:
Classificac;:ao depois da mitigac;:ao:

Regional
Muito relevante
Curta
Reversivel
Definitivo

A significancia do impacto sonoro nas aldeias encontradas na Zona 6 durante a constru9ao foi contudo
avaliada como sendo baixa:
Escala:
Relevancia:
Dura9ao:
Reversibilidade:
Probabilidade:
Classificac;:ao antes da mitiga9ao:
Classifica9ao depois da mitiga9ao:

•

Local
lrrelevante
Curta
Reversfvel
lmprovavel
Negativo-baixo
Negativo-baixo

Fase de Operac;:ao

A significancia do impacto sonoro nos trabalhadores a operar nas Zonas 1 e 2 foi avaliada como alta e
devera ser abordada no ambito do piano de saude e seguran9a.

Escala:
Reievancia:
Dura9ao:
Reversibilidade:
Probabilidade:
Classifica9ao antes da mitiga9ao:
Classificac;:ao depois da mitiga9ao:

Local
ivluito relevante
Long a
Reversfvel
Definitivo
Negative baixo

-
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A significancia do impacto sonoro em aldeias encontradas nas Zonas 3 e 4 durante as opera96es foi
contudo avaliada coma sendo baixa:

Escala:
Relevancia:
Durac;ao:
Reversibilidade:
Probabilidade:
Classificac;ao antes da mitiga9ao:
Classifica9ao depois da mitigac;ao:
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Na Golder Associates, oferecemos aos nossos clientes a oportunidade de
trabalhar com empresas locais que se esfon;am para ser o mais respeitado
grupo global especializado em engenharia da terra e ciencias ambientais.
Sendo uma empresa de controle acionario dos pr6prios colaboradores desde
a nossa forrnac;:ao em 1960, criamos uma cultura unica de comprometimento,
o que nos levou a uma estabilidade organizacional de longo prazo. Como
resultado, nossos clientes contam com profissionais que se dedicam a entender
suas necessidades e os <imbientes especificos nos quais operam. Continuamos
expandindo nossas capacitar,;6es tecnicas e vimos aprescntando um crescimento
constante da equipe que hoje opera em escrit6rios localizados na Africa, America
do Norte, America do Sul, Asia, Europa e Oceania.
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Mo~ambique
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