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VI. DIAGNOSTICO AMBIENTAL
1 7 AUG [011
Vl.1 MEIO Fis1co
1.1

CLIMA, METEOROLOGIA E QUALIDADE DO

AR

Os temas clima, meteorologia e qualidade do ar sao abordados em um urnco item,
devido a estreita rela9ao entre eles. A analise conjunta destes tres temas permite uma
melhor compreensao dos processes que ocorrem na atmosfera relacionados ao
comportamento da qualidade do are a meteorologia.

1.1.1 FUNDAMENTA<;AO
0 conhecimento das condi96es climatol6gicas e meteorol6gicas das Areas de
lnfluencia lndirecta e Directa e essencial para o entendimento da correla9ao entre
alguns temas estudados. 0 clima arido observado na regiao, par exemplo, e
condicionante da disponibilidade hidrica, do tipo de vegetac;:ao existente, do tipo de
agricultura praticada, do uso e ocupac;:ao do solo, entre outros.
I

)

No que se refere a qualidade do ar, o clima e as condic;:oes meteorol6gicas influem
diretamente nos processos de dispersao de gases e particulas na atmosfera. E
importante destacar que estas emissoes para a atmosfera poderao ocorrer quando da
implanta9ao e execuc;:ao das actividades operacionais do Complexo Industrial de
Moatize, com destaque para a implanta9ao de acessos, infra-estructura e unidades
operacionais, extrac;:ao do carvao, movimentac;:ao de esteril, processo de britagem,
transporte do carvao utilizando caminhoes e esteiras transportadoras, armazenamento
(pilhas) de carvao, movimenta9ao de veiculos, carregamento de vagoes dos trens,
dentre outras actividades.
A localizac;:ao da vila de Moatize dentro da area de concessao da Rio Dace
Mrn;;ambique - RDMZ, bem coma a cidade de Tete e de outras vilas/comunidades
situadas nas imedia96es do empreendimento, requer especial aten9ao no controle das
potenciais emiss6es do empreendimento, para evitar a degrada9ao da qualidade do ar
nestas localidades.
Alem do clima e da meteorologia, os factores que determinam a qualidade do ar de
uma regiao estao associados as fontes de emissoes atmosfericas e as caracteristicas
topograficas da regiao . Entende-se par fontes de emissoes qualquer processo natural
(queimadas, vulcoes, ciclones etc) ou artificial/antropogenico (processos industriais,
queima de combustiveis f6sseis etc) que libere substancias para a atmosfera e
modifique as caracteristicas da mesma.
0 grau de contaminac;:ao do ar e determinado pela quantidade e qualidade de
substancias presentes na atmosfera, cuja concentra9ao possa torna-lo impr6prio,
nocivo au ofensivo a saude, inconveniente ao bem-estar publico, danoso aos materiais,
a fauna e a flora OU prejudicial a seguran<_;:a, ao USO e QOZO da propriedade e as
actividades normais da comunidade.
A intera9ao entre as fontes de emissoes e a atmosfera define o nivel da qualidade do
ar que determina, por sua vez, o possivel surgimento de efeitos adverses destas
emissoes sabre os receptores, que podem ser o homem, as animais e as plantas.
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Os padroes de qualidade do ar sao estabelecidos no sentido de proteger a saude da
populagao e o meio ambiente e consideram as formas de absorc;ao das substancias
indesejaveis que podem ocorrer de uma maneira directa (exposigao directa do receptor
a uma concentragao de um composto conhecido par um determinado perfodo de
tempo) e indirecta (contaminac;ao indirecta par meio da ingestao de alimentos e/ou
agua) .

,t

'

A caracte rizac;ao da qualidade do ar nas areas de influencia do empreendimento tern
com o objetivo conhecer a qualidade atual da atmosfera local (background) com relagao
aos principais compostos presentes. A partir dessa caracterizac;ao sera possfvel
prognosticar a qua!idade do ar a partir da contribuic;ao das emissoes atmosfericas
geradas com a construgao e operac;ao do Complexo lndustriai de Moatize .

0 conhecimento a ser adquirido re lativo a este tema tambem podera auxiliar na
elaboragao dos projectos executivos das actividades previstas no Complexo Industrial
de Moatize , notadamente no que se refere ao arranjo das operac;oes unitarias do
empreendimento, ao dirnensionamento e localizac;ao das areas de deposic;ao de esteril
e rejeitos provenientes do processo operacional, definic;ao de sistemas de controle de
emissao de material particul ado, definic;ao dos processes de reutilizac;ao de agua nos
sistemas de controle a serem propostos, entre outros.

a

a

1.1.2 ABORDAGEM iVIETODOLOGICA

E PROCEDIMENTOS

Para a caracteriza9ao da climatoiogia e tYieteoroiogia adotou-se corno rnetodologla a
analise das series hist6ricas de dados rneteorol6gicos devido existencia de estac;oes
meteorol6gicas em operac;ao nas areas de influen cia do empreendimento.

a

1. 1.2. 1 Metodologia
As metodologias usuais adotadas em diagn6sticos da qualidade do ar apresentam
incertezas, a saber:

e

•

Serie hist6rica - esta a rnetodologia mais adequada e pode gerar um diagn6stico
mais confiavel, porem com ince rtezas refe rentes a qualidade dos dados que
depende da qualidade do equipamento, da localizar;ao das estac;oes, da operac;ao,
calibra9ao e manutenc;ao dos equipamentos.

•

Campanhas de monitoriza9ao de curta dura9ao - possui todas as limita96es ja
mencionadas, alem da limitac;:ao de nao poder considerar uma varia9ao sazonal de
maier periodo, restringindo o conhecimento sobre a qualidade do ar que
normalmente requer, pelo menos, um ano de observac;oes, conforme os perfodos
estabelecidos nas legislagoes pertinentes a qualidade do ar.

•

Modelagem matematica - devido
inexistencia de inventarios de emissoes
atmosfericas, seria necessaria a realizac;ao destes inventarios nas areas de
influencia do Complexo Industrial de Moatize, devendo incluir: dados de emissoes
de queima de madeira para uso domestico (cozinha), medigao do arraste de poeira
(vias), identifica9ao da malha viaria das referidas areas e seu trafego de veiculos,
dados de emissoes biogenicas, de queimadas, de fontes industriais, dentre outras.
Alem disso, ha incertezas em relac;ao aos dados meteorol6gicos secundarios
existentes e aos modelos matematicos que sao conservadores em comparagao ao
monitorizac;a o ambiental.

a
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•

Levantamento bibliografico - as incertezas estao relacionadas as referencias
consultadas. E o grau de similaridade entre as caracteristicas das areas de
influencia do Complexo Industrial de Moatize observadas em campo e aquelas para
as quais foram obtidos os dado·s na literatura que aumenta a correlagao.

~

A Tabela Vl.1.1.1 apresenta um resumo das metodologias mais usadas para a
realizagao de diagn6sticos de qualidade do ar e a metodologia adotada no presente
estudo.
Tabela Vl.1.1.1: Resumo das Metodologias Usualmente Adotadas em
Diagn6sticos e Metodologia Adotada no Diagn6stico da Qualidade do Ar Complexo Industrial de Moatize
Metodologias Usuais Adotadas
em Diagnosticos de Qualicfaae
do Ar

Metodologia Adotada no
Diagn6stico das Areas de
lnfluencia do Complexo
Industrial de Moatize

Justificativa da
Adotada nas
Areasde mtruericia do Complexo Industrial de
Moatize

M~todologia

Com relagao a qualidade do
ar nao foram identificados
dados
hist6ricos
de
monitorizagao sistematico na
regiao em estudo, o que
dificultou a realizagao do
diagn6stico dos atuais niveis
de qualidade do ar local.
Medig6es da qualidade do ar
topografico
da
regiao, A visita de campo confirma
premissas,
tais
durante um intervalo de tempo que
observando..:se que ambos algumas
como:
inexistencia
de
fontes
inclua,
pelo
menos,
uma
favorecem
a
dispersao
de emissoes atmosfericas
· campanha no perfodo seco e outra
atmosferica.
significativas
(industrias e
no periodo de chuva.
• Pesquisa e identificagao de
1 - - - - - -- - - - - - - --1
dados de monitorizagao no outras), topografia plana e
lnventario das principais fontes de
sul da Africa, inclusive em boa ventilagao, o que resulta
emiss6es
atmosfericas
e
Mogambique, disponiveis na em uma boa dispersao
favorecendo a boa qualidade
modelagem
matematica
da
literatura.
dispersao dos gases e partfculas
do ar da regiao.
na atmosfera.
• Analise
criteriosa
da
A percepgao de tecnicos
bibliografia adotada como
em
Levantamento e analise de dados
referencia sobre os estudos experientes
monitorizagao,
modelagem
referentes a qualidade do ar em
regionais
relacionados
a diagn6stico da qualidade doe
regi6es com perfil similar na
emissao de gases e de
literatura e parametrizag6es.
aeros6is originados a partir ar em areas similares a
Moatize.
da queima de biomassa no
sul da Africa, inclusive em
Mogambique (1>.
Caracterizagao da qualidade do ar
da regiao baseada em dados
secundarios representados por
series hist6ricas de longo prazo,
obtidas por meio de medig6es
sistematicas,
adotando-se
metodologias
consagradas
e
reconhecidas internacionalmente.

Obs:

• Reconhecimento expedito da
regiao
para
verificar a
existencia
de
fontes
industriais.
• Analise da climatologia e
meteorologia da regiao, para
identificar as condig6es de
ventilagao e do arranjo

SINHA, P. et al.( 2004) Transport
geophysical Research ..

(JJ ,

of Biomass Burning Emissions from Southern Africa Journal of

Fonte: ERM, 2006.

1.1.2.2 Procedimentos

Para a realizagao dos trabalhos, inicialmente foi executada pesquisa bibliografica sabre
as condigoes climaticas e meteorol6gicas da regiao, com vistas a identificar os dados
disponiveis nas estagoes meteorol6gicas e posto udometrico.
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A partir deste levantamento de dados, foi efetuada uma analise dos parametros
meteorol6gicos monitorados nas areas de iinfluencia, os quais forarn devidamente
tratados para a elabora9ao das rosas dos ventos e graficos especificos que sintetizam
as informac;oes coletadas. Os procedimentos incluf ram:
•

Reconhecimento expedito na area de concessao e no seu entorno imediato para
conhecer melhor as caracterfsticas das Areas de lnfluencia Directa e lndirecta
inicialmente estabelecidas.

"

ldentificai;ao das estac;oes meteorol6gicas existentes nas imedia96es, suas
condtgoes operaclonais e avalia9ao da disponibilidade e qualidade dos dados.

@

Levantamento de dados que propiciern avaliar as caracterf sticas microclimaticas da
regiao.

•

ldentifica9ao das fontes de emissoes atmosfericas que possam ser significativas,
tais coma industrias, produc;;ao de energia, entre outros .

•

ldentifica9ao da disponibilidade de dados de qualidade do ar.

•

Levantamento de dados referentes ao trafego de veicuios na ponte sabre o rio
Zambeze - estrada EN 103.

•

ldentificagao da presenc;a de eventuais receptores, visando calcular as
concentrac;oes dos compostos naqueles !ocais por meio da aplica9ao de modelo
maternatico.

•

Reconhecirnento do arranjo topografico das areas de influencia preliminarmente
estabelecidas e observm;ao do estagio da cobertura do solo.

Tenda em vista a ausencia de dados sisternaticos sabre a qualidade do ar, pesquisouse e identificou-se a existencia de estudos relacionados as areas de savanas, os quais
apresentam dados de uma campanha de monitorizac;ao do ar em alguns paises da
Africa, incluindo fvloc;ambique, no perfodo de ocorrencia da estac;:ao seca (abril a
outubro). Este estudo denomina-se Southern African Regional Science Initiative SAFAR! e foi publicado pelo "Journal of Geophysical Research", volume 108, de 2003 .
.Alem das referencias bibliograficas anteriormente mencionadas, foram tarnbem
utilizadas outras fontes de informa96es publicadas (SEINFELD, J.H. and PANDIS, N.S.
"Atmospheric Chemistry and Physics 1998), as quais apresentam concentra96es de
emissoes atmosfericas tlpicas de background para varias regi6es do mundo, dentre
elas a Africa.

1.1.3 LEGISLACAO
Neste item sao apresentados os padroes estabelecidos pela legisia9ao vigente no
territ6rio naciona! de Moc;ambique para a concentrac;ao de compostos na atmosfera.

a

Estudos referentes
qualidade do ar em Moc;:ambique sao muito recentes, e nao
existem dados secundarios sabre a qua!idade do ar no pafs, o que irnpossibilita uma
analise aprofundada sabre o tema (CUMBANE, J. e RIBEIRO, N. ,2002).

'
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Alem disto, a polui9ao do are seus impactos nao sao adequadamente abordados na
estructura legal atualmente existente, embora (ainda de acordo com a referencia
citada) acredita-se que os niveis de polui9ao do ar tenham aumentado nos ultimas
anos, como resultado da crescente actividade economica e da ausencia de estrategias
de controle adequadas das emissoes para a atmosfera.

a

A legisla9ao referente qualidade do ar em Mo9ambique, que estabelece os padroes
nacionais de qualidade do ar, corresponde ao Decreto n° 18, de 2 de julho de 2004,
conforme apresentado na Tabela Vl.1.1.2, a seguir.

Tabela Vl.1.1.2: Padroes Nacionais de Qualidade do Ar - Decreto 18/2004
Parametros

I

Tempo de Amostragem

I

Padrao Primario (µg/m3 )

Partfculas Totais em Suspensao
- PTS

24 horas

200

Di6xido de Enxofre

1 hora
24 horas
MAA< 1>

365
80

1 hora

40.000

8 horas

10.000

Mon6xido de Carbone

Ozonio

1 hora

160

24 horas
MAA<1>

50
70

1 hora
MAA<1>

3
0,5-1,5

1 hora
24 horas
MAA< 1>

200
100

Chumbo

Di6xido de Nitrogenio

800

400

r1J Media aritmetica anual.
Fonte: Decreto n° 1812004.

Analisando a tabela apresentada, observam-se padroes para os compostos mais
comumente encontrados nas legisla96es de outros pafses para zonas urbanas, tais
como partfculas totais em suspensao (PTS), di6xido de enxofre (S02), mon6xico de
carbono (CO), ozonio (03), chumbo e di6xido de nitrogenio (N0 2). Este diploma legal
possui as seguintes particularidades:
•

Partfculas totais em suspensao (PTS) - nao existem padroes para a concentra9ao
media anual de partfculas, o que representa uma fragilidade, pois caso haja a
ultrapassagem deste padrao uma unica vez durante o intervalo de um ano, a
qualidade do ar nao mais sera classificada como BOA, conforme estabelecem os
indices de Qualidade do Arda USEPA, apresentados na seqOencia:

•

Di6xido de enxofre (S02) - o Decreto estabelece padrao para uma hora, alem de
padr6es para 24 horas e anual, o que implica na regulamenta9ao de eventuais picas
de concentra96es de curtos periodos.
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•

If

•

Ozonio (03) - ha padroes para 24 horas e para a media anual, alem do padrao para
a maxima concentrai;:ao horaria, o que a torna diferente da maioria das legisla96es
disponfveis para este composto, uma vez que a maior formac;ao de ozonio ocorre
no perfodo em que ha uma maior incidencia da radiac;ao solar. No Brasil existe
apenas o padrao horario para a concentra9ao maxima de ozonio e nos EUA existe o
padrao horario e o padrao de oito horas. Desta forma, o calculo do indice da
Qualidade do Ar adotado no Brasil, apresentado na sequencia, e aplicado apenas
ao padrao horario.
Di6xido de Nitrogen io (N02) - alem dos padroes usualmente estabelecidos pelas
leg is la96es amerlcana e brasileira , para o periodo anual e para a maxima
concentra9ao horaria, existe tambem o padrao para 24 horas, o que permite
detectar picos intermediarios entre uma hora ea concentrac;ao media anual.
.
.
.
Chumbo - as concentra96es de chumbo no ar possuem um padrao horario e anual,
sendo que este ultimo foi estabelecido coma sendo uma faixa de concentrac;ao
entre 0,5 e 'i ,5 µgim 3, nao ficando claro o limite a ser atendido.

No Anexo Vl.1.1.1 -·· Legisla9ao aplicavel aos recursos hidricos, sao estabelecidos os
padroes de emissoes para fontes industriais, inclusive para a produc;ao e extra9ao de
carvao . Neste caso, existe apenas urn limite de 50 mg/Nm 3 para PTS, sem especificar
quais processos/operagoes este padrao se refere .

"'

indices de Qualidade do Ar - IQAr

Buscando aprirnorar os parametros de classificac;;ao da qualidade do ar, a EPA
estabeleceu indices (PS/ - Poilutant Standards Index) que tern por finalidade a
divulgagao de dados de qualidade do ar de forma acessivei popula9ao em geral.

a

0 lndice de Qua!idade do Ar - lQAr pode ser definido como um sistema que transforma
os valores das concentra96es dos poluentes em numeros adimensionais , cs quais tern
uma rela9ao directa com a quaiidade do ar de uma dada regiao e de tacil divulgagao
(Boa, Regular, lnadequada, Ma, Pessima e Critica). Este indice e obtido por meio de
uma furn;ao linear segmentada , onde os pontos de inflexao sao os padroes de
qualidade do ar.
Desta fungao, que relaciona a concentra9ao do poluente com o valor do indice, resulta
um numero adimensional referido a uma escala com base em padroes de qualidade do
ar. Para efeito de divulga9ao e utilizado o i ndice ma is elevado, isto e, a qualidade do ar
de uma esta9ao e determinada pelo pior caso.
Tenda em vista que nao foram identificados indices de Qualidade do Ar em
Mo9ambique, que permitam classificar a qualidade do ar conforme metodologia da
EPA, sao apresentados os Indices de Qualidade do Ar utilizados no Brasil, a titulo de
ilustragao.
A estructura do fndice de qualidade do ar contempla os seguintes para metros,
conforme padroes de qualidade do ar estabelecidos pela legisla9ao brasileira
(Resolu9ao do Conselho f\Jacional do Meio Arnbiente - CONAMA n° 003, de 28/06/90):
di6xido de enxofre (S02), partfculas totais em suspensao (PTS), particu!as inalaveis (Pl
ou MP10), fumaga, mon6xido de carbono (CO), ozonio (03) e di6xido de nitrogenio
(N02), corno pode ser observado na Tabela Vl.1.1.3 a seguir.
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Tabela Vl.1.1.3: Estructura do indice de Qualidade do Ar - Legislacao do Brasil
(Resolucao CONAMA n° 003, de 28/06/90)
• •

fndice

_

502
1l

PTS

• •

• •

Qua)1f1~ac:;ao : Media
/ lnd1ce

:

i

24h
(µg/m3)

I

Pl

• •

CO

,

OJ

I

Media
1h
(g/m3)

• •

Media
24h
(µg/mJ)

Media
24h
(g/mJ)

Media
Bh
(ppm)

;

I

• •

I

N02
Media 1h
J

(g /m )

0-50

Boa

0-80

0-8Q

0-50

0-4,5

0-80

0-100

51-100

Regular

81-365

81-240

51-150

4,6-9,0

81-160

101-320

101199

200 a
299

300400

>400

lnadequada

Ma

Pessima

Critica

366-800

8011600

16012100

>2100

241-375

376-625

626-875

>875

151-250

251-420

421-500

>500

9,1-15,0

15, 130,0

30,140,0

>40,0

161-200

201-800

8011000

>1000

I

Descric:;ao dos
Efeitos Sabre a
5 "d
au e

-

321-1130

Leve
agravamento
de
sinto-mas
em
pessoas suscetiveis,
com
sintomas
de
irritai;ao
na
popular;ao sadia.

11312260

Decrescimo
da
resis-tencia
fisica,
e
significativo
agravamento dos
sintomas
em
pessoas
com
enfermidades
cardio-respiraT6rias.
Sintomas
gerais
na
popular;ao sadia.

22613000

Aparecimento
prematuro
de
certas doenr;as,
al em
de
significativo
agravamento de
sintomas.
Decrescimo
da
resistencia fisica
em
pessoas
saudaveis.

>3000

Morte Prematura
de
pessoas
doentes
e
pessoas idosas.
Pessoas
saudaveis podem
acusar sintomas
adversos
OS
quais afetam sua
actividade
normal.

Fonte: Relat6rio da Qualidade do Ar- Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambietal - CETESB, 2005.

A partir desta Tabela verifica-se que a qualidade do ar somente e considerada BOA se
a concentra9ao dos poluentes for inferior a metade dos limites maximos de oito e uma
hara permitidos na legisla9ao para CO e 03, respectivamente, e inferior aos padroes
primaries anuais para material particulado, S02 e N02.
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Caso as concentrac;6es de CO ou 0 3 sejam superiores a metade dos seus padroes ou
os valores de MP, 80 2 e N02 excedam os seus padr6es anuais, a classificagao da
qualidade do ar pode variar de REGULAR CRfTICA, a depender do valor do IQAr,
conforme apresentado a seguir:

a

e

e

•

Quando o IQAr maior que 100 e menor que 199, a qualidade do ar classificada
coma INADEQUADA, e isto somente ocorre quando o pad ra o legislado
ultrapassado .

•

Quando o IQAr
como MA

•

A qualidade do are considerada PESSlMA quando o IQAr esta entre 300 e 400.

•

Quando o IQAr esta acima de 400, .a qualidade do are considerada CRfTICA.

e maior que 200 e menor que 299,

e

a qualidade do are classificada

1.1.4 D ESCRICAO DOS TEMAS
Na sequencia, apresenta-se a descri9ao dos temas clima, rneteorologi a e qualidade do
ar.

1. 1.4.1 Clima e Meteorologia

J•

A seguir sao apresentadas as principais caracteristicas do clima e da meteorologia
obtidas por meio de dados coletad os nas esta96es meteorol6gicas existentes nas
Areas de lnfluencia Directa e lndirecta preliminarmente estabelecidas, bem coma a
partir da analise de series hist6ricas disponlveis no lnstituto Nacional de Meteorologia INAM de Mrn;ambique.

1.1.4.1. 1 Localizac;ao das Estac;oes Meteorol6gicas
Foram identificadas quatro esta96es e um posto udometrico instaiados nas areas de
influencia do empreendimentol em suas delimita96es preliminares, sendo quatro
operadas pelo INAM (Tete Moatize, Aeroporto de Tete-Ch ingodzi e Caroeira) e uma
estac;ao instalada e operada pela RDMZ. Na Tabela Vl.1.1.4 , a seguir, sao
apresentadas as seguintes informac;oes : serie de dados disponiveis, situac;ao atual,
parametros monitorados e instituic;ao responsavel.
1
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Tabela Vl.1.1.4: Estac;oes Meteorol6gicas e Posto Udometrico Existentes nas
Areas de lnfluencia Preliminarmente Estabelecidas

Esta~ao /P~sto

I AID
II
All

Estac;ao de Tete

All

1907-2005

Em
operac;ao

Precipitac;ao, temperatura,
evaporac;ao, insolac;ao,
hhumidade, pressao
atmosferica, cobertura de
nuvens, direcc;ao e
velocidade do vento

INAM

Estac;ao
Aeronautica Aeroporto de
Tete - Chingodzi

AID

1981-2004

Em
operac;ao

Temperatura, direcc;ao e
velocidade do vento

INAM

Estac;ao de
Moatize

AID

1968 -1974

Desativa
da

Precipitac;ao, temperatura,
hhumidade, direcc;ao e
velocidade do vento,
evapora<;ao "Piche" e
insolac;ao

INAM

Posto
Udometrico
Caroeira

All

1973-1974

Desativa
da

Precipitac;ao

INAM

AID

OuU20052006

Em
operac;ao

Precipitac;ao, temperatura,
hhumidade, direcc;ao e
velocidade do vento, pressao
atmosferica e insolac;ao

RDMZ

Nome da

e Categoria

Estac;ao
Meteorol6gica
Automatica
RDMZ

Serie de

. Dad~s .
D1spomve1s

I s·1A~~alcao I
1

lnstitui~ao

Parametros Monitorados

I

Responsavel

Fonte: lnstituto Nacional de Meteorologia de Mo9ambique - /NAM e Rio Doce Mo<;ambique - RDMZ.

Observa-se que as estac;:oes e posto udometrico apresentam periodos distintos de
medic;:ao para os parametros monitorados. Assim, foi necessario identificar um periodo
coma referencia para a realizac;:ao dos estudos, qual seja 1961 a 1990. Esse periodo
uniforme de 30 anos de dados e definido pela Organizac;:ao Meteorol6gica Mundial OMM coma uma Normal Climatol6gica, que define o padrao climatico de uma
determinda regiao a partir da compila9ao de valores medias relatives a periodos
uniformes de trinta anos de dados. A localiza9ao das esta96es meteorol6gicas e do
posto udometrico nas areas de influencia delimitadas preliminarmente, encontra-se
apresentada na Figura Vl.1.1.1, a seguir e na sequencia, apresenta-se a sua
descri9ao.
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FIGURA Vl.1.1~1:
LOCALIZACAO DAS ESTACOES
METEOROLOGICAS E DO POSTO UDOMETRICO
NAS AREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E
INDIRECTA
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nas Areas de lnfluencia Directa e lndirecta
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Estudo de lmpacto Ambiental do Complexo Industrial de Moatize

lg

"°""~~~

~~

F>o~l.1.1.1

•

Estai.;ao Meteorol6gica de Tete

Pode-se considerar a Estac;ao de Tete coma a mais representativa das condic;6es
micrometeorol6gicas das areas preliminares de influencia do Complexo Industrial de
Moatize, devido as seguintes caracterfsticas:

Fata: Anem6grafo da Estar;ao
DOMINGOS MOSQUITO., 2006)

de

Tete

•

Estac;ao atualmente em operac;ao e
com registro de uma serie hist6rica
superior a 50 anos.

•

Disponibilidade de
informac;6es
relativas a diversos parametros
meteorol6gicos.

•

Localizada a, aproximadamente, 20
quil6metros da area de concessao
do Complexo Industrial de Moatize,
a uma altitude de 149 metros.

•

lnexistencia
de
barreiras
topograficas significativas entre a
estac;ao meteorol6gica e a area de
concessao do Complexo Industrial
de Moatize.

(Fonte:

•

Coincidencia entre a direcc;ao predominante dos ventos e a direcc;ao do rio
Zambeze, o que minimiza alterac;oes climaticas significativas devido as influencias
do relevo ou a presenc;a de corpos d'agua que possam criar barreiras entre a
estac;ao ea area prevista para a constrw;:ao do empreendimento.

•

Estac;ao Meteorol6gica de Moatize

Para complementar a analise, foram utilizados os dados meteorol6gicos registrados
pela Estac;ao Meteorol6gica de Moatize, localizada na margem esquerda do rio
Zambeze. Foi analisada a serie de dados disponfveis nesta estac;ao para um perlodo
curto (1968-1974), com o objetivo de avaliar eventuais diferenc;as de comportamento
do clima e das condi96es meteorol6gicas das areas de influencia do empreendimento
quando comparadas com os dados da Estac;ao
Meteorol6gica de Tete.

•

Estac;ao Aeronautica - Aeroporto de Tete Chingodzi

A estac;ao localizada na area do Aeroporto de Tete Chingodzi foi outra alternativa de analise. Contudo, os
registros de dados desta estac;ao sao descontinuos,
uma vez que eles sao realizados quando da ocorrencia
de v6os , com periodicidade variavel e apenas entre
07:00 e 17:00 horas .

Fata: Torre do Aeroporto de Tete
(Fonte: Domingos Mosquito. 2006)

Vl.1-11

·~)Ill/

Rio Odee Mo~ambique
Uma Empresa CVRD

.

As infonna96F_:,s .;btidas no Posto Udometrico Caroeira nao foram uti!izadas no presente
estudo, tendo ern vista o reduzido nurnero de dados disponiveis.

Esta<;ao da Rio Doce Mo"ambique - RDMZ
Em 2 de outubro de 2005 foi instalada pela
RDMZ urna esta9ao meteorol6gica na area de
concessao do Cornplexo lndustriai de Moatize.
Apesar de sua iocaiizagao ser mais adequada ao
estudo, por estar mais pr6xima
area da futura
mina em rela9ao as outras esta96es, a serie de
dados disponiveis
curta (seis meses) e,
portanto,
insuficiente
para
definir
urna
caracteriza9ao do clima das areas de influencia
preliminarrnente estabelecidas.

a

e

1.1.4: 1.2 Ciassificai;ao do Clima
Corn base nos pararnetros de precipita9ao e
ternperatura,
foi efetuada a classificagao
c!irnatica de Tete e Moatize, segunclo o criterio
de Koppen. usando as formulas descrltas por
Fotio
Esta<{BO Auton1atica cla
ivfo1;;;),"t:f)/qus i\DlVlZ (.Conle: Domi:1gos

<;

Rio
Mosquito

Dace
e ERM.

FARIA (1968). Em Mo9ambique ocorrern
duas esta9oes climaticas com caracterlsticc:is
tropicais distintas:

lnverno ·· esta9ao seca e de temperaturas amenas (compreendida entre os meses
clEc rnaio a setembro!.

Considerando a area em estudo, observa-se que a classifica9ao do clii-na (Figura
Vi.'i. i .2), segundo TREVVARTHA.1, e do tipo BS ·· Clima Tropical Seco de Estepe
(rE)gioes aridas ou deserticas): com esta9ao seca no inverno e precipita9ao anua!
menor do que a evaporagao e/ou evapotranspiragao anual. As taxas ma.xlmas de
precipitm,::ao concentrarn·-se no pE~riodo em que se registram as temperaturas n1ed!as
mensais rnaiores, podendo representar 80% da precipita9ao total anua!.

1

TRF.WARTH;\, G. T.( ! 954). lntrorluction to Climate. New York: McGraw-Hill Book Company.
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FIGURA Vl.1.1.2:
TIPOS CLIMATICOS DE MOCAMBIQUE

·.

Vl.1-13

"'~111 1

..... ~

1

Rio Doce

Mo~ambique

Uma Empre s a CVRD

J~,o ·o

30'0'0' E

1

AW

cw

·,

BS

Ou@ elirnafle'·

UJ

b

i?
0
N

i'

.

<

·'

/~

(

BW BS
Legenda

Tipos de Clima Segunc1o Koppen
{fl

b

i?

CW - Climas Modificados pela Al11tude

"'

AW - Tropical Urrndo

N

BS - Tropical Seco
BW - Troprcal Scrnr-Arrdo
8

L..J
30'1J'O"E

Tipos Climaticos de MQ(;:ambique

. . . .1£:===:J. . . . . . . . . . Km
80

Area de Esiudo

35'\J'O"E

cscala I 8 500 000

0

Capital de Prcw111c1a

160

320

"'II Ii

P'
.......

Uoce MOCiiirllluquc
! i.{10
_. ,,.
..._ ...

1.1.4.1.3 Caracterizac;ao Climatol6gica e Meteorol6gica
Com base nos dados de precipitac;;ao e temperatura observados em Tete e Moatize, e
nas formulas do criteria de Koppen descritas por FARIA (1968), verificou-se que a
condic;;ao climatica da regiao prevista para a construc;;ao do Complexo Industrial de
Moatize e tipica de Clima Tropical Seco de Estepe - BS, sendo adequado 0 USO da
classificac;;ao de Koppen para esta area.
No clima tropical seco de estepe, a evapotranspirac;;ao potencial media anual excede a
precipitac;;ao media anual para a maior parte de Moc;;ambique, com valores entre 1.600
milimetros em Tete e 1.200 milimetros em Lichinga (KASSAM et al., 1981 ).

a

Ouanto
circulac;;ao geral da atmosfera, pode-se dizer que na regiao os processos
convectivos, termicos e dinamicos associados Zona de Convergencia lntertropical ZCIT sao observados durante o verao, periodo em que a massa de ar humido
consegue penetrar o interior do pals . A penetrac;;ao das massas de ar humido do
oceano para o continente mais aquecido resulta no transporte vertical ascendente da
humidade relativa, que se condensa em niveis elevados da atmosfera e posteriormente
formam nuvens nas camadas mais baixas. Essas nuvens sao passiveis de provocar
precipitac;:ao em determinados pontos das areas de influencia, a depender da direcc;;ao
do vento e das condic;:oes meteorol6gicas gerais dominantes sobre Moc;:ambique.

a

Associados a esta dinamica, destacam-se os movimentos horizontais e verticais do ar,
movimentos estes condicionados pela presenc;;a do sistema de alta pressao semiestacionario que atua sabre a area. Associado
alta pressao forma-se uma inversao
termica de subsidencia que, durante a noite, reduz a altura da camada de mistura com
reflexos diretos sobre a concentrac;:ao das substancias em suspensao na baixa
atmosfera .

a

Durante o dia, devido ao excessive aquecimento da superficie, a camada de inversao
termica de subsidencia se eleva aumentando o volume de ar e, consequentemente,
favorecendo as boas condic;:oes de dispersao atmosferica, principalmente a tarde
quando ocorre temperatura maxima, maior intensidade de radiac;:ao solar e um ligeiro
aumento da velocidade do vento.

1.1.4.1.4 Analise do Parametro PrecipitaGao

e

A seguir apresentada a analise mensal e anual da precipitac;:ao com base na Norma!
de 30 anos e na serie de dados disponivel para Tete e Moatize . A epoca chuvosa inicia
no mes de outubro e/ou novembro e termina entre os meses de marc;:o e abril (FARIA,
1965) .
0 regime de precipitac;:ao de Moc;:ambique esta relacionado com o fen6meno do El Nino/Oscila ((ao Su!, conhecido com o (ENSO) , qu e atu a na regiao a cad a 1O a nos .
Segundo LUCIO (2000) 2 esses fen6menos foram responsaveis pelas secas ocorridas
entre 1982/1983 e 1991 /1992 . Neste periodo ocorreu o maior impacto ao meio
ambi e nte em Moc;:ambique, com reflexos diretos sobr-e a e conomia e na qualidade de
vida da popul ac;:ao do Pais .

2

LUCIO, F 0 F (2000) Rainfall Variability Over Southern Mozambique As Related to the El-Nino/Southern Oscillation
(ENSO) Phenomena. National Institute Meteorology of Mozambique, Maputo, Mozambique,
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osci!Eh){io da Zona de
Converg~?ncia lntertropica! - ZCIT e a inf!uencia da Temperatura Superficial das Aguas
do Mar - SSTs dos oceanos fndico e Pacifico Equatorial. Alem disso, a regiao pode ser
afr3tada pelos efeitos da circulagao de iar9a escala devido as anoma!ias de ventos de
aititude associados a Oscila9ao Quase-Bianual - QBO, que eventualmente quebram o
comportan1ento normal do regime climatico natural de Mo9ambique.

II)

Pre0~pita9ao

corno:

i1

Media Mensal

O graflco apresentado na Figura Vl.1.1. 3 apresenta a distribui9ao dos va!ores obtidos a
partir dos dados da Esta9ao de Tete relativos a precipitac;ao media mensal no periodo
compreEmdido entre 1961-1990.

e

Observa-se neste grafico que a precipita9ao media mensal maxima atingida no mes de
janeiro ('166,7 mii!metros), durante o verao, e a precipitai;ao media rnensal minima (0,8
rni!i1netros) no finai da epoca seca, no mes de seternbro. Durante o perlodo em questao,
o va!or rm3xlmo abso!uto da precipita9E'.io total mensai ocorreu em janeiro de 1962 (368,0
rni!f n1etros).

Figurn VL'! :LS: Distdbui9ao dos V;:1iores de
1::~61-1990 ~ Esta9ao Meteoroi6glca d4:~ Tete

Precipita•~ao

Media Mensal entrn

: <' i •.. (" · :
• ·~:~ l

'.1'i Cl .: ·:1 t! i ! ti It ' -~

r: __. ,",.v· ' ... ·rn

A partir do grafico da Figura Vl.1 .1.4 verifica-se que , apesar de coincidir com o verao.
a precipitar;;ao media mensal maxima foi registrada no periodo compreendido entre
1991 e 2004, no mes de fevereiro (187,5 milimetros) contra a media de 167,7
milimetros registrados no periodo antecedente (1961-1990), no mes de janeiro.
A precipita9ao media mensal minima registrada no final da epoca seca, no mes de
setembro, passou de 0,8 mi Ii metros (1961-1990) para 1,0 mi Ii metros (1991-2004 ).

Figura Vl.1.1.4: Distribui<;;~fo dos Valores de Precipita<;;ao Media Mensal entre
1991-2004 - Esta<;;ao Meteorol6gica de Tete

Fonte: lnstituto Nacional de Meteorologia - !NAM

Em relar;;ao aos valores maximos absolutos da precipita9ao total mensal, destacam-se
o mes de janeiro de 1962, com 368,0 milimetros, e o mes de fevereiro de 2001, com
522,0 milimetros, ano em que perturba96es tropicais associadas a Zona de
Convergencia !ntertropica! - ZCIT originaram chuvas intensas que, aliadas as
descargas das barragens de Kariba e Cahora Bassa, culminaram em inunda96es e
cheias na zona central do pais, causando danos materiais e humanos.
A precipitar;;ao maxima mensal de 522,0 milimetros (2001) pode ter influenciado a
mudanr;a da media maxima observada no mes de janeiro para 0 mes de fevereiro .
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podern rnostrar liqeirns diforen\:as, conforme mostra o grMico aprese11tado na Figura
Vl'i .1.5 a seguir.

Figw·a V!.1 :L5: Distribui9ao dos Va lores de Precip!ta~ao Media Anua! por
Perlodcs (1961~1990 e 1991-2004) ·· Estat:,:ao Meteorol6gica de Tete

r:onte: !nsh'uto Necionaf de !V!eteom/ogia - J!V/'\!VI
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Figura Vl.1.1.6: Distribuic;ao Espacial dos Desvios da Precipitac;ao Anual de 1961
a 1990 em Relac;ao a Media Anual Observada no Periodo de 1961 a 1990 - Estac;ao
Meteorol6gica de Tete

Fonte lnstituto Naciona/ de Meteorologia - /NAM

Observa-se um ciclo de desvios negativos alternados com desvios positivos em relac;ao
Normal de 30 anos. Os desvios negativos correspondem aos anos de deficit de
precipitac;ao, enquanto os desvios positivos correspondem aos anos de excesso de
precipitac;ao.

a

Verifica-se que os desvios negativos, em anos consecutivos, sao mais longos que em
a nos corn desvios positivos. 0 perf odo ma is ion go de desvios negativos e/ou deficit de
precipitac;ao cornpreendeu cinco anos e ocorreu entre os anos de 1979 e -1983, seguido
pelos perfodos mais curtos, variando de tres a um ano (1963-1965, 1972-1973, 19751976, 1961, 1987 e 1990). Estes anos, de um modo geral, coincidiram com os anos de
ocorrencia do fen6meno El Nino (GEO, 2001 ), que tern uma conexao com o clima da
Africa Austral, incluindo Moc;ambique, cujos impactos se refletem na reduc;ao dos nfveis
de precipitac;ao .
Os demais anos apresentam desvios positivos ou excesso de precipitac;ao . Verifica-se
ainda na Figura Vl . 1.1.6 que. dentre os desvios positivos, o mais longo foi de tres anos,
ocorrendo entre 1984 e 1986. A variac;ao do clima em Tete , quanta a precipitac;ao,
indica que os fen6menos de origem na interface oceano-atmosfera (El Nino/La Nina)
podem, eventualmente, atingir a area de influencia do empreendimento.

0 grafico apresentado na Figura Vl .1.1.7, a seguir, aponta os desvios da precipitac;ao
anual de 1991 a 2004 em relac;ao a precipitac;ao normal (media), referente ao perfodo
compreendido entre 1961 e 1990.

Vl.1-18

()1111

Rio Doce Moc,;:ambique
Uma Empresa CVRD

Fonte !nsNtuto 1\Jacional de 1~1eieorologia · /lV/\:\f

observacio anterionnente, Pa anaiise da Norrnal Clin1atok'.i9k.~a.
h::n11b·8rn cicios dE~ d(~svios negati\1os dt.~ pr2;cipita~~ao c1ltt~rnados CAJrr1

A semelhan9a do que foi
otJservarn~so

C{()SVi(JS PCJ:3itiVCJS

991 {-; :~~004 idE:~nUfica-·se urn perl c) do rnais !ongo de anrJs GcJnsecutivo~' (Jc::
dssvios pos;tivos do que os de desvios negat:vos da precipita9ao. 0 perfodo n1ais
!ongo de desvios negaiivos foi apenas de tres arms (1994·-1996), sefiu ido do periudo de
Entn9

··t

ciois anos cornrireendido entre ·1991 e ·1992. ldentifica-se tambern urn perfodo de de!'icil
piuviornetrico cJe urn ano, ocorrido ern 2002.
(~::~!nfc.1rrri(~ cnc~nciunadc} antE~rlonr1ei~te, (J fenOrn~:::;n o

de\d:;: ·i;·1fiuencL:1r cJ clirnr.~
reoian
sc~ndo oue
o ano de 2002 foi o rnais severn desde 196"1 0 ·periodo rnai~:; !oncD
.
'
del desvi1::s p\)'.:'3!·1~l\!()S d8 prt:~c lpli.:a(;:t\c) (cic-; cine.() anos) fc>i n:;gistr.gdl) E:nt!'(~ ·t~1B~?' e ~?CH)·")
SfO•(ji iirin nr2 •l n~' fi)'."'riodO"-'
dr-o
I•,I'ffl ;:;no (I
qq--3 e ?iiU4) 0 l'~"(ir'J(in mai<; inn c.J<(\ de"
•
'-' curios
• •
1_,.,.__,
'

[-:i

f~·Jifio

~

··..---••.~:·-

~

\.,

,_

?-~'>....• -·-...,.·

~,.,

~..

:.:.:<: ;· .. ·-· .
.i -.. . '

>: _..

:

.·":

"'~ ' - ..

, ·:._. ..--.. :

'>.pl.,.<\.,.

__ ...,

,

,,-"

·'

'-

-·'~"

,-.,,

.,,

..

,;

··-'

ei

Precipita<;ao Total Media

Comparando a varia9ao dos valores de precipita9ao total media obtidos nas Estac;:oes
de Tete e Moatize (Figura Vl .1.1.8), no periodo com disponibilidade de informa96es
para ambas (1968 a 1974), verifica-se que na Esta9ao de Moatize este parametro
apresenta praticamente o mesmo comportamento daquele registrado na Esta9ao de
Tete . lsto indica que as massas de ar humido conseguem penetrar amplamente na
regiao, fato este que pode ser explicado pela ausencia de barreiras orograficas entre
estas duas localidades e pela direc9ao preferencial do vento de sudeste, que sopra do
oceano indico para as areas de influencia do empreendimento.

Figura Vl.1.1.8: Distribui<rao dos Valores de Precipita<rao Total Media entre 19681974 - Esta((6es Meteorol6gicas de Moatize e Tete

Fonte lnstituto Nacional de Meteorologia - /NAM.

/1•

penetra9ao das massas de ar humido do oceano para o continente mais aquecido
resulta no transporte vertical ascendente da humidade relativa, que se condensa em
niveis elevados da atmosfera e posteriorm en te forma nuvens nas camadas mais
baixas . Estas nuvens sao passiveis de provocar precipitac;:ao em determinados pontos
das areas preliminares de influencia do empree ndimento, a depender da direcc;:ao do
vento e das condic;:oes meteoro/6gicas gerais dominantes sobre Moi;ambique.
Alem disso , deve ser considerado o fato de que a ocorrencia de precipita9ao na area
de influencia do Complexo Industrial de Moatize e condicionada pela ZCIT que , pelas
suas caracteristicas, abrange simultaneamente grandes areas , justificando a ausencia
de diferenc;:as significativas da precipitac;:ao para os dois pontos analisados, que distam
cerca de 20 quil6metros .
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(191,0 milirnetros) e a preciprta9ao total media minima, em setembro (0 , 1 milirnetro),
conforme apresentado anteriorrnente no grafico da Figura V!.1.1 .8.

'L1A.1.5 Analise do Parametrn Temperatura
!-'A ana!ise mensa! e anual da ternperatura media das areas de influencia pre!iminares foi

r,aaiizada corn base na Norrnai de 30 ;-:.lncs e na serie do periodo de dados disponiveis
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Temperaturn Media Mensa!

Conforme pode ser observado no grafico apontado na Figura VI. 1.1.9, as temperaturas
medias mensais aurnentarn com o inicio da epoca chuvosa (perfodo compreendido
entre os anos de ·1951 a ·19~)0) 0 valor medio mais elevado oscilou entre 29,7°C no
nies de novembro e 22,0°C no rnes de juit10. A temperatura media anuai Normal foi de
26,4°C, que e um indicador de c::1racteristica do c!ima quente da regiao.
i· igurn VL·L·L9: Distribui9ao dos Valores de Temperatura

·196!··'1990 - Estai;ao Meteorn!6gica de Tete

..
·,

Media Mensal (:;ntre

Destaca-se que , na regiao de Tete, normalmente sao registradas as temperaturas mais
elevadas do pais. No periodo compreendido entre os anos de 1953 a 2004, na Esta9ao
de Tete, o valor rnais alto da temperatura media mensal foi de 37,2°C (1990) e o mais
baixo de 20,2°C (1958).

•

Temperatura Media Anual

A temperatura media anual na regiao de Tete e da ordem de 27°C , conforme analise
do periodo compreendido entre os anos de 1931 e 1960 (FARIA, 1965) . No periodo
mais quente do ano a temperatura media varia entre 28°C e 30°C (mes de novembro),
enquanto no periodo mais frio a temperatura varia entre 20°C e 22°C (mes de julho).
0 grafico apresentado na Figura Vl.1.1 .10, a seguir, mostra a distribui9ao dos valores
das temperaturas maximas e minimas diarias e OS desvios da temperatura media anual
em rela9ao a Normal registrados na Esta9ao de Tete.

Figura Vl.1.1.10: Distribuic;ao dos Va lores de Temperatura Maxima (T maxd), Minima
(T mind) e Desvios da Temperatura Media Anual (OT), em Relac;ao a Media do
Periodo de 1961 a 1990

Fonte lnstiluto Nac1onal de Meteorologia - /NAM

0 referido grafico ilustra, ainda, tendencias de aumento de temperaturas na regiao de
Tete, principalmente a partir do ano de 1987. Inclusive as temperaturas minimas
mostram-se mais elevadas em rela9ao aos anos anteriores . 0 desvio de temperatura
media anual mais elevado em rela9ao a normal foi de 1,6 °C registrado na Esta9ao de
Tete no anode 1999.
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Temperatura Media Mensa!

A Figura Vl.1.1 .11 apresenta o comportamento media mensal para as Esta96es de
Tete e de Moatize, cujos dados obtidos sao semelhantes. Verifica-se que em Tete a
temperatura maxima e de 30,0 °C no mes de novernbro e em Moatize 30.8 °C neste
mesmo rnes. As temperaturas medias mfnimas atingem , em Moatize, 21, 1 °C no mes
de junho e em Tete 22,0 °C no mes de julho.

Figura Vl.1.1 .11: Varia9ao da Temperatura Media Mensal para as
Meteorol6gicas de Tete (1961-1990) e Moatize (1969-1970)

Esta~oes

Fonte: fnstituto Nacional de Meteorofogia -- !NAM.

A nalisando a semelharn;a das temperaturas nos dais !ocais, observa-se uma ligeira
tende ncia de maior aquecirne nto na re giao de Tete.

A seguir e apresE-mtada a anaiise mensa ! da hum idade relativa media do ar, coin base
na Normai de 30 anos (i96i a 1990) .
O grafico representado na Figura Vl.1.1 .1 2 mostra a distribu i9ao media mensal da
humidade re lativa do ar registrada na Estac;:ao de Tete, no perf odo compreendido entre
os anos de 1961 e 1990. Estes va lores mostrarn que o valor de humidade relativa mais
elevada ati ngiu 83% em 1963.
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Figura Vl.1.1.12 : Distribuic;ao Temporal da Humidade Relativa Mensal Media do Ar
- 1961-1990 - Estac;ao Meteorologica de Tete

Fonte: lnstituto Nacional de Meteoro/ogia - /NAM, 2005.

Verifica-se que o valor max1mo de humidade relativa do ar foi de 71 % no mes de
fevereiro e o valor minima de 47 % no mes de outubro. Estes dados revelam que o mes
de outubro se apresenta como o indicador da epoca mais seca do ano . Este fato e
comprovado atraves da verificar;ao da precipita<:;:ao Normal mensal, que e da ordem de
10,8 milfmetros , o que demonstra a pouca actividade da Zona de Convergencia
lntertropical na regiao.
A hum idade relati va do ar de 60%, media anual ,
de clima seco .

e um indicador caracterfstico de regioes

Embora nao esteja ilustrado na Figura anteriormente apresentada , destaca-se que o
valor mais baixo de humidade relativa correspondeu a 38 % registrado em 200 2. Neste
ano, a taxa de humidade relativa do ar apresenta-se abai xo do normal em varios locais
da Africa Austral devid o a ocorren cia do fen6m eno El-Nin o.

1.1.4. ·1. 7 Anaiise do Regime dos Ventos

Na analise do regime dos ventos considerou-se a direcc;:ao e a velocidade dos ventos
com base na Normal de 30 anos (1961 a i990) e dos demais dados disponiveis .
A Figura Vl.1 .1.13, a seguir, mostra o comportamento do fluxo do vento de mesoescala
ate a altitude media de 1.500 metros referente aos meses de janeiro e julho , o que
permite comparar o regime de circular;:ao local entre um periodo quente e outro mais
frio.
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FIGURA Vl.1 .1 .1 3:

-
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DIRECCAO DOS VENTOS ATE UMA ALTITUDE
1.500 METROS
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Observa-se nesta Figura, no mes de janeiro (a) , uma zona de convergencia de fluxos
de ventos humidos sabre Mrn;ambique que induz a forma9ao de nebulosidade , sendo
este o principal mecanismo _de ocorrencias de chuvas intensas nessa epoca do ano na
regiao . Este fen6meno e um indicador de condi96es atmosfericas instaveis durante o
verao. Verifica-se, ainda, que devido ao estado geral de turbulencia do ar nao ha uma
direc9ao de vento bem definida quando este fluxo convergente e dominante. Quando
sua atua9ao enfraquece, a direc9ao preferencial do vento e de sudeste, conforme
registro de dados de direc9ao de ventos na Esta9ao Meteorol6gica de Tete .
Ainda nesta Figura, observa-se no mes de julho (b) uma circula9ao de fluxos de vento
de leste (do oceano para o continente), caracteristico de domfnio da zona de alta
pressao (anticiclone), responsavel pelo movimento subsidente (vertical descendente),
que nao permite a forma9ao de nuvens do tipo precipitavel sobre a regiao .
Este fen6meno e um indicador de condi96es atmosfericas estaveis durante os meses
de inverno , com enfase no mes de julho.

•

Direc<;ao dos Ventos

Considerando-se os dados obtidos na Esta9ao de Tete, foi possfvel identificar as
dire96es predominantes dos ventos na regiao onde esta prevista a constru9ao do
Complexo Industrial de Moatize. A partir destes dados verifica-se que a direc9ao
predominante dos ventos e de sudeste (SE) . A Figura Vl.1.1 .14 apresenta a rosa dos
ventos anual da Esta9ao Meteorol6gica de Tete elaborada para o perfodo de dados
entre 1951 a 1980/1990.

Figura Vl.1.1.14: Frequencia Relativa (%) da Rosa dos Ventos Anual - Periodo de
1951a1980/1990 - Esta<;ao Meteorol6gica de Tete
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CALMS: 22,09%

Fonte: fnstituto Nacionaf de Meteoro/ogia - /NAM.
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Conforme apre.senta11o. observa-se que a primeira direc9ao txedominante dos ventos
foi a de sudeste - SE com 55%.
A calmaria foi de 22% no perfodo. A calmaria dorninante na regiao e resultado do
posicionamento do sistema de Alta Pressao semi-estacionario nos meses de inverno.
Esse anticiclone estabiliza o ar durante o periodo noturno, reduzindo a velocidade dos
ventos, atingindo o valor zero durante a madrugada e ao amanhecer. Portanto, para o
caso especlfico de Tete, a continentalidade aliada aos efeitos locais pode influenciar na
redu~ao da velocidade media dos ventos principa!mente nos meses de inverno.
Entretanto, estes dados precisam ser posteriormente reavaliados, uma vez que
aparenternente os sensores de velocidade dos ventos nao estao instalados em uma
torre de 1O metros de altura, conforme recomenda a Organiza9ao Mundial de
Metorologia - OMM para ventos de superficie.
Vale lembrar que de acordo com a OMM e considerada calmaria quando ocorrem
registros de velocidade dos ventos inferiores a 0,5 mis.
O grafico apresentado na Figura Vl.1.1.15 mostra a distribuic;ao de freqClencia mensal
da direc9ao dos ventos, no perfodo compreendido entre 1961 e 2004, registrados .na
Esta9ao de Tete. Observa-se que os ventos da direc9ao sudeste (SE) predominam em
quase todos os meses e alcan9am os maiores valores de frequencia (7%) no mes de
setembro. Esse resultado confirma as inforrna96es apontadas na Figura Vl.1.1 .14,
anteriormente apresentada.

Figura Vl.1.1 .15: Distribuicao Mensa! de Frequencia da
1961 a 2004 ~ Estacao Meteoroi6gica de Tete

Direc~ao

dos Ventos

M

Fonte: instituto Nacional de Meteorologia - iNAM.
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A partir do grafico apresentado, observa-se que no periodo da seca, de maio a
outubro, a predominancia do vento da direcgao sudeste e maior em relagao aos
demais meses do ano. Por outro lado a incidencia de calmaria, neste mesmo periodo,
sofre uma redugao .
Os graficos representados na Figura Vl.1 .1.16 apresentam as rosas dos ventos
mensais para os dados de direcgao dos ventos registrados na estac;ao de Tete em
2005. Nesta Figura verifica-se a predominancia da direcc,;:ao dos ventos de sul-sudeste
ao longo de todo ano, exceto no primeiro trimestre, havendo a pequena incidencia dos
ventos na direcc,;:ao de oeste.
Com base nos dados obtidos na Estac,;:ao de Tete pode-se inferir que as areas de
influencia do empreendimento estao sob a influencia de ventos predominantemente de
sudeste .

•

Velocidade dos Ventas

0 grafico apontado na Figura Vl.1.1.17 mostra a variac;ao mensal da velocidade media
dos ventos registrados na Estagao de Tete (1961-2000). Verificou-se que o valor mais
elevado (11,5 km/h) ocorreu no mes de outubro e o menor valor (4,7 km/h) nos meses
de maio e junho. A velocidade media anual e de 6,8 km/h referente ao periodo de 40
anos de dados analisados.
Figura Vl.1.1.17:
Esta~ao de Tete

Varia~ao

Mensa! da Velocidade Media dos Ventos - 1961-2000 -

Fonte: lnstituto Nacional de Meteorologia - INAM.
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No mes de out.ubro de 1997 ocorreu uma raiada de ventos da ordem de 18 ' O km/h_'
soprando com 22% da direc9ao de sudeste, isto e, do Canal de Mo9ambique para o
Continente. Ressalta-se que este evento nao estava associado
ocorrencia de
ciclones tropicals. Outra anomalia observada no mesmo mes foi a ocorrencia de 34%
de calmaria.

a
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FIGURA VI .1 .1 .16:
ROSA DOS VENTOS MENSAIS - ESTACAO
METEOROLOGICA DE TETE
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1.1.4.1.8 Caracterlsticas das Condi96es Meteorologicas Particulares - Ciclones

Os ciclones tropicais, sistemas de baixas pressoes de larga escala que se
desenvolvem sabre aguas oceanicas tropicais, tambem afetam o clima em
Mo9ambique, provocando ventos fortes com precipita96es intensas e/ou cheias .
As condi96es favoraveis para a forma9ao de ciclones (INAM), sao: temperaturas das
aguas do mar superiores a 26,5°C ate uma profundidade de 60 metros ; humidade
relativa alta capaz de saturar o ar; e instabilidade atmosterica acentuada, caracterizada
pela diminui9ao da temperatura do ar com altitude maior do que o normal.
Em Mo9ambique, a ocorrencia de ciclones predomina geralmente entre os meses de
novembro e abril, conforme representado na Figura Vl.1.1.18, a seguir.

Figura Vl.1.1.18: Ciclones e Depressoes na Costa de Mo9ambique

Fonte: lnstituto Naciona/ de Meteoro/ogia - /NAM, 2005.

Mo<_;:ambique e mais atingido por ciclones do que por depressoes, porque a maior parte
das perturba96es tropicais formam-se na costa leste de Madagascar e, quando atingem
o Canal de Mo<_;:ambique, ganham mais energia devido a corrente quente do mesmo
canal, transformando-se em ciclones, sendo que o pico de ambos os fenomenos ocorre
no mes de janeiro.
O grafico apontado na Figura Vl.1 .1.19 apresenta a distribui9ao das areas com maior
risco de ocorrencia de ciclones tropicais/depress6es, avaliados a partir de informa96es
sobre estes eventos que atingiram a costa mo9ambicana entre os anos de 1970 e 2000.
Verifica-se nesta figura que as areas de maior risco estao situadas nas zonas costeiras,
onde estes fen6menos chegam ainda com muita energia.

Vl.1-31

()Ill I

Rio Doce Mo9ambique
Uma Empresa CVRD

FIGURA VI. 1 .1 . 19:

-

ZONAS DE RISCO (CICLONES/DEPRESSOES
TROPICAIS) QUE ATINGIRAM A COSTA
MOCAMBICANA (1970- 2000)
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Oepois de atravessarem Madagascar, os ciclones ganham energia proveniente da
evaporac;:ao da agua do mar no Canal de Mrn;ambique e regeneram-se . Quando eles
atingem a terra , perdem a fonte de energia e dissipam-se rapidamente . No sudoeste do
Oceano indico , onde o Canal de Moc;:ambique faz parte, as trajet6rias dos ciclones
tropicais sao ca6ticas. Destacam-se, no entanto, sobre esta regiao , tres tipos classicos
de trajet6rias: tipo parab61ica, refletindo mais para o sul, tipo zonal (este-oeste) e tipo
meridional (norte-sul) . Estas caracterfsticas dos ciclones resultam na diferenciac;:ao da
sua influencia sobre o territ6rio moc;:ambicano.
A Tabe!a V! .1.1 .5, a seguir, apresenta a classificac;:ao dos ciclones tropicais.

Tabela Vl.1.1.5: Classifica(fao dos Ciclones Tropicais

Categoria

I

Classifica~ao

Velocidade Maxima
dos Ventos (Km/h)

Rajadas (Km/h)

63-88

90-124

1

Tempestade Tropical Moderada

2

Tempestade Tropical Severa

89-117

125-165

3

Cicione tropical

118-165

166-233

4

Cicione Tropical Intense

166-212

234-299

5

Cicione Tropical Muito Intense

Acima de 212

300 ou superior a 300

Fonte · /nstituto Nacional de Meteorologia - /NAM, 2002.

Em geral os ventos cicl6nicos atingem velocidades maximas que variam de 63 km/h ate
velocidades superiores a 212 km/h. Contudo, em M0<;ambique, as categorias mais
frequentes de ventos cicl6nicos sao de 1 a 4, com velocidades de 63 a 212 km/h,
sendo que a categoria 5, com velocidades superiores a 212 km/h, e mais rara.
Os ciclones nao atingem diretamente as areas de influencia do empreendimento,
porem sua ocorrencia pode eventualmente influenciar a configura9ao das is6baras, que
por sua vez podem afetar o estado de tempo e/ou a orientac;:ao dos ventos. Tai efeito
pode traduzir-se na ocorrencia de ventanias e chuvas, como as registradas em 1996
quando os ciclones Bonita e Ooloresse se dissiparam em direcc;:ao ao vale do
Zambeze.

1.1.4.2 QUALIDADE DO AR
Conforme mencionado anteriormente, nao existe uma serie hist6rica de dados de
monitoriza9ao da qualidade do ar na regiao de interesse que englobe as areas
preliminares de influencia do empreendimento , o que impossibilita uma analise
aprofundada sobre o tema . Assim sendo, para este diagn6stico foram consideradas as
evidencias observadas em campo e referencias bibliograficas existentes , a fim de inferir
sobre a situac;:ao atual da qualidade do ar na area de interesse.
A partir de uma pesquisa bibliografica, bem como de contatos com especialistas que
participam de estudos sobre a qualidade do ar em Moc;:ambique, foram identificados
dois projectos desenvolvidos no sul da Africa, inclusive em Moc;:ambique, sobre o
ass unto:
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SJ\FJ-\RI - Southern Afncan neg1ona! S'oence Initiative ·-- rea!izado em conjunto por
univers1dade s american as para avaiiar a concentrac;:.ao de alg uns parametros na
atrnosfera dos paises situados no sul da Africa, inclusive fv109amb!que. Este
projecto con sidera o monitoriza9ao de aiguns compostos, como partlculas ( < 3µm),
em altitudes variando entre 750 e 4.500 metros.

e

e

- Air Pollution Information Network for Africa -- o objetivo deste estudo
preencher lacunas de conhecimentos sabre a polui9ao do ar na Africa. AP!N/\ e
forn1ada por uma rede _regionai de cientistas, autoridades responsaveis pelo
estat;elecirnento de poiiticas ambientais e organizag6es nao governarnentais.
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sul da Africa (Botswana, lv1aiawi, Mo9ambique, Africa do Sul, Zt1rnbia e Zirnb<.~bvve).
Est;:;,s nctividades fazem parte de um programa estabelecid o para ava liEH' 2 ~:;; pectos
arnbientais relacionados a atmosfera em parses em desenvo!vimento, coordenado
pe!o Stockholm Environment Institute - SE! e fundado pelo Swedish International
Development Cooperation Agency - SIDA. Faz parte de um projecto denominado
"1~e9ional Air Pollution in Developing Countries" - RAPIDC.
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r-~stes p:-01ectos fomecem !nforma96es sobre as pr!ncipais fon tes de emissoes nos
paisss anterion11ente mencionados, inciusive am Mo9ambique, as quais forarn
cons1de 1adas neste estudo.
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Cl ueirn a da biomassa de ocorrencia natural e/ou induzida, inclusive para prepamgao
do solo para agricultura de subsistencia.
O;;eirna de res!ciuo domestico .
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Activ1dades industrials (algumas tabricas de cimento, termoe!etricas etc).
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C~ueirr\a dt~ rnadeira para o preparo de

a!imentos

Nas visitas de carnpo, per ocasiao da elabora9ao deste diagn6stico, fo i constatado
que na regia o de Moat.ize nao existem fontes s!~Jnificativas emissoras de poluentes
atmosfericos, A s L1nicas exce goes constituern as operac;oes da Carbornoc, que
atuain:ente processa o carvao ja explorado, urna pedreira de peque: no po rte

ernissoes veicuiares.
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principa!rnente na estrad a EN'ifJ3, com pista pavimentada, que interliga a cidade dE;
-fetB 21 f,/!8!av'..d. /\S tjen1ais Vias de £iC8SSO (~xistentf~S f1t-n !\11CJ8tiz:e n8o S30 pav irr1 entadas
e con ~; ts tc.tu - se ba!xc; c1rcu!ac;ao rje vefculos.
Nesta estrada (EN103) estirna-se uma circula9ao da ordern de 2.500 velculos por dia
(veiculos !eves e pesados), fluxo este considerado corno nao reievante para a!terar
sif.;Jrli'ficati va r11ente a qua!idade do ar das areas de influencia directa e indirecta do
ernpreendirnento.
'
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Outras possfveis fontes de emissoes
atmosfericas locais correspondem a:

J".•

!I

I

•

Erosao e61ica em
cobertura vegetal.

areas

sem

•

Transporte
de
poluentes
atmosfericos oriundos de outras
reg1oes mais distantes, ate mesmo
de outros paises.

Nao existe um inventario das fontes de
emissoes atmosfericas no pafs, o que
permitiria uma avalia9ao da importancia
relativa de cada tipo de fonte de
emissao. A queima de biomassa e uma
Foto: Vista da area operacional da Carbomoc
das principais fontes de emissoes
(Fonte ERM. 2006).
atmosfericas nos tr6picos (CRUTZEN e
ANDEAE, 1990), e principalmente na Africa, onde ocorrem mais queimadas do que em
qualquer outro continente (HAO e LIU, 1994).
Estimativas calculadas para as emissoes de mon6xido de carbono (CO) na Africa
Subequatorial durante a esta9ao seca, originadas a partir do uso de combustfveis
f6sseis e da queima da biomassa, encontram-se apresentadas na Tabela Vl.1.1 .6, a
seguir. Essas emissoes foram calculadas por meio de factores de emissoes para cada
tipo de fonte (10° - 40° E, 0° - 40° S), no anode 2000.

Tabela Vl.1.1.6: Emissoes de Mon6xido de Carbono (CO) para o Periodo Anual e
Para a Esta~ao Seca na Africa Subtropical Calculadas por Meio de Factores de
Emissoes
Emissoes Mensais CO (Tg)

Maio Jun ho Jul ho Agosto Setembro Outubro

-

Emissoes
Totais para o
Periodo Seco
(Maio a
Outubro)

Emissoes
Totais
Anuais
(Janeiro a
Dezembro)

Queima de
Biomassa
(2000)

3,7

10,0

18,0

15,3

17, 1

15,7

79,8

86,4

Queima de
Biomassa
Estac;;ao Seca
Tfpica< 1 l

3,6

10,9

17,0

16,0

23, 1

11,0

81,6

94,3

Emiss6es de
mon6xido de
carbono (CO)
pela lndustria

0,51

0,5

0,50

0,51

0,49

0,51

3,0

16,0
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Tabela VL 1, 1.6: Emissoes de Mon6xido de Carbo no (CO) para o Per!odo Arma! e
Para a Esta<;ao Seca na Africa Subtropical Calcu!adas por Meio de Factores de
Emissoes {continuacao)

ErnissiSes de
mon6xido de
carbono (CO)
por Fontes
Dornesticas

0,95

0,92

0,95

0,95

0,92

11.2

0,95

Obser.1a96es: Para a queima cle biomassa, as emissoes foram obtidas par meio de facfores cle conversao para o
ano 2000 e para uma estaqao seca fipica, do ponto de vista c!imatol6gico. As emissoes sao fornec1das
12
err. Teregrorna, que conespondem e 10 gramas.

n Representa uma estar;ao seca tipica, com referencia
!=c:r.tG

F\ et aL (2004) Transport of biomass burning c-;rr1issions from Southern i\frica
f<.es9arch. Vol 109.

'.3\~·-!H.!\,

Geoph_ysic~i

a c!imatologia.
1

Journal of

corr1bustlveis t6sseis e de cornbustlveis domesticos (madeira), ocorrem sem arandes
varia9bes durante todo o clriO, enquanto a queirna da biomassa concentra-se no
periodo de maio a outubro (estac;.ao seca), quando as emissoes de rnon6xido cle
carbono (CO) sao da ordem de 83% das emissoes anuais. Estas estirnativas foram
fe!tas por meio de calculos, utilizando factores de emiss6es da EPA.
~

;'.\!em destas, algumas cimenteiras destacam-se como principais fontes potenciais de

em!ss6es em Moc;ambique. As emiss6es oriundas da actividade industrial devem
aumentar, urna vez que o pals esta retomando o seu desenvolvimento. Par este
mctivo, um inventario nacional de emiss6es deve ser realizado .e campanhas de
conscientizai;ao sobre a importancia da qualidade do ar deverao ser implernentadas,
embora nao existam dados medidos sistematicamente.
De acordo com Dr. Juliao Cumbane, da Universidade de Eduardo Mondlane, foram
feitos apenas a!9uns estudos. nos quais foram co!etadas ·arnostras para anatise de
material particulado (particulas de aerosol) em areas rurais remotas, situadas ao norte
e ao sul de Mo9ambique, e usadas para testar hip6teses referentes ao transporte de
emiss6es atrnosfericas em escala regional no sul da Africa. Contudo, nao forarn
coletadas amostras em locais situados pr6ximo a ·regiao de Moatize, e s6
rect:mternente foi iniciado a planifica9ao para efetuar urn inventario nacional de
em!ssoes atmosfericas, que inc!uira Moatize.
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Considerando as fontes identificadas quando da realiza9ao de visitas tecnicas na
regiao prevista para a constru9ao do Complexo Industrial de Moatize, pode-se inferir
que elas nao possuem potencial para comprometer a qualidade do ar a ponto de
ultrapassar os padroes estabelecidos pela legisla9ao vigente . Exce9ao a esta
considera9ao se faz por ocasiao da ocorrencia de queimadas que, mesmo fora das
referidas areas de influencia, podera alterar a qualidade do ar causando incomodos a
comunidade, bem como ultrapassar os padroes de qualidade do ar. A Figura Vl.1.1.20,
a seguir, mostra a ocorrencia de focos de queimadas no sul da Africa, nos meses de
agosto (a) e setembro (b) de 2000.

0 estudo realizado por universidades americanas, projecto SAFARI Ua mencionado) ,
avaliou os impactos da queima de biomassa na qualidade do ar nos pafses do sul da
Africa. Esse estudo realizou uma campanha de medi9oes, inclusive em Mo9ambique,
onde foram avaliados varios parametros, conforme apresentados na Tabela Vl.1.1. 7, a
segu1r.
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FIGURA Vi.1. i .20:
,,..

OCORRENCIAS DE FOCOS DE QUEIMADAS
NO
,
SUL DA AFRICA
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Tabela Vl.1.1.7: Concentra~ao Media de Background Medida Abaixo da Altitude de Cinco Quilometros para Gases e Particulas
sobre Cinco Setores do Sul da Africa, durante o Periodo de 14 de Agosto a 16 de Setembro de 2000

~

lW
'
~.

~ .conce~tra~ao · ..N
Me~ia ; , .

- ·coricenn~o · .' _:N:
··. Media

, Concen·
. ' . Medi

.

~o

-

C02

Ppmv

co

I GC/C AFTIR

Ppbv
Ppbv
Pptv
Pptv
Pptv
Pptv
Pptv
Potv
Ppmv
Ppbv
Pptv
Pptv

GC!C AFTIR
GC/C AFTIR
GC/C
GC/C
GC/C
GC/C
GCIC
GC/C
Teco 43S
Teco 49C
GC/C
GCIC

157±47
1736± 41
857±442
138 ±107
123±72
35±21
87±39
8±9
5,1±2,4
54±11
9±1
634±72

cm-"

TSl3025A
Gravimetric/
Filter
IC/Filter
IC/Filter

6.4±5.2) x 103
29,6±14,6

25

0,6±0,4
8,3±8, 1

16
16

1 ,4±1,2
8,5±5,0

2
2

1,0±1,0
1.9±1.5

12
12

1,0±0,7
0,9±0.1

4
4

2.8

1
1

1,1±0,4
4 .6±3,6

0,3 ± 0.2

16

0,8±0,3

2

1,0±1,0

12

0,9±0,1

4

0,8

1

0,8±0,3

CH4
Eteno
Eteno
Propano
Alcenos (>C3)
Alcanos (>::C4 )
lsopropeno
S02

03
CH 3Br
CH3C L
CN
Particulas Totais

µg/m"
3

Aci do Organico
Sulfato

i.1 g/m

Nitrato

).Lg/m

Potassio
Carbono Preto ·
CP)
Carbono Total (CT)
BC/TC
Potassio/ BC

ua/m"

OBS

i.t o/m;,
3

I IC/Filter

387±12

102
102
72
18
18
18
18
18
18
25
25
18
18

16

384± 7
165 ± 43
1710± 55
428
137
69
19
65
8
2,9 ± 2
51±14
8
575
(3 ,4±2,5) x 103
31,2± 23,5

7
15
7
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
4
2

388 :t 7
369 :t120
1753± 12
1268 ±442
320±226
216 ± 34
33 ± 12
87 ± 46
19±15
1,7±0,36
79±12
10±1
688:i:60
(3,5:t0 ,8) x ·103
20,1±15,0

22
22
22
5
5
5
5
5
5
7
7
5
5
7
12

392± 6
453±101
1758 ±28
1532 ±642
271±112
188 ±73
34 ± 15
60 ± 20
12±7
2,2±0,7
88±12
9±1
690±48
(5 ,9±1 ,5) x 103
22,3±4,2

36
36
36
2
2
2
2
2
2
14
14
2
2
14
4

381±6
162 ± 96
1718 ±32
715 ±397
35±27
67±32
12 ± 5
24 ± 11
4±2
0,8±0,3
50±1 6
9±1
580±60
(1 .0±0,6) x 103
26.8
1,7

34
34
34
5
5
5
5
5
5
14
14
5
5
14
1

386 ±8
261 ± 81
1735 ±21
960 ±440
180±115
133±68
27±10
65±26
10±6
2,5±1,6
64±13
9±1
633±56
(4.5±2.9) x 103
26,0±4,7

I PAES/ Filter

1,1±0,4

16

0,5±0,5

2

0,4±0,4

12

0,2±0.1

4

0.5

1

0,4±0, 1

3

ATN/ Filter

4,8 ± 1,7

17

1,0±0,5

2

2,6±1,4

11

5,5±1,4

4

1,0

1

2 ,3±1,9

µg/rn~

EGA/ Filter

0,23
0,27

6

5,9±5,1
0,17
0,50

2

13,2±6,8 i
0,20
0,15

11

14,3
0,38
0,04

1

-

4 ,4
0,23
0,50

).tg/m

-

-

-

-

-

-

8,5±4 ,8
0,27
0,17

N :: numero de amostras
"Total de Pa rticulas Totais - a concentrai;:ao refere-se a partfculas com diametros < 3 µg/m 3 .

GCIC , cromatografia gasosa via canisters; ATN/Filtro, atenuai;:a o 6tica via filtros; EGA/Filtro , inclui analise de gases via Filtros; IC , cromatografia de ions via filtros , PAES/Filtro ,
espectrometria de plasma via filtros.
Fonte "Journal of Geophysical Research", volume 108 de 2003.
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Tais rnedi96es foram realizadas par meio de monitores automatico_s instalados em
avioes, operando em altitudes variando entre 750 e 4.500 metros, e consideraram
apenas as partlculas suspensas de diametro menor do que 3µm. De acordo com os
dados apresentados na Tabela Vl.1.1.7, observa-se que a concentragao de partlculas
em Mo9ambique foi de 31,2± 23,5µg/m 3 . No nfvel do solo, estas concentra9oes podem
ser superiores, tendo em vista a maior proximidade das fontes emissoras.

"

Tomando-se coma referencia informa96es publicadas em literatura especializada
concentragoes de background tf picas de partlculas suspensas sao da ordem de 5µg/m 3
em locais remotos, 15 µg/m 3 em areas rurais e 32 µg/m 3 em areas urbanas (SEINFELD
e PANDIS . Tenda em vista que a vila de Moatize apresenta caracteristicas tlpicas de
areas urbanas, sao esperadas concentrac;oes de partlculas suspensas da ordem de 32
µg/m 3 , bem abaixo do padrao de qualidade do ar estabelecido em Mogambique.
Para a regiao de Moatize,foi processado um modelo matematico denominado MOZART
- Model for Ozone and Related Chemical Traces, par Louisa Emmons, do National
Center for Atmospheric Research/Atmospheric Chemistry Division, no Colorado (USA).

!?,,

MOZART e um modelo global que siml,lla as rea9oes qulmicas que ocorrern na
troposfera e o transporte de substancias entre as varias regioes do globo. Os principais
inputs do modelo sao : dados rneteofol6gicos obtidos atraves de centros rneteorol6gicos
(National Centers for Environmental Prediction - NCEP, European Centre ·for Medium
Range Weather Forecasts - ECMWF, ou Global Modeling and Assimilation Office DMAO; inventario de emissoes antropogenicas, emissoes biogenicas - cobertura
vegetal e topografia).
Os resultados sao apresentados na Tabela Vl.1.1.8.

Tabela Vl.1.1.8: Resultados Obtidos para Moatize - Modelo Global MOZART

Mon6xido de Carbono - CO

194

Oxidos de Nitrogenio - NOx

1,2

Sulfatos - SO,i

0, 1

Fonte: Louisa Emmons, 2006.

A partir das informa96es apontadas nesta Tabela, observa-se que a concentragao de
rnori6xido de carbono (CO) calculada pelo modelo MOZART e semelhante a
concentrac;ao de CO medida pelo projecto SAFARI (em varias altitudes) e bastante
inferior ao padrao apresentado anteriormente na Tabela Vl.1.1.4.
Ainda neste diagn6stico, utilizou-se um modelo matematico de dispersao de ernissoes
atrnosfericas com o objetivo de subsidiar a avaliac;ao da qualidade do ar na regiao de
interesse.
A carencia de dados meteorol6gicos horarios, necessarios para a alimenta9ao do
referido modelo matematico de dispersao, foi suprida pela aplica9ao de um modelo
meteorol6gico de mesoescala denominado Weather Research Forecast - WRF. Estes
dados foram submetidos a uma analise de consistencia nos Estados Unidos, efetuada
par um meteorologista especializado em modelagem matematica, que calculou tambem
as classes de estabilidade atmosfericas (um dos dados de entrada do modelo) a partir
dos dados medidos na Esta9ao Meteorol6gica de Tete.
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Com rela9ao aos dados referentes ao volume de tratego na estrada EN 103, os
mesmos foram obtidos oficialmente junto a Administrac;ao Nacional de Trafego.
Contudo, os dados nao foram suficientes para alimentar o referido modelo matematico
de dispersao de emissoes atmosfericas.
Desta forma, os resultados obtidos na modelagem de dispersao de emissoes
atmostericas nao foram considerados neste diagn6stico da qualidade do ar.

1.1.5 SINTESE TEMATICA- CL/MA, METEOROLOGIA E QUALIDADE DO AR
De acordo com <?_S informa96es apresentadas neste capitulo, pode-se inferir que o
clima da regiao apresenta esta96es de seca e chuva bem definidas, o que caracteriza
condi96es tambem distintas no que se refere a qualidade do ar:
No periodo chuvoso, que se estende de outubro a abril, esperam-se baixos
niveis de concentrac_;;ao de material particulado na atmosfera, devido a inibic_;;ao
dos mecanismos de emissao pelo aumento da hhumidade dos materiais, bem
co mo pela remoc_;;ao de parti cu las presentes na atmosfera por acc_;;ao das chuvas.
Neste periodo observa-se a reduc;ao da ocorrencia de queimadas, o que
tambem contribui para a melhoria da qualidade do ar.
No periodo seco, que se estende de maio a setembro, alem de ser mais
favoravel a emissao de particulas para a atmosfera, em func;ao da baixa
hhumidade do solo e do ar, foi observado que a velocidade media dos ventos
atinge valores acima da media anual, potencializando os mecanismos de
gera9ao de poeira por arraste e61ico, alem de aumentar a incidencia de
queimadas. Neste periodo sao esperadas as maiores concentra96es de
particulas em suspensao na atmosfera.
-

As emissoes atmosfericas que porventura ocorrerem na area de concessao do
empreendimento atingirao com maior freqOencia a vila de Moatize e a cidade de
Tete, tendo em vista as dire96es predominantes dos ventos que ocorrem na
regiao (leste, leste-sudeste e sudeste) .
Tomando como base as informa96es disponiveis, pode-se inferir que a
qualidade do ar da regiao encontra-se regularmente enquadrada nos padroes
estabelecidos pelo Decreto n° 18/2004. Essa condic_;;ao deve-se ao fato de nao
serem observadas actividades industriais de porte significativo e volume
expressivo de tratego de veiculos nas areas de influencia do empreendimento.
No entanto, e possivel a ocorrencia de eventuais ultrapassagens dos padroes
em decorrencia dos efeitos de queimadas na regiao.
No que se refere as condi96es de dispersao de emissoes atmosfericas, a regiao
onde esta prevista a constru9ao do empreendimento apresenta caracteristicas
favoraveis a dispersao de emissoes atmostericas, devido ao relevo
relativamente piano e as Classes de Estabilidade Atmosfericas predominantes,
entre 2 a 4, que indicam a boa turbulencia atmosterica.
0 clima tropical seco de estepe caracterizado na regiao em estudo (regioes
aridas ou deserticas), apresenta esta9ao seca no inverno e precipita9ao anual
menor do que a evapora9ao ou evapotranspirac_;;ao anual.

-

Verifica-se na regiao em estudo uma inversao termica de subsidencia que
durante a noite reduz a altura da camada de mistura com reflexos diretos sobre
a concentrac_;;ao das substancias em suspensao na baixa atmosfera.
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Fragilidades

Com base nas conclusoes deste diagn6stico, identificaram-se fragilidades em rela9ao
as caracteristicas climaticas/meteorol6gicas das areas de infiuencia do
empreendimento, quais sejam:
-

A direcc;ao predominante dos ventos (de sudeste) que favorecera a dispersao de
emissoes atmosfericas provenientes da futura Mina de Carvao de Moatize, no
sentido da vila de Moatize. Contudo, o conhecimento pela RDMZ desta
fragilidade permitira que ela incorpore no projecto executive deste
empreendimento a implantagao de sistemas de controle de emissoes
atmosfericas ;
Os baixos Indices pluviometricos, uma vez que, o longo perfodo de estiagem e o
alto fndice de evaporac;ao favorecerao a emissao de material particulado para a
atmosfera em func;ao da baixa humidade do solo e do ar; e

-

•

A ocorrencia de chuvas torrenciais concentradas no verao, o que pode ser um
empecflho na implanta9ao de acessos e infra-estructura da mina e nas
actividades operacionais do empreendimento
(extra9ao do carvao,
movimenta9ao de esteril, transporte do carvao, armazenamento (pilhas) de
minerio e esteril e movimentos de vefculos, dentre outras actividades).

Oportunidades

Da mesma forma, a partir do presente diagn6stico, foi identificada como oportunidade
as condi96es favoraveis para dispersao atmosferica observadas na regiao onde esta
prevista a construc;ao e operac;ao do Complexo Industrial de Moatize. Esta condigao
favoravel esta condicionada ao arranjo topografico e a boa turbulencia atmosferica, de
acordo com as Classes de Estabilidade Atmosfericas calculadas a partir dos dados
obtidos na Estagao Meteorol6gica de Tete, que favorecem a dispersao de pbluentes na
regiao.
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1.2 EMISSAO DE RUiDO E EVENTOS DE VIBRA<;Ao
Como parte integrante dos estudos do meio ff sico, este item tern como finalidade
avaliar os atuais nfveis de rufdo e de vibra9ao nas Areas de lnfluencia Directa e
lndirecta do Complexo Industrial de Moatize, delimitadas de forma preliminar.
Para um melhor entendimento, e considerando a estreita rela9ao entre os temas rufdo
e vibra9ao, a abordagem tecnica foi realizada em um (mico bloco tematico, conforme
descrito a seguir. Essa analise conjunta permite uma melhor compreensao dos seus
efeitos e suas formas de manifesta9ao.
Quanta as avaliac;oes sfsmicas, essas sao apresentadas no item Vl.1.3.6 deste
documento.

1.2.1 FUNDAMENTA<;AO
As tarefas a serem executadas quando da constru9ao e operac;ao do Complexo
Industrial de Moatize, relativas a supressao de vegeta9ao, terraplenagem, constru9ao
das unidades operacionais, desmonte de rocha com o uso de explosivos,
movimentac;ao de caminhoes e maquinas, dentre outras, sao potenciais emissoras de
rufdo e eventos de vibra9ao. Portanto, a estas actividades estao associados os
aspectos ambientais relativos a gera980 de rufdos e eventos de vibrac;ao, que deverao
ser considerados quando da avalia9ao dos impactos decorrentes da constru9ao e
opera9ao do empreendimento.

0 ruf do operacional de urn a mina, em geral, e relativamente contf nuo nas areas de
beneficiamento e frentes de lavra, com a diferen9a de que, esta segunda fonte, tern o
seu posicionamento mutavel ao longo do tempo, conforme o avan90 das escava96es
dentro da area de concessao. A emissao de rufdo podera atingir os pontos receptores
sensiveis presentes nas imedia96es da area operacional que, mesmo nao causando
danos auditivos, poderao causar inc6modos gerados pelo rufdo estranho ao ambiente.
As vibra96es, caso venham a atingir os pontos receptores, alem do efeito de
desconforto, tambem pode causar danos (trincas) em estructuras/edifica95es. Este
aspecto toma especial importancia nas areas preliminares de influencia do Complexo
Industrial de Moatize, dado o padrao simples das constru95es existentes nesta
localidade.
Desta forma, a avalia9ao dos niveis de ruido e de eventos de vibra980 se faz
necessaria e e de fundamental importancia nesta fase dos estudos, visando identificar
as atuais fontes emissoras de ruidos e de eventos de vibra980, alem de identificar os
principais receptores localizados nas areas de influencia do Complexo Industrial de
Moatize, antes da sua constru9ao e opera<;ao.

1.2.2 ABORDAGEM METODOLOGICA

E PROCEDIMENTOS

Na sequencia, apresentam-se a metodologia dos trabalhos e os procedimentos
praticados.
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1.2.21 Metodologia

a

Devido inexistencia de dados secundarios de rufdo e vibra9ao, foram utilizados dados
primarios obtidos por medic;ao directa em pontos representativos desta area. Estas
medi96es tiveram por objetivo caracterizar as condi96es acusticas e de vibra96es
atuais na regiao, que servirao de subsf dios para a posterior analise de impactos nas
fases de construc;ao e operac;ao do empreendimento.
·~

Os valores medidos foram comparados com os padr6es ambientais, de modo a se
proceder a sua classifica9ao e determinar o grau de sensibilidade potencial dos
receptores.

1.2.22 Procedimentos
Para o diagn6stico de ruf do e vibra9ao foi realizada uma campanha de medic;ao nas
areas do entorno do empreendimento, com enfase em locais com ooncent-ra9ao
populacional, os quais constituem os pontos receptores de interesse.
As medi96es de rufdo e vibrac;oes nas Areas (preliminares) de lnfluencia Directa e
indirecta do Complexo Industrial de Moatize foram realizadas em janeiro de 2006, com
o uso de equipamentos, procedimentos e criterios estabelecidos pela -Resolu9ao do
Conselho Nacionai do Meio Ambiente - CONAMA n° 1/90.
Esta Resolw;ao determina que sejam atendidos os criterios estabelecidos pela
Associac;ao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, em sua norma tecnica NBR 10.151
(revisao de 2000) - Avaliaqao do Rufdo em Areas Habitadas, Visando--o Conforto da
Comunidade, para ruidos emitidos em decorrencia de quaisquer actividades industriais,
comerciais, sociais ou recreativas. Portanto, os trabalhos foram realizados
considerando-se os criterios definidos na NBR 10.151.
lnicialmente foram identificados os pontos onde seriam realizadas as medi96es,
considerando-se a infra-estructura a ser implantada do Complexo Industrial de Moatize
e o uso e ocupagao do solo nas suas Areas de lnfluencia Directa e lndirecta. Nos
pontos selecionados foram realizadas medi96es durante o perf odo diurno, em todos os
pontos. sendo que naqueles pontos localizados na vJla .de .Moatize forarn. feitas
medi96es adicionais no perfodo noturno. Assim foram selecionados, na vila de Moatize
e imedia96es, 11 pontos para a realiza9ao das medi96es dos nfveis de rufdo e eventos
de vibra9ao.
Em cada ponto selecionado foram feitas medi96es de nfvel soooro; com-um perfodo de
amostragem de cinco minutes, sempre verificando a estabiliza9ao dos resultados
medidos. Automaticamente foi realizada a analise estatfstica dos dados, sendo
anotados,entre outros parametros:

•

Leq (nfve! equivalente continua) - indice de referencia legal para o caso em analise;

•

Lgo (rufdo de fundo);

•

L10 (nfvel sonoro maximo).

0 Leq representa o nfvel de rufdo que, emitido de forma constante , oferece a mesma
energia da fonte medida na pratica. Pode, portanto, ser considerado coma o "rufdo
media".
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0 Lgo e o nivel de ruido que e ultrapassado em 90% do tempo, podendo ser
considerado como o ruido de fundo. 0 L10 e o rufdo ultrapassado em 10% do tempo,
sendo considerado, portanto, o nivel sonoro maximo, desconsiderando-se os picos
isolados.
Para a avalia9ao dos eventos de vibra9ao foram realizadas amostragens de tres
minutes, nos mesmos pontos adotados para a medi<;ao de rufdos . Nestes pontos foram
anotados, entre outros parametros:

•

Lev: Nivel de vibra9ao do evento especifico, podendo ser apresentado em Energia
Real (RMS) ou Pico (maxima excursao do sinal);

•

Lm;n: Menor nivel de vibra9ao registrado durante o periodo de monitoriza9ao,
podendo ser apresentado em Energia Real (RMS) ou Pico (maxima excursao do
sinal);

•

Lmax: Maior nivel de vibra<;ao registrado durante o periodo de monitoriza9ao,
podendo ser apresentado em Energia Real (RMS) ou Pico (maxima excursao do
sinal);

•

RMS: Nivel de Vibra9ao Equivalente, correspondendo a energia real equivalente de
todos os eventos registrados durante o periodo de monitorizayao.

A avalia9ao de velocidade de particula em vibra<;ao indica o movimento vibrat6rio, de
forma linear, de mais simples compreensao, sendo um meio bastante abrangente para
medias freqOencias (de 1O a 1000 Hz, RMS). Esta avalia9ao fornece uma boa
indica9ao da severidade, motivo pelo qual e utilizada a velocidade como parametro de
avalia<;ao em padr6es ambientais e legais.
A acelera9ao (calculada como a velocidade multiplicada pela frequencia) e indicada por
destacar melhor os fen6menos vibrat6rios em alta frequencia, sendo eventualmente de
interesse na avalia9ao de fen6menos transit6rios.

0 resultado em RMS representa a energia media do fen6meno vibrat6rio, considerando
o hist6rico do movimento de vibra<;ao. 0 RMS corresponde ao parametro mais
representative do potencial efeito danoso.
A medi<;ao do pico vibrat6rio indica o maxima movimento, a maior amplitude do
fen6meno vibrat6rio e, por nao considerar o hist6rico da vibra9ao, indica apenas os
choques de curta dura9ao. Numa analise completa devem ser considerados os dois
parametros conjuntamente.
Na avalia9ao de espectro de frequencia, muitas vezes e recomendavel utilizar-se a
escala logaritmica - em dB - da acelera<;ao, para melhor destacar as frequencias mais
altas, de menor energia e que, portanto, frequentemente nao se destacam em escalas
lineares.
•

Equipamentos Utilizados

Para a realiza<;ao dos trabalhos de campo foram utilizados os seguintes
equipamentos:
-

Medidor de Nivel Sonoro: Marca BrOel & Kjrer, modelo 2236, com analise
estatistica de dados. Com certificado de calibra<;ao n° 8251, emitido em
21/06/2004, pelo laborat6rio da Chrompack (pertencente a RBC - Rede
Brasileira de Calibra9ao, conforme credenciamento n° 256, emitido pelo
CGRE/INMETRO);
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-

Calibrador Acustico: Marca Bruel & Kjrer, modelo 4231, devidamente aferido
pelo fabricante. Com certificado de calibrac;ao n° 8250, emitido em 21/06/2004,
pelo laborat6rio da Chrompack (pertencente a RBC - Rede Brasileira de
Calibrac;ao, conforme credenciamento n° 256, emitido pelo CGRE/INMETRO);

-

Software d82XL Type 7692, B&K, para conexao com computador e analise de
resultados;

-

Microcomputador: NEC Versa FC 160, conectado ao medidor de nivel sonoro;

-

Analisador de vibra96es: Marca Svantek, modelo Svan 946, com analise de
freqOencias em 1/3 de oitavas;

-

Software SvanPC, para conexao do analisador de vibrac;oes com o computador
e analise dos resultados;

-

GPS: Marca Garmin, modelo ETrex Vista, com altf metro barometrico;

Os laudos de medic;ao de ruf do e de vibra96es, com registro grafico dos mesmos,
encontram-se no Anexo VI .1 .2. ·1 .

1.2.3 LEGISLA<;AO E FONTES DE REFERENCIA
Atualmente nao existe legislac;ao especifica que regulamente as questoes relativas a
rufdo e vibrac;ao em Moc;ambique, Desta forma , foi considerada como fonte de
referencia para a avaliac;ao dos nfveis atuais de ruido, a legislac;ao e normatizai;;ao
brasileira.
No caso dos eventos de vibragao foram utilizados como referenda estudos que visam
determinar o grau de inc6modo ao ser humane, alem de seus efeitos sabre edifica96es.
Ressalta-se que a avalia9ao das interferencias causadas no meio ambiente,
decorrentes de eventos de vibrac;ao, deve considerar que, caso a vibrac;ao nao seja
perceptfvel, a sua existencia nao implica em altera<;ao ambiental. Caso a vibrac;:ao seja
perceptfvel, somente se caracteriza como uma interferencia nas condi96es naturais
quando possuir intensidade tal que venha a causar inc6modos a popula9ao (ou danos
as estructuras e construc;oes ).
Devido a inexistencia de dados secundarios de rufdo e vibrac;ao obtidos nas areas
preliminares de influencia, foram utilizados dados obtidos por medic;:ao directa em
pontos representatives destas areas. Estas medic;6es tern por objetivo caracterizar as
condi96es acusticas e de vibra96es atuais na regiao, que -servifao ·de subsfdios para a
posterior analise de impactos das fases de construc;:ao e operac;ao do empreendimento.
Os valores medidos foram comparados com os padroes ambientais, de modo a se
proceder a sua classificac;ao e determinar o grau de sensibildade potencial dos
receptores . Os padr6es ambientais e de referencia utilizados neste trabalho sao
relacionados a seguir.
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1.2.3.1

Legisla~iio

Brasileira - Niveis de Ruido

No Brasil , a legisla9ao pertinente aos niveis de ruido e a Resolu9ao do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n° 1/90, que determina que sejam atendidos os
criterios estabelecidos pela Associa9ao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, em sua
norma tecnica NBR 10.151 (revisao de 2000) - Avaliar;ao do Ruido em Areas
Habitadas, Visando o Conforto da Comunidade, para ruidos emitidos em decorrencia
de quaisquer actividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas .
Os niveis maximos de ruido externo que esta norma tecnica considera recomendavel
para conforto acusticos sao apresentados na Tabela Vl.1 .2.1.

Tabela Vl.1.2.1 - Limites dos Niveis de Ruido por Tipos de Areas e Periodos

~

Tipos de Area

40

35

Area estritamente residencial ou de hospitais ou de escolas

50

45

Area Mista, predominantemente residencial

55

50

Area Mista, com voca<;:ao comercial e administrativa

60

55

Area mista, com vocagao recreacional

65

55

Area predominantemente industrial

70

60

Areas de sitios e fazendas

Obs: Caso o nivel de ruido preexistente no local seja superior aos relacionados nesta tabela, entao
este sera o limite.

Fonte: NBR 10.151 - "Avaliar;ao do Ruido em Areas Habitadas, Visando o Conforto da Comunidade ".

A rea9ao publica a uma fonte de ruido normalmente ocorre se for ultrapassado o limite
normalizado, sendo mais intensa quanto maior for o valor desta ultrapassagem.
Cumpre ressaltar que esses padroes legais referem-se a ruido ambiental, ou seja, que
ocorre fora dos limites do empreendimento em questao. Portanto, os estudos foram
realizados de forma a apontar os nlveis de ruldo em pontos receptores localizados no
entorno do empreendimento.
Conforme requerido pela norma NBR 10.151 , a classificac;ao do tipo de uso e ocupac;ao
do solo nos pontos receptores medidos deve ser realizada por observac;ao local
imediata durante as medi96es dos nlveis de ruido. Desta forma , a classifica9ao de uso
e ocupac;ao nos pontos receptores nao representa, necessariamente, o zoneamento
oficial da cidade ou distrito, pois geralmente a ocupac;ao real nao corresponde a ele.
Por outro lado, os padroes de ruldo sao estabelecidos em fun9ao da sensibilidade dos
agentes receptores, que estao intrinsecamente relacionados com o tipo de ocupac;ao
existente.

1.2.3.2 Estudos de Referencia- Eventos de

Vibra~iio

Tanto em Moc;ambique como no Brasil nao sao encontradas legislac;oes especfficas
para avaliac;ao de vibrac;ao. Entretanto, existem diversos estudos internacionais que
visam determinar o grau de inc6modo de vibrac;oes sobre o ser humano e em
constru96es.
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Dentre estes, adotou-se neste estudo o criteria de avalia9ao das possiveis
interferencias a serem causadas no meio ambiente pelos eventos de vibra9ao,
conforme apresentados na Tabela Vl.1.2.2.

Tabela Vl.1.2.2 -

Rea~ao

Humana e Efeitos Sobre as

;:. ·:

Constru~oes

. ..:. . -;·: ·:

Y
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Imperceptive! pela populagao, nao
incomoda

Nao causam danos de nenhum tipo

Limiar de percepyao - possibilidade
de inc_9m0d9

Nao causam danos de nenhum tipo

2,0

Vibra9ao perceptive!

Vibrac;:oes maximas admitidas para
rufnas e mom:irnentos antig.es

2,5

Vibra96es contfnuas - produzem
inc6modo na popula9ao

Virtualmente, nao ha riSco de dano
arquitetural as construgoes normais

5

Vibra9oes incomodativas

Lirniar, no qual existe risco de dano
as constru96es

10 - 15

Vibrai;:oes desagradaveis

Causam danos arquiteturais $s
residencias

0a0,15

{

o.~5

a 0,30

...

..

Observac;ao: Os valores de velocidade expresses em p ico de partfcula referem-se ao compon ents
vertical da vibra9ao. A medigao para avalia9ao da resposta humana
feita no ponto onde esta se
localiza. Para edifica96es, o -valor refere-se medigao real!zada no solo.

a

e

Fonte: WHIFFIN A C. e D. R. LEONARD - 1971 .

1.2.4 DESCRl<;Ao DOS TEMAS Rufoo E \liBRA9AO
Considerando-se o contexto de localizac;ao do Complexo Industrial de Moatize e a
ocupa9ao do seu entorno, foram selecionados na vila de Moatize e imediac;oes 11
pontos para a realizagao das medigoes dos nfveis de rufdo e eventos de vibrar;ao.
Estes pontos foram numerados sequencialmente por ordem cronol6gica de realiza9ao
das medi96es. A localiza9ao dos pontos de medi9ao e apresentada na Figura Vl.1.2.1 e
a sua descrigao na sequencia.

If,
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FIGURA Vi. i .2.1
LOCALIZACAO DOS PONTOS DE MEDICAO DOS
NiVEIS DE RUiDO E EVENTOS DE VIBRACAO
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1.2.4.1. Descrit;ao dos Pontos de Medit;ao

Os pontos M0-1 e M0-2 representam a
area directa a rodovia, localizado na
Area de lnfluencia lndirecta do
empreendimento. A localiza9ao do
Ponto M0-1, pr6ximo a estrada EN103,
ao lado de uma residencia, visou
avaliar a contribui9ao de ruido e
vibra9ao gerados pelo trafego de
veiculos. Este ponto foi selecionado
com o objetivo de caracterizar a
emissao de ruido atual na rodovia,
sendo
reaHzadas
medi96es
nos
periodos diurno e noturno.
Vista do Ponto M0-1, /ocalizado pr6ximo a estrada EN103
(cerca de 20 metros de distancia de/a), ao /ado de uma
residencia (Fonte: ERM, 2006)

0
Ponto
M0-2
localiza-se
a,
aproximadamente, 150 metros do ponto
M0-1, e a medi9ao de ruido visou avaliar a
atenua9ao dos eventos medidos ao lado da
rodovia, em fun9ao da distancia. Nestes
locais, coma fontes de ruido, observou-se
movimento de transeuntes, vozes e o
trafego pouco intense na estrada EN103.
Estes dais pontos estao localizados em
area de uso misto, com voca9ao comercial.

Ponto M0-2, /ocalizado pr6ximo ao Ponto M0-1,
porem mais distante da estrada (cerca de 150 metros)

Os pontos M0-3, M0-4, M0-5, M0-10 e
M0-11 localizam-se na vila de Moatize
e sao representatives de diferentes
condi96es acusticas. Nos pontos M0-3,
M0-4 e M0-11 foram realizadas,
tambem, medi96es noturnas de ruido.

Vista do Ponto M0-3, localizado em frente
secundaria de Moatize.

a escola
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0 Ponto M0-3 localiza-se em frente a escola secundaria de Moatize, onde as fontes de
ruf do correspond em ao movimento de transeuntes, vozes e pequena influencia do
trafego da estrada EN103, particularmente a noite. Trata-se de area mista com
predominancia de residencias.
0 Ponto M0-4 situa-se em frente a
Maternidade de Moatize. As fontes de
ruf do medidas foram o movimento de
transeuntes, vozes e som de radio com
musica relativamente alta no periodo
noturno.
Este ponto localiza-se em uma area
mista com nftida voca9ao comercial.

Vista do ponto M0-4, localizado em frente
de Moatize.FONTE?

a Maternidade

A escolha do local Ponto M0-5 nas
proximidades da Carbomoc visou medir
os nfveis de ruido e vibra9ao gerados
pelas actividades de beneficiamento de
carvao da actividade industrial situada
mais pr6xima da area de concessao da
mina de Moatize.

A opera9ao das peneiras e das correias
transportadoras correspondeu a fonte
senora
predominante.
Esta area foi
caracterizada como de uso industrial.

Vista do Ponto M0-5 localizado a 50 metros dos
equipamentos da Carbomoc.

Vista do Ponto M0-10 localizado na escola primaria de
Moatize.

0 Ponto M0-10 localiza-se em frente a escola primaria de Moatize e representa as
condigoes acusticas atuais em outro ponto receptor sensfvel. Vozes e ruf dos normais
provenientes de jogo de futebol, a cerca de 20 metros do aparelho, constitufam as
fontes senoras no local. Este local foi caracterizado coma area mista com
predominancia de residencias.
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0 Ponto M0-11 localiza-se em frente
ao Centro de Saude, que fica pr6ximo a
sede da RDMZ. No local, algumas
vozes e passagem de veiculos
constituiam as fontes sonoras. Por
tratar-se de uma instituigao isolada,
esta area pode ~er classificada como
de uso hospitalar, ja que o Centro de
Saude e o unico receptor pr6ximo do
ponto de medigao.
Os Pontos M0-6, M0-7, M0-8 e M0-9
foram alocados em vilarejos dentro e
fora da area de concessao e
Vista do Ponto M0-11, situado em frente ao
representam diversas areas receptoras
Centro de Saude, pr6ximo a sede da RDMZ.
similares com pouca actividade antr6pica e
niveis de ruido bastante reduzidos. Os
Pontos M0-6 e M0-7 encontram-se dentro dos limites da area de concessao, enquanto
os Pontos M0-8 e M0-9 sao lindeiros a ela e representativos da Area preliminar de
lnfluencia Directa do empreendimento. Como se tratam de pequenas aglomeragoes
humanas em processo de urbanizagao, nao foram caracterizadas coma areas rurais,
podendo ser classificadas coma areas mistas, de predominancia residencial.
0 Ponto M0-6 localiza-se ao lado de
residencias do vilarejo de Chipanga e neste
ponto foram constatados sons de animais,
vozes e som de radio que constituiam as
fontes sonoras no local.

Vista do Ponto M0-6, localizado no vilarejo de
Chipanga, dentro dos limites da area de
concessao.FONTE

0
Ponto M0-7, no vilarejo de Mithethe,
tambem apresentou como fontes sonoras,
sons de animais, vozes e som de radio.

Vista do Ponto M0-7 localizado no vilarejo de Mithethe,
dentro dos /imites da area de concessao.
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0 Ponto M0-8 foi alocado no vilarejo
de Benga, em frente ao hospital, onde
sons de anim ais e vozes constitufam as
fontes senoras.

0 Ponto M0-9 foi tornado em um
vilarejo pr6ximo a Benga, a sudoeste
da area de concessao. Do mesmo
modo, sons de animais e vozes
constituf am as fontes senoras.

Vista do Ponto M0-8 localizado no vilarejo de
Benga, pr6ximo a area de concessao, em
frente a um hospital.

1.2.4.2 Resultadas das Medit;oes dos
Niveis de Ruido e Eventos de Vibra<;ao
A Tabela Vl.1.2.3, a seguir, apresenta os
resultados das medi96es de rufdo e vibragoes
realizadas e a comparagao com os requisites
legais e/ou referencias sabre os temas em
questao.
Vista geral do Ponto M0-9, /ocalizado em vilarejo

a sudoeste da area de concessao, adiante de
Benga.

Tabela Vl.1.2.3 - Resultados das Medicoes dos Niveis de Ruido e Eventos de
Vibragao
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Tabela Vl.1.2.3 - Resultados das Medicoes dos Niveis de Ruido e Eventos de
Vibracao (continuacao)
Niveis de Ruido - Leq (dB(A))
Va lores
Medi dos

Pontos

Diurno

Padroes - Brasil

Noturno

-~iurno ~oturno

Eventos de Vibraf.(ao
Velocidade - RMS
(mm/s)

Medido

Limiar de
Percepf.(ao

M0-8

50,3

55

50

0,130

0,3

M0-9

42,2

55

50

0,151

0,3

M0-10

51 ,7

55

59

0,126

0,3

M0-11

52,2

50

45

0,123

0,3

50,8

Fonte: ERM, 2006.

Conforme pode ser observado nesta Tabela, a maior parte dos pontos avaliados
atende aos nfveis recomendados (assinalados em verde) , sendo que apenas dais
pontos nao os atenderam (marcados em vermelho) .
A ultrapassagem do padrao no Ponto M0-1 foi registrada no perf odo noturno em
consequencia de um fen6meno bastante interessante. Neste horario ocorre uma
sensfvel redU<;ao dos transeuntes na estrada (que durante o dia sao em elevado
numero) o que resulta em um substancial aumento da velocidade do tratego local,
particularmente de caminhoes, fato este mais raro de ocorrer durante o dia.
Ja a ultrapassagem do padrao no Ponto M0-11 foi observada devido, exclusivamente,
a passagem de veiculos (motocicleta a noite), na rua em frente ao posto de saude.
1.2.5 SiNTESE TEMATICA
As medic;oes de ruido e vibrac;oes que serviram de base ao presente diagn6stico foram
suficientes para uma caracterizac;ao geral das areas de influencia do empreendimento,
permitindo constatar as caracterf sticas atuais dos principais pontos receptores,
conforme descrito.
Praticamente todas as medic;oes de ruido apresentaram resultados dentro dos padroes
normativos para as respectivas caracterfsticas de uso e ocupac;ao do solo, mesmo na
margem da estrada EN103, onde se observou trafego de veiculos relativamente baixo.
Apenas na medic;ao noturna os resultados ultrapassaram o padrao na faixa lindeira a
estrada. No entanto, a alguns metros deste ponto, os niveis de ruido apresentaram-se
abaixo dos padroes normativos.
Os ruidos medidos, cujos resultados ultrapassaram o padrao normative, foram
atribuidos as actividades da populac;ao local, particularmente sons gerados par radios
em volume elevado ou vozes de transeuntes e brincadeiras de crianc;as, alem de sons
de animais. Portanto, a area de estudo caracteriza-se como pouco ruidosa.
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0 nivel de ruido reduzido na regiao e generalizado, particularmente a noite, pois
mesmo nos locais onde se verificou ultrapassagem dos padroes, isto ocorreu devido a
eventos isolados. Ao longo da madrugada o nivel de rufdo ambiente e bastante
reduzido, dada a inexistencia de fontes senoras significativas (alem da estrada) em
toda a area estudada. Trata-se, portanto, de uma regiao bastante sensivel a instalac;ao
de fontes sonoras.
Em relac;:ao as vibra96es, constatou-se que todas as medidas estao abaixo do limiar de
percep9ao, apresentando valores baixos. Portanto, alem da reduzida actividade
potencialmente causadora de vibra96es na regiao, nao se observaram nfveis de
transmissao elevados, vista que os valores medidos em pontos pr6ximos a estrada
EN 103 e nas imediagoes dos locais on de se identificaram actividades industriais
(Carbomoc) foram de mesma ordem de grandeza dos demais pontos medidos.
Devido ao baixo nivel de vibragoes no solo, causado tanto pela reduzida presen9a de
fontes vibrat6rias quanta pela aparente baixa transmissividade de vibragao, este
aspecto ambiental torna-se menos preocupante par apresentar uma relativa
capacidade de absorc;ao de novas fontes de vibra9ao.
Os pontos de medigao de rufdo e vibra96es corresponderao a uma base referencial
para futuros programas de monitoriza9ao a serem conduzidos nas fases de constru9ao
e opera9ao do Complexo Industrial de Moatize, pois representam a situac;ao atual nos
pontos receptores que poderao ser potencialmente afetados pelo efe!to dos ruidos e
vibra96es do futuro empreendimento.

Fragilidades

Com base nas conclusoes deste diagn6stico identificaram-se fragilidades em relac;ao
constrw;ao do empreendimento. Tais fragilidades correspondem a:
•

a

Sensibilidade da regiao a instala9ao de novas fontes senoras - conforme
mencionado, o nivel de ruido na regiao em estudo e reduzido, particularmente a
noite, devido a inexistencia de fontes senoras significativas (alem da estrada) em
toda a area estudada;

Oportunidades

Nao foram identificadas oportunidades no Nao ha oportunidades .
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1.3 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA,

PEDOLOGIA E GEOTECNIA

0 diagn6stico ambiental referente aos temas geologia , geomorfologia, pedologia e
geotecnia e apresentado em um L'.mico bloco, tendo em vista o inter-relacionamento
existente entre os referidos temas. Os fatores geol6gicos, por exemplo, atuam como
condicionantes na genese do relevo e dos solos, bem como nas caracteristicas e
propriedades geotecnicas dos terrenos . Ja o modelo funcional de uma paisagem , no
que se refere ao seu comportamento morfodinamico, esta fortemente condicionado a
compreensao da relac;ao entre a geologia, geomorfologia, solos e geotecnia.

1.3.1 FUNDAMENTA9AO

0

substrato geol6gico compoe a base de desenvolvimento dos processos
geomorfopedol6gicos que se desenvolvem a partir do intemperismo e ac;oes biol6gicas
que atuam nas diferentes litologias, herdando, consequentemente , influencias
geoquimicas e estructurais das rochas que, muitas· vezes, podem nao ser mais visiveis
na superficie dos terrenos . Neste contexto insere-se o carvao mineral , objeto de
explorac;ao pelo empreendimento a ser implantado, encontrado na bacia carbonifera de
Moatize.
A natureza da rocha influencia na composic;ao dos solos e na definic;ao do arranjo
morfol6gico resultante do intemperismo e da erosao que operam sobre ela . Assim,
identificam-se fortes ligac;oes entre a natureza pedogenetica e morfogenetica com o
substrato geol6gico de origem.

0 conhecimento da dinamica geomorfol6gica permite a avaliac;ao dos processos
morfodinamicos, recentes e atuais, nas areas de influencia do Complexo Industrial de
Moatize, a fim de obter elementos que possibilitem avaliar as interferencias ambientais
decorrentes de sua construc;ao, bem como as caracteristicas do relevo que poderao
sofrer alterac;oes.
Ja o conhecimento sabre o tema pedologia auxilia no entendimento do comportamento
erosive de determinada porc;ao da superficie do solo, bem como na compreensao dos
processes responsaveis pela organizac;ao das paisagens naturals e antr6picas que
compoem o meio geografico. A abordagem deste tema mostra-se de fundamental
importancia em estudos ambientais para a construc;ao de actividades de minerac;ao,
uma vez que esta actividade pode promover intervenc;oes fisicas no meio ambiente,
eventualmente resultando em processes erosivos e ,consequentemente, na
desestabilizac;ao geotecnica.
Assim, a investigac;ao destes temas permitira avaliar o comportamento dos terrenos em
relac;ao a sua estabilidade e ao seu comportamento geotecnico, quando eles forem
expostos as intervenc;oes vinculadas ao empreendimento, coma por exemplo:
supressao da cobertura vegetal, execuc;ao de processes de terraplanagem necessarios
a construc;ao da infra-estructura do Complexo Industrial de Moatize (cortes e aterros),
alterac;ao dos sistemas de drenagens naturals, implantac;ao da barragem de rejeitos ,
entre outras.
As informac;oes referentes a sismicidade da regiao foram levantadas para auxiliar na
avaliac;ao dos riscos associados a operac;ao do empreendimento.
0 conhecimento a ser adquirido sobre este tema tambem podera auxiliar na elaborac;ao
dos projectos executives das actividades previstas na linha ferroviaria, notadamente no
que se refere:
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•

Ao arranjo das opera96es unitarias auxiliares do projecto.

•

Ao dimensionamento e localiza9ao das areas de carte e aterro e caixas de
ernprestirno e bota-foras.

• A definigao

de sisternas de controle de ocorrencia de processes erosivos, durante
as fases de constrw;ao e opera9ao do empreendimento.

0 estudo dos temas descritos permitira, ainda, a interpretagao das condi96es atuais
das areas de influencia, dando subsidios para a planifica9ao das actividades
relacionadas a instala9ao e opera9ao do empreendimento, bem coma a avaliac;ao dos
impactos decorrentes e respectivas ac_;;oes de controle e gestao.

1.3.2 .ll.BORDAGEM METODOLOGICA E PROCEDIMENTOS

A investigagao geol6gica, geomorfol6gica, pedo!6gica e geotecnica desenvolvida nas
areas de influencia do Complexo Industrial de Moatize, delimitadas de forma prelirninar,
foi fundamentada em procedimentos especf ficos , conforme descritos a seguir.

·1.3,2.1 Metodologia

A rnetodologia adotada consistiu, inicialmente, no reconhecimento preliminar da Area
de influencia Directa - AID do Cornplexo Industrial de Moatize, por meio da
interpretac;ao da imagern de satelite. A partir deste reconhecimento forarn
estabelecidas as areas onde seriam realizadas as vistorias em campo e as coletas de
arnostras de solo (especffico para o terna pedologia), visando a obtengao de dados
primarios para a elaboragao do diagn6stico ambiental.
No que tange ao reconhecimento preliminar da Area de lnfluencia lndirecta - All do
Complexo Industrial de Moatlze , considerando que ela e definida como a area sem
potencial para abrigar impactos ambientais significativos adversos, foi realizada uma
extrapolagao das informa96es de campo obtidas para a Area de lnfluencia Directa AID, utilizando-se a imagem de satelite como referencia. A partir dos estudos
realizados e da posterior identificagao e avaliac;ao dos impactos ambientais decorrentes
da construc;ao do Complexo Industrial de Moatize, os levantamentos realizados na All
poderao ser detalhados, em programa ambiental especffico.

1.3.2.2 Procedimentos
Na seqi..iencia, apresentam-se as procedirnentos especfficos adotados no presente
estudo.

•

Procedimento Especifico - Geologia e Geomorfologia
Para a eiabora9ao dos estudos de geologia e geornorfologia, forarn realizadas as
seguintes actividades:
-

Levantamento das informacoes disponfveis na bibliografia
lnicialmente foi realizado urn levantamento dos dados bibliograficos existentes
relativos
geologia, sendo que diversos estudos geol6gicos relatives
Bacia
Carbonffera de Moatize foram consultados . Com relagao as informac;oes
geomorfol6gicas, elas sao muito escassas e referem-se aos relat6rios de
pesquisa de carvao (Limex 1981 e Austromineral - 1982).

a

a
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Ressalta-se que as informac;oes contidas no EPDA da Mina de Carvao de
geologia, as unidades geomorfol6gicas e sua
Moatize, relativas
caracterizac;ao, tambem foram consideradas neste diagn6stico;

a

-

Definicao da base cartografica
0 mapa geol6gico e geomorfol6gico de Moc;ambique (1983), em escala
1:1.000.000, sao os unicos mapeamentos oficiais disponfveis. Essas bases
oficiais, apesar das restric;oes de informac;oes frente a finalidade pretendida elaborac;ao do diagn6stico ambiental -, foram utilizadas como referencia na
elaborac;ao da base cartografica, visando a realizac;ao da caracterizac;ao
geol6gica e geomorfol6gica das areas preliminares de influencia do Complexo
Industrial de Moatize. Dentre os produtos utilizados na elaborac;ao desta base
cartogratica, destacam-se:
•

lmagens de satelite Land Sat, escala 1: 125.000, ano 2000, disponibilizados
pela RDMZ;

•

lmagem de Satelite - Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) - NASA
2003, Escala 1:150.000

•

Fotografia aerea (escala 1:40.000), 1960. Fonte Direc;ao Nacional de
Geografia e Cadastro - DINAGECA;

•

Levantamento topografico, escala 1:5.000, LAS.

Na base cartografica elaborada, foram apontados os possfveis contornos das
unidades geol6gicas e geomorfol6gicas previamente identificadas.
-

Realizacao de levantamento de dados primarios
0 levantamento de dados primarios foi realizado de forma conjunta (geologia e
geomorfologia) buscando o estabelecimento de uma distribuic;ao de pontos de
observac;ao equivalente para os dois temas, face a forte correlac;ao entre estes.
A Figura Vl.1.3.1, a seguir, apresenta a localizac;ao dos pontos de observac;ao
onde foram realizados os trabalhos de campo, os quais visaram a obtenc;ao das
seguintes informac;oes:
•

Caracterfsticas litol6gicas das rochas, das estructuras dos afloramentos
(dobras, falhas, diaclases) .

•

Reconhecimento de coberturas superficiais como aluvios e coluvios.

•

ldentificac;ao das principais morfoestructuras, bem como a avaliac;ao das
condic;oes morfodinamicas da AID, considerando-se nao somente os
atributos geomorfol6gicos, mas o uso do solo nela existente.

Os levantamentos de campo foram realizados em fevereiro de 2006 .
A distribuic;ao dos pontos de observac;ao foi definida de forma a cobrir, na
medida do possivel, toda a AID estabelecida . Contudo, as dificuldades
relacionadas falta de acesso limitaram a amostragem, bem como as restric;oes
estabelecidas em func;ao da possivel presenc;a de areas minadas na regiao.

a
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Ja na All nao foram realizados levantamentos de dados pnmanos . A
caracteriza9ao geol6gica e geomorfol6gica foi realizada a partir da extrapolac;ao
das informac;oes obtidas em campo, com o auxllio de imagem de satelite.
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FIGURA Vl.1.3.1
PONTOS DE OBSERVACAO EM CAMPO GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E PEDOLOGIA E
PONTOS DE COLETA DE AMOSTRAS DE SOLO PEDOLOGIA
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Vl.1.3.1

-

Registo dos dados de campo
Utilizou-se um formulario para sistematiza9ao das informa9oes observadas em
campo garantindo, assim, que os dados relevantes fossem registrados e,
sempre que necessario, fotografados. Todos os pontos de observa9ao foram
devidamente georreferenciados. 0 Anexo VI 1.3.1 - Pontos de Observa9ao de
Geologia mostra a lista dos pontos levantados em campo acompanhados de
uma descri9ao sucinta.
Diariamente as informa9oes foram registradas e trabalhadas em mapas de base.
Tai procedimento possibilitou a identifica9ao de fatores que necessitavam de
informa9oes adicionais para sua compreensao, sendo o procedimento, entao,
incorporado a programa9ao de campo do dia seguinte.

-

Elaboracao dos mapas tematicos e diagn6stico - caracteriza9ao geol6gica e
geomorfol6gica
Ap6s o mapeamento realizado em campo foi possivel identificar as unidades
geomorfol6gicas definidas de forma preliminar no EPDA, bem como sua
caracteriza9ao detalhada, alem das caracteristicas litol6gicas das rochas,
estructuras dos afloramentos (dobras, falhas, diaclases), sua resistencia e o seu
grau de meteoriza9ao, bem como o comportamento dos taludes.
Alem da caracteriza~o geol6gica e geomorfol6gica das areas preliminares de
influencia, foram produzidos os seguintes mapas que subsidiaram a realiza9ao
dos estudos:
•

Carta de declividade elaborada com base na imagem Suttle Radar
Topografic Mission (SRTM), NASA, 2003.;

•

Mapa de compartimenta9ao altimetrica, computarizado a partir do SRTM,
2003 ..

0 texto relativo fi caracteriza9ao geol6gica e geomorfol6gica da AID e All foi
abordado conjuntamente, tendo em vista a similaridade observada entre as
informa9oes obtidas.
•

Procedimento Especifico - Pedologia
Para a elabora9ao dos estudos de pedologia, foram adotados os mesmos
procedimentos da geologia e geomorfologia. A (mica diferen9a refere-se as coletas
de amostras do solo realizadas durante os trabalhos de campo.
As principais actividades desenvolvidas, foram:
Reconhecimento da area a ser estudada;
Valida9ao das informa9oes pedol6gicas obtidas quando do levantamento de
dados secundarios;
Realiza9ao de tradagem e abertura de perfis de solo para a defini9ao dos limites
laterais das unidades pedol6gicas;
Caracteriza9ao dos solos mais representativos - descri9ao morfol6gica dos perfis
de solo, com base no Manual de Solos (INIA, 1995);
Coleta de amostras de solo para posterior analise laboratorial (Laborat6rio de
Solos do lnstituto de lnvestiga9ao Agraria de Mogambique - llAM, Maputo);

(
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-

Caracterizac;ao pedol6gica - confirmac;ao dos limites das unidades preliminares
de solo/terreno verificadas durante os trabalhos de campo. A delimitac;ao foi feita
por comparac;ao e analise dos perfis de solos descritos em campo.

Definicao da base cartografica e Carta Preliminar de Solos

u

Como fontes secundarias, recorreu-se a diferentes mapas tematicos (geologia,
unidades da paisagem, topografia, geomorfologia e vegetac;ao), disponibilizados pelo
Cons6rcio Consultee, ERM, Diagonal, em diferentes escalas (1 :50.000 a 1:250.000),
constantes no estudo do EPDA (CVRD - Rio Dace Moc;ambique, 2005).
Contudo foi a imagem de satelite Landsat em escala 1:250.000 (RDMZ) que, devido a
sua resoluc;ao, mostrou-se de maior utilidade, quer na preparac;ao do estudo
diagn6stico de campo, quer durante o periodo das amostragens propriamente ditas,
constituindo a base para a delimitac;ao das unidades preliminares de solo/terreno.
Com base na informac;ao cartografica disponivel, em especial na imagem de satelite
Landsat, 1:250.000 (2000) definiu-se a carta preliminar de solos, a partir da
identificac;ao de unidades de terreno homogeneas, as quais foram sistematizadas numa
carta para validac;ao durante o levantamento de campo. A carta preliminar de solos
teve ainda como objetivo, a planificac;ao da rede de observac;oes para o levantamento
decampo.

Q

Levantamento de Dados Primarios

r

Esta fase consistiu-se na identificac;ao dos solos ocorrentes nas unidades de
mapeamento da carta preliminar de solos. Buscou-se caracterizar os solos mais
representativos, atraves da descric;ao morfol6gica dos perfis de solo e sondagens
(trado) pedol6gicas, para posterior analise laboratorial (Laborat6rio de Solos do llAM,
Maputo). As investigac;oes de campo tiveram, como principal objetivo, a confirmac;ao
dos ·limites das unidades preliminares de solos/terreno.
Os pontos de amostragem foram estabelecidos de forma a cobrir, na medida do
possivel, toda a AID estabelecida de forma preliminar. Contudo, as dificuldades
relacionadas a falta de acessos limitaram a amostragem, bem como as restric;oes
estabelecidas em func;ao da possfvel presenc;a de areas minadas na regiao. A Figura
Vl.1.3.1, anteriormente apresentada, mostra os pontos vistoriados e onde foram
realizadas as coletas de amostras de solo.
Com relac;ao as sondagens realizadas em campo, optou-se em conduzir o
levantamento, sempre que possfvel, com uma rede de observac;oes (sondagens) de 2 x
2 qUilometros, aproximadamente, ao longo das vias de acesso e em locais onde foi
viavel realizar os trabalhos.

0

Nas areas consideradas homogeneas em termos
de solos, com possibilidade de existencia de
minas, e naquelas de mais dificil acesso, esta
rede de sondagem foi mais espac;ada.

Trado utilizado durante o levantamento de solos (Fonte:
Marques e Vilanculos, 2006)
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Abertura de trincheiras e sondagens para coleta e caracterizacao dos solos
Foram realizadas cerca de 40 sondagens e foram abertos seis perfis do solo. As
sondagens foram realizadas utilizando-se trado convencional, com uma
profundidade de ate 1,20 metros ou ate encontrar fragmentos ou rocha a
profundidades menores, o que foi frequente durante as amostragens.
Em cada ponto de observa9ao foram descritas informa96es gerais sobre o
terreno, tais coma: fisiografia, vegeta9ao, uso da terra, declividade, classe de
drenagem, evidencia de erosao, bem coma a descri9ao das caracteristicas
morfol6gicas do solo, tais coma: profundidade das diferentes camadas do solo,
cores da matriz do solo (utilizando a tabela de Munsell, versao Japonesa),
manchas, textura e consistencia do solo, presen9a de CaC0 3 , profundidade e
presen9a ou nao do len9ol freatico.

",f

A descri9ao geral do terreno e
morfologia do solo foi feita com
base no manual para descri9ao do
solo e codifica980 para o banco de
dados (SOB) em USO do OTA
(INIA, 1995).
Ressalta-se que para o estudo e
caracteriza9ao dos solos foram
utilizados, sempre que possivel,
cortes e paredes naturais ao longo
de estradas e taludes de rios,
alem dos perfis de solo abertos e
dos pontos de tradagem.

Cortes ao /ongo da Estrada EN103 (MARQUES e
VILANCULOS, 2006).

-

(

'

Analises laboratoriais
Conforme ja mencionado, a caracteriza9ao laboratorial das amostras de solos foi
realizada no Laborat6rio de Solos do Institute de lnvestiga9ao Agraria de
Moyambique - llAM, do Institute Nacional de lnvestigayao Agronomica - INIA, em
Maputo, utilizando os metodos detalhadamente descritos por GOUVEIA (1971),
WESTERHOUT e BOVEE (1985) e WESTERHOUT (1994). Foram realizadas as
seguintes determinayoes e analises:
•

Analise mecanica - metodo da pipeta, usando a mistura de hexametafosfato
de s6dio e carbonato de s6dio como dispersante na determinayao da textura;

•

Carbonatos - os carbonatos sao determinados quando o pH e superior a 7,5;

•

Materia organica - o metodo utilizado para a determinayao de materia
organica e do Walkley e Black, modificado por Steyn como indicado em
JACKSON (1958).;

•

Acidez, pH;
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•

Azoto total - determinado por digestao, segundo o metodo Kje/dahl, usando
coma catalisador o sulfate de cobre, 6xido de mercurio e selenio;

•

Bases de troca (Ca, Mg, K, Na) - determinado atraves do Flow analyzer
depois de filtra9ao;

•

Hidrogenio + aluminio - determinado pela titula9ao com NaOH 0,025N,
depois de filtra9ao;

•

Capacidade de troca cationica e grau de satura9ao - calculada pela soma de
cations + H +Al, enquanto o grau de satura9ao foi calculado pela soma de
cations sabre a capacidade de troca cati6nica multiplicado por 100%;

•

F6sforo total - determinado calorimetricamente utilizando o extrato da
digestao Kjeldahl;

•

F6sforo assimUavel e potassio assimilavel - determinado calorimetricamente
pelo metodo de North Caroline e o potassio e determinado por fotometria de
ch am a.

0

Tratamento das informacoes
As sondagens e perfis de solo foram classificados segundo a legenda da
FAQ/UNESCO do "Mapa Mundial de Solos, Legenda revista em Lingua
Portuguesa" (FAQ et al. 1997) e s~gundo a Legenda da Carta Nacional de Solos
(INIA"'-DTA, 1995), com as respectivas adcipta9oes locais, considerando as
especificidades das areas de influericia do Complexo Industrial de Moatize
(areas preliminares).
··
·

0 Mapeamento final de solos e apresentado em escala 1:50.000, o que
corresponde a um levantamento de solo de Media lntensidade (ou semidetaltie). Este nivel de levantamento traz informa9oes qualitativas e semiquantitativas do recurse solo atraves de verifica9ao de campo e correla9ao
solo/paisagem.
A legenda deste mapa baseia'.'"se, principalmente, nas diferen9as de
profundidade e proximidade da rocha ou afloramentos rochosos, como
c~racteristica determinante e, em segundo lugar, pela cor, textura e drenagem
interna.

0

Ressalta-se que o detalhamento no levantamento das informa9oes primarias,
atraves de sonc;lagens e perfis de solo, concentrou-se na area de concessao .
. Oevido a semelhan9a e continuidade das unida.des fisiograficas identificadas na
area de concessao, as classes de solo foram extrapoladas para as areas de .
influencia preliminares (AID e All), com o apoio da consulta a referida imagem
de satelite. Tais informa9oes sao apresentadas conjuntamente - ~ID e All.

0
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Procedimentos Especificos - Geotecnia

O estudo sobre Geotecnia teve como objetivo principal a identifica9ao preliminar de
areas susceptiveis a instabilidade geotecnica. Para tanto foi seguido o seguinte
procedimento:
•
•
•
•

-

Levantamento bibliografico;
ldentifica9ao e descri9ao de fatores de instabilidade geotecnica;
Elaboragao de cartas tematicas relacionadas aos fatores de instabilidade
geotecnica;
Conversao das classes dos mapas de fatores de instabilidade geotecnica em
classes de valores numericos e preparagao do mapa sintese, mapa de
susceptibilidade a instabilidade geotecnica.
Levantamento das informacoes disponiveis na bibliografia
Foram consultados diversos trabalhos sobre geologia e geomorfologia da regiao
(AUSTROMINERAL, 1982; PARTEX,1987; LIMEX, 1981 entre outros), alem do
EPDA e diagn6sticos sobre os outros temas relacionados ao meio ff sico.
Para a caracterizagao geotecnica de cada secgao foram utilizados parametros
geotecnicos retirados do relat6rio da GOLDER ASSOCIATES (2006).

-

ldentificacao e descricao de factores de instabilidade geotecnica
Os fatores que denotam instabilidade geotecnica na area de estudo foram
identificados ap6s a realizagao de trabalho de campo com equipe interdisciplinar
(geologia, geomorfologia e pedologia) na area de estudo. Os parametros
selecionados para a analise geotecnica foram:
•

Material inconsolidado - este fator corresponde a todo o material alterado
assentado sobre a rocha matriz, incluindo assim o regolito (saprolito), as
coberturas superficiais al6ctones (aluvios e coluvios) e as coberturas
pedol6gicas (solos). Esta escolha deve-se ao fato de que a instabilidade
geol6gica em massas inconsolidadas e maior do que em rocha fresca. Devese considerar ainda o tipo e a espessura do material inconsolidado que
compoe o perfil de altera9ao, uma vez que estas coberturas possuem
resistencias diferentes frente a acc;ao dos agentes do intemperismo quimico
e fisico.

•

Resistencia da rocha - este fator foi selecionado para medir a resistencia das
diferentes litologias da area de estudo, quando expostas em afloramento ou
em perfil de talude. O parametro usado foi o de resistencia a compressao
nao-confinada (UCS), teste realizado pela GOLDER ASSOCIATES (2005a),
por ser uma informac;ao disponivel em todas as sec9oes geol6gicas da area
de estudo e por indicar a resistencia ao cisalhamento.

()
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Estabilidade dos taludes de solo - este fator determina o atual estado de
estabilidade dos taludes com base nas condic;oes prevalecentes. A analise
de estabilidade dos taludes de solos foi fundamentada no principio de
equilibria limite, a partir do qual a estabilidade e avaliada por comparac;ao da
resistencia ao cisalhamento existente no solo quando comparado com os
momentos de forc;as gravitacionais que tendem a provocar o movimento das
massas de solo. Nao foi feita nenhuma analise referente a resistencia ao
cisalhamento devido a ausencia de parametros geotecnicos dos solos. Os
parametros geotecnicos utilizados foram a coesao, o angulo de atrito interno,
o peso especlfico do solo, o angulo de inclinac;ao do talude e a altura do
talude~

-

•

Topografia e Declividade - este e o fator que cria a energia potencial de
instabilizac;ao das massas inconsolidadas ou da rocha.

•

Drenagem superficial ..... e a este fator que esta associada a erosao, que
constitui um dos principais processos de instabilizac;ao de massas de solos e
rocha.

•

Estructuras geol6gicas - a area de concessao esta muito dissecada por
falhas. Essas falhas constituem zonas de fraqueza onde o intemperismo e
acelerado, criando-se facilmente vales e ravinas que acarretam outros
processos de instabilidade de massas.

Elaboracao de cartas tematicas relacionadas aos fatores de instabilidade
geotecnica

A conversao dos fatores de instabilidade geotecnica em mapas tern por objetivo
espacializar as informa<;oes pontuais obtidas nas sec9oes geol6gicas, a fim de
possibilitar o cruzamento de diferentes informa<;oes geotecnicas que denotam
iristabilidade. Assim, foram elaborados seis rnapas de fatores de instabilidade
geotecnica, nomeadamente: · mapa de solos~ niapa de estabilidade de taludes,
mapa de declividade do terreno, mapa de resistencia da rocha, mapa de
estructuras geol6gicas, mapa de drenagem superficial, mapa das linhas de
drenagem e mapa das zonas de falha:
-

Conversao das classes dos mapas em classes de valores numericos e
preparacao do mapa sintese

Os atributos especificos das cartas tematicas foram agrupados em tres classes
principais para possibilitar sua qualifica<;ao nas categorias de susceptibilidade,
alta; moderada e baixa, que por sua vez forc;lm convertidas em valores
numericos, conforme mostra a tabela abaixo.
Este procedimento permite o cruzamento das diferentes informa9oes dos fato.res
selecionados, sendo, portanto, necessario, para a elabora9ao da carta de
susceptibilidade a instabilidade geotecnica.
Na tabela 8 sao apresentados os valores numericos usados para as diferentes
classes dos mapas de fatores.
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Tabela Vl.1.3.1 - Atribui~ao de valores numericos as classes dos mapas de
fatores de instabilidade

I
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lnstabilidade
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Mapa de susceptibilidade a instabilidade geotecnica
O mapa sintese de susceptibilidade a instabilidade geotecnica foi gerado a partir
de Sistemas de lnforma9ao Geografica, do software denominado ILWIS.
Alem do procedimento acima descrito, a analise geotecnica baseou-se em
informayao levantadas nos diagn6sticos de Geologia, Geomorfologia e
Pedologia. Para tanto, foram utilizados as cartas tematicas referentes a estes
temas, bem coma na carta de susceptibilidade a instabilidade geotecnica,
produzida a partir de dados especificos de geotecnia.
A analise de tais informa9oes possibilitou a identifica9ao de zonas ou dominios
de comportamento geotecnico similar. Tais dominios foram, entao,
caracterizados permitindo a identifica9ao das areas em que devem ser adotados
cuidados especiais em decorrencia do seu comportamento frente a interven9ao
para a instala9ao do Complexo Industrial de Moatize.

(
Vl.1 -67

01111

Rio Doce

Mo~ambique

Uma Empresa CVRD

1.3.3 LEGISLACAO
Dentre os diplomas legais vigentes em Mo9ambique, identificou-se como de relevante
importantcia parabao tematg~o.logia: geton:i~rfodlogia, tp_ed_?lo_gia e tgeotecnia, abl~gisla9ao
que pro ege os ens ma ena1s e .1ma ena1s o pa nmom10 cu 1 ura 1 mo9am 1cano, na
qual se inserem elementos naturais, sitios e paisagens protegidos por lei ou passiveis
de prote9ao.

l _)

Este requisito legal deve ser considerado neste tema uma vez que foi identificada uma
area caracterizada como geositio. Os diplomas legais que contemplam este atributo
natural, sao:
•

Lei n° 10, de 22 de dezembro de 1988 - estabelece a prote9ao legal dos bens
materiais e imateriais do patrimonio cultural mo9ambicano;

•

Lei n° 10, de 7 de julho de 1999 - Lei de Florestas e Faunas Bravias.

A primeira lei define bens culturais materiais e enumera-os (Art0 3, §3): "Os elementos
naturais, sftios e paisagens protegidos por lei ou passfveis de ta/ protec9ao ... ".
A mesma lei (Art0 3, §4, d) refere: "Entende-se por e/ementos naturais as forma9oes
ffsicas e bio/6gicas que tenham particular interesse do ponto de vista estetico ou
cientffico .... ".

0

0

Ja a segunda lei (Art 11, §1) sabre Parques Nacionais define: "Os parques nacionais
sao zonas de prote9ao total delimitadas, destinadas a propaga9ao, prote9ao,
conserva9ao e maneio da vegeta9ao e de animais bravios, bem como a protecao de
locais, paisaqens ou formacoes geol6gicas de particular valor cientifico. cultural
ou estetico no interesse e para recrea9ao publica, representativos do patrim6nio
nacionaf' (grifo adotado no presente relat6rio).

1.3.4

DESC,RICAO DOS TEMAS GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, PEDOLOGIA

E GEOTECNIA

Na sequencia, apresenta-se a descri9ao do tema geologia, a partir dos trabalhos
realizados visando caracterizar as areas preliminares de influencia do Complexo
Industrial de Moatize.

1.3.4.1 GeQlogia
A Provincia de Tete caracteriza-se por uma geologia complexa, com formac;oes de
idades que vao desde o Proteroz6ico Inferior (>1.300 M.a.) ao Cenoz6ico (Quaternario
Recente).
O contexto geol6gico observado na area de Moatize e regioes circunvizinhas e indicado
na Figura Vl.1.3.2, apresentada a seguir, que mostra o esquema geol6gico da regiao
oriental da Provrncia de Tete.

0
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Figura Vl.1.3.2 - Esquema Geol6gico da Parte Oriental da Provincia de Tete
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Fonte: Adaptado por Vasconcelos, 2000.

A Tabela Vl.1.3.2 mostra a estratigrafia geral da regiao e principais litotipos.
Tabela Vl.1.3.2 - Estratigrafia Geral e Principais Litotipos
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Fonte: Consultee, 2006.
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Proteroz6ico

0 Proteroz6ico, na reg1ao oriental da Provincia de Tete, e representado pelas
unidades descritas a seguir (PINNA et al., 1987; VASCONCELOS, 2000):

•

-

Grupo da Angonia, aflorando desde o Z6bue ate a Angonia, ao longo da fronteira
com o Malawi. E fundamentalmente constituido por gnaisses, de alto grau de
metamorfismo;

-

Grupo do Luia, representado na regiao de Moatize por ocorrencias da Formacao
do Chidue. Constituido por gnaisses da facies anfibolito, marmores, anfibolitos e
micaxistos;

-

Serie ignea de Tete e Angonia, representado na zona pelo Complexo GabroAnortositico de Tete - CGAT, constituido por um conjunto de rochas intrusivas
basicas e ultrabasicas;

-

Grupo de Matambo, que ocorre ao leste de Moatize e ao sul da cidade de Tete,
estendendo-se para sul pela Provincia de Manica. E constituido por gnaisses
migmatiticos bandados, de varias composic;:oes e pertencentes a facies
anfibolito;

-

Granitos Panafricanos e P6s-Panafricanos, ocorrendo a nordeste da Provincia
de Tete e bordejando as forma96es do Grupo de Matambo, ao leste da mesma
Provincia.

Supergrupo do Karoo (Paleo-Mesoz6ico)
As formac;:oes sedimentares do Paleoz6ico Superior pertencem ao Supergrupo do
Karoo, que contem as camadas de carvao e as formac;oes sedimentares de origem
continental. Observa-se no Karoo uma concomitancia de eventos sedimentares e
tgneos.
N_q regiao sudeste da r ·rqvincia d~ .Tete, o N1e!?oz_6i90 esta ainda representado
. pelas forniac;:oes da Lupata Superior (arenifos coriglomeraticos do Cretaceo
Inferior), dos Vulcanitos da Lupata (lavas alcalinas e fon61itos, do Cretaceo
Superior) e Forrl1ai;ao de Sena (arenitos arc6sicos de origem continental, Cretaceo
Superior), todas elas representadas ao longo do rio Zambeze, a jusante de Tete, a
partir da garganta da Lupata, e desenvolvendo-se no sentido sudeste.

•

Meso-Cenoz6ico
Na regiao oriental da Provincia de Tete estas formac;:oes estao representadas pelos
intrusivos alcalinos do monte Salambidua (localizado na divisa entre Moc;:ambique e
Malawi), pelo carbonatito do monte Muambe (ao norte da Lupata) e por uma serie
de pequenos corpos intrusivos de varios tipos litol6gicos.

•

Cenoz6ico
As formac;oes Cenoz6icas do Quatemario estao representadas por dep6sitos
aluvionares, coluvionares, terrac;os fluviais, dep6sitos de vertente (pedimentos), etc.
Vale ressaltar que os processos de dinamica superficial intensos na regiao, como
sera descrito adiante, respondem pelas espessas camadas de sedimentac;ao
recente do periodo descrito. Esse fato e bastante denotado pela paisagem referente
as formac;oes residuais, consequentemente, areas fonte desse processo.
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1.3.4.1.1 Geologia das Areas de lnfluencia Directa e lndirecta - AID/All
A AID e All, estabelecidas em carater preliminar, sao compostas, essencialmente, por
rochas proteroz6icas, limitadas ao nordeste pelo graben de Moatize e por rochas
sedimentares de idade paleoz6ica superior-mesoz6ica, pertencentes ao Karoo. Nesta
area observam-se intrusoes de diques e soleiras de composic;ao doleritica pertencentes
a fase ignea (final) do Karoo.
Formac;oes sedimentares de idade mais recente (Quaternario) ocorrem ao longo dos
rios na forma de aluvioes, coluvioes, terrac;os fluviais, bem como dep6sitos de vertente
na base das elevac;oes, e ainda como extensos mantas de cobertura compostos de
solos de varios tipos e/ou cascalheira.
A descric;ao dos litotipos pode ser observada na caracterizac;ao geol6gica da area em
estudo, apresentada na Figura Vl.1.3.3., a seguir.
•

Proteroz6ico
0 Proteroz6ico e constituido, principalmente, por rochas do Complexo GabroAnortositico de Tete - CGAT. Ocorrem tambem rochas da Formac;ao do Chidue,
pertencentes ao Grupo do Luia, envoltas pelas rochas do CGAT depois da Falha de
Bordadura a nordeste, que separa o Karoo do referido complexo. 0 CGAT e
constituido por rochas basicas e ultrabasicas, tais como: gabros, anortositos,
noritos, leucogabros, entre outras.
Afloramentos do CGAT aparecem, ainda, na area de concessao, orientadas no
sentido NW-SE, apresentando-se extremamente falhados. Alias, o contato entre as
formac;oes do CGAT com as formac;oes do Karoo e, geralmente, por falhas, sendo a
mais representativa a Falha de Bordadura e a Falha do Monte M'pandi, ambas
orientadas NW-SE.
A nordeste da AID/All observa-se que as rochas do CGAT apresentam morfologias
variadas em func;ao de diferentes tipos litol6gicos. Na sua extremidade norte, as
rochas encontram-se em terreno mais acidentado do que aquelas observadas no
centro e sul. Este fato se deve a
ocorrencia maioritaria de anortositos
do que gabros, que em geral sao
rochas mais resistentes.

( '

Os anortositos apresentam-se com
textura pegmatitica, com cristais de
plagioclasio, com ate cinco centimetros
de diametro.

Vista gera/ do anortosito com textura
pegmatltica (Fonte: Lopo Vasconcelos)
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FIGURA Vl.1.3.3
CARACTERIZACAO GEOLOGICA DAS AREAS
DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA
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Vl.1.3.3

As rochas do CGAT estao cortadas par
numerosos
diques
dolerfticos,
expresses par relevos proeminentes e
com maior densidade de vegeta9ao. A
ocorrencia de filoes acidos tambem foi
observada.

Dique doleritico cortando as rochas do CGA T. Observase o relevo mais pronunciado e a maior densidade de
veaetacao fFonte: Looo Vasconcelos!

A presen9a ou proximidade dos diques
dolerfticos e manifestada geralmente pela
ocorrencia de inumeros calhaus rolados de
doleritos na proximidade, que a popula9ao
empilha para venda coma pedra de
constru9ao.
Caracterf stico
dos
gabroanortositos e a ocorrencia de magnetita. Foi
possfvel observar dais afloramentos com
magnetita incrustada, alem da ocorrencia de
fragmentos de magnetita cobrindo o solo, fato
este observado na zona norte da area de
estudo.

Ocorrencia de fragmentos de magnetita no solo,
proveniente das rochas do CGA T (Fonte: Lopo Vasconcelos)

A presen9a de anortositos e nao de gabros e ainda denunciada pela cor dos solos de
altera9ao, que sao muito mais claros (quase brancos, de caulino) do que a do solo
gabros, que apresenta uma cor mais castanha-avermelhada. Conforme o item Vl.1.3.5,
descri9ao do tema geomorfologia, as rochas do CGAT aparecem em relevo positive em
rela9ao as forma96es do Karoo.
As rochas da Forma9ao do Chfdue, mencionada anteriormente, sao constitufdas par
gnaisses da facies anfibolito, marmores, anfibolitos e micaxistos. Contudo, nao foi
possfvel observar afloramentos de rochas desta forma9ao durante os trabalhos de
campo, apenas observou-se um xen61ito de anfibolito no gabro, o que denota o
caracter intrusivo do CGAT no Chfdue.
ldentificou-se nas imedia96es do aeroporto de Chingodzi, afloramentos de CGAT que
nao aparecem cartografados nos mapas consultados. Na imagem de satelite estas
areas apresentam um aspecto diferente daquele das areas envolventes e aparentam
estar no prolongamento do Monte M'pandi. Nesses afloramentos nota-se uma diferen9a
substancial da cor dos solos destas rochas (supostamente CGAT) e dos solos das
rochas do Karoo.
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Karoo (Paleo-Mesoz6ico)
As formac;oes sedimentares do Karoo somente estao representadas per rochas do
Grupo do Ecca (que contem as camadas de carvao) e por rochas do Karoo
Superior, estas, no extrema sudeste da area.

Os sedimentos do Grupo do Ecca sao de origem continental e constituidos por uma
sequencia de rochas variadas. A seqi..iencia se inicia com uma unidade de
conglomerados de base, por vezes chamados de tilitos - o Termo de Base au Serie
Tilftica, seguida de uma sequencia espessa de sedimentos pelfticos com
intercalac;oes areniticas, que contem as camadas de carvao.
Esta sequencia leva o nome de Serie Produtiva ou Termo lntermedio. Finalmente,
segue-se o Termo Superior ou Serie de Matinde constitufda, fundamentalmente, por
arenitos arc6seos, de granulometria grosseira a media, por vezes conglomeraticos.
Na AID, as forma96es do Ecca estao representadas ap6s o rio Revuboe e entre o
CGAT e a margem esquerda do rio Zambeze, n(:l zona de Benga, ate o rio Muarazi.
Na sua grande maioria aflora a Serie de Matinde.
Os afloramentos da Serie Produtiva, geralmente sao visiveis em ravinas ou leitos de
rios, pelo fato de serem capeados pelos arenitos de Matinde. Portanto, nao foi
possfvel realizar o seu mapeamento na escala de trabalho adotada durante a
elabora9ao da caracteriza9ao geol6gica das areas preliminares de influencia. Devese salientar que nao foi observada a Serie Tilitica nas areas de !nfluencia, o que nao
quer dizer que nao ocorra.

A Serie Produtiva foi observada,
fundamentalmente, ao longo das
escarpas das margens do rio
Muarazi,
e
em
declives
pronunciados na borda SW do
corpo do CGAT, no Monte
Nos
afloramentos
M'pand i.
encontrados, a Serie Produtiva
caracteriza-se
por
uma
alternancia de rochas pelfticas e
rochas psamfticas.

Escarpa do rio Muarazi mostrando uma sequencia tfpica
dentro da Serie Produtiva (Fonte· Lopo Vasconcelos}
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As rochas peliticas sao constituidas
essencialmente por siltitos cinzentos,
que podem ser carbonosos a muito
carbonosos
e
canter
bandas
milimetricas de carvao. Geralmente os
siltitos
apresentam-se
bastante
alterados,
com
ocorrencia
relativamente fresca e com alguma
resistencia. Os siltitos caracterizam-se
por apresentarem uma partigao forte,
por vezes elipsoidal, cujo nucleo e
constituido par siltito fresco.
Bancada de siltito cinzento a muito carbonoso, com pequenos
/eitos de carvao, na base do bordo SW do Monte M'pandi (a
caminho de Benga). Notar a /aminac;ao caracteristica (Fonte:
LOPO VASCONCELOS)

Alternando com os siltitos ocorrem
varios tipos de arenitos, com cores
que
variam
geralmente
do
esbranquigado
ao
amarelado.
Ocorrem tambem niveis de arenitos
vermelhos ou car de tinto, geralmente
muito
duros
e
muitas
vezes
mostrando aneis de Liesegang.

Arenitos ferruginosos com diaclasamento e aneis de
Uesegang (Fonte : LOPO VASCONCELOS)

Os arenitos sao geralmente de
granulometria media e muitas vezes
apresentam niveis conglomeraticos.
Estructuras de estratificagao cruzada
planar e/ou acanalada sao tambem
comuns.
Os
arenitos
encontram-se .
freqOentemente fraturados, com varios
sistemas de diaclases, dividindo a
rocha em blocos quase perfeitos.
Estas diaclases sao mais evidentes
nos arenitos finos-medios. Ainda com
relagao a Serie Produtiva, na AID foi
possivel observar algumas camadas
de carvao.
Com representa9ao muito extensa em
praticamente toda a zona do Karoo na
AID, observa-se o Termo Superior ou
Serie de Matinde do Grupo do Ecca.

Bloco de arenito ferruginoso muito duro, com
estratificac;ao cruzada e niveis conglomeraticos mais
ferruginosos em matriz de granulometria media (Fonte
LOPO VASCONCELOS)
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Em geral sao ba ncadas espessas de arenitos arc6seos, apresentando granu!ometria
variavel, mas geralmente medics a grosseiros,
conglomeraticos bem nftidos, e, por vezes,
nfveis mais ferruginosos. Estratifica9ao
cruzada planar ou acanalada e freqOente.
Quando afloram nos leitos dos rios, e
com um
observar
estructuras
de
lamina9ao/estratificac;ao de ripples.
Os arenitos apresentam-se meteorizados e
friaveis, intercalados por corpos de canal
tambem areniticos.

Arenitos arc6sianos grosseiros de Matinde, com
estratificaqao cruzada (Fonte : LOPO VASCONCELOS)

..

Entre o CGAT e o rio Zambeze, as
formagoes do Karoo apresentam-se
muito dobradas, o que pode ser
observado na Figura VI. 1.3.4, a seguir.

Corpos em fonna de canal lateralmente
conetados. Por baixo destes corpos aparecem
arenitos finos com laminaqao de ripples (Fonte:
LOPO VASCONCELOS)

No terreno, estas estructuras manifestam-se
por uma serie de cristas arredondadas, com
alturas de ate 1O metros, separadas por
zonas baixas e planas, cobertas por solo,
coluvioes e cascalheira de cobertura, expondo
por vezes as formagoes da Serie Produtiva.

Vl.1.3.4: Fragmento da imagem Landsat mostrando

a estructura dobrada da Serie de Matinde, na regiao
ao su/ de Bengfl (Fonte· LANDSAT, 2000)

Ha indica96es da presenga de camadas finas
de carvao na Serie de Matinde, mas sem interesse econ6mico .

E importante

mencionar a ocorrencia de diques e soleiras dolerfticas que podem tanto
cortar somente as formac;oes sedimentares do Karoo, coma as do Karoo e do CGAT.
Estes doleritos pertencem as varias fases de intrusao, de idades que vao do
Cambriano ate a fase final do Karoo.
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Cenoz6ico
As formac;oes mais recentes, de idade quaternaria, constituidas principalmente por
aluvioes, coluvioes e terrac;os fluviais dispostos ao longo do rio Zambeze e ao longo
dos rios Moatize, Muarazi e Revuboe, merecem ser citadas.
Referencia deve ser feita tambem aos dep6sitos de vertente, em especial junta aos
contatos do CGAT, com as formac;oes planas do Karoo, e aos solos de cobertura
que abrangem extensas areas, e com espessuras variaveis, desde muito fino a
quase dais metros (a vezes mais).
Conforme ja mencionado, par vezes o solo
esta coberto de cascalheiras de origem
variada, desde fragmentos lfticos varios, a
calhaus rolados e fragmentos de troncos
fossilizados. Esses fragmentos sao muito
freqOentes na regiao e resultam da
vegetac;ao de idade Karoo.

Ressalta-se, ainda, que, nos leitos dos
rios, observam-se nos aluvioes dep6sitos
de minerais pesados, alguns dos quais
relativamente extensos e espessos. Tai
foi observado nos leitos secos dos rios
Muarazi, na porc;ao sul, e dos rios
Mepune e Murongozi, afluentes da
margem direita do rio Revuboe.

Cascalheira que cobre parte da AID ao sudeste do Monte
M'pandi. Observam-se calhaus ro/ados, fragmentos de
troncos fossilizados e fragmentos rochosos (Fonte: Lopo
Vasconcelos)

Nos leitos secos dos rios de grande porte tambem e freqOente verificar acumulac;oes de
blocos de grandes dimensoes constituidos par litologias variadas.

lntercalar;oes de minerais pesados em aluvioes
semi-consolidados do /eito do rio Muarazi. Notar a
laminar;ao nos sedimentos (Fonte· LOPO VASCONCELOS)
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Geologia da Area de ~on cessac
A caracterizac;ao geol6gica da AID (preliminar) e aplicavel a area da concessao e se
resume as seguintes forma9oes, das mais antigas as mais recentes:
•

Forma96es pre-cambrianas, pertencentes ao CGAT.

•

Forma96es sedimentares do Karoo inferior, nomeadamente rochas do Grupo do
Ecca.

•

Formac;oes fgneas do Karoo superior, nomeadamente as intrusoes dolerfticas do
Karoo Superior.

•

lntrusoes filoneanas de idade p6s-Karoo.

•

Forma96es quaternarias, representadas par aluvioes, coluvioes , terra9os fluviais e
dep6sitos de vertente.

•

Proteroz6ico
As forma96es do CGAT constituem o
substrata
onde
assentam
as
forma96es sedimentares do Karoo. Ele
ocorre nos limites nordeste da area de
concessao, e num corpo rnais ou
menos continua, orientado NV\/-SE,
desde o limite NW da area de
concessao, nas imediac;:oes do Monte
M'pandi, ao seu o iimite sudeste , antes
da regiao de Calambo. Na regiao
central, um horst de embasamento,
com 4-7 quilometros de !argura, separa
o graben de Moatize da parte oriental
da bacia, onde se situam as sec9oes
2a-2d e a regiao de Calambo.
Na regiao sudeste da concessao, observam-se varias protuberancias deste corpo,
desenvolvidas para leste, subdividindo a area nas sec9oes 2a-2d.
As rochas do CGAT observadas na area de concessao sao fundamentalmente
gabros, com graus de conservac;:ao variados, desde rocha fresca a rocha mais ou
menos meteorizada, chegando a atingir um grau de altera9ao complete. Sao rochas
geralmente escuras e com granulometria variada .

•

Karoo (Paleo"Mesoz6ico)
As formac;:oes sedimentares do Karoo observadas na area de concessao estao
representadas pelas tres unidades do Grupo do Ecca - Termo de Base ou Serie
Tilftica, Termo lntermedio ou Serie Produtiva, e Termo Superior ou Serie de
Matinde. Nern todas estao representadas do mesmo modo em toda a bacia,
dependendo fundamentalmente das condic_;:oes da evoluc;:ao tect6nica nas varias
areas dentro da concessao e do grau de erosao sofrido pelas formac;:oes.
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0 Karoo assenta em discordancia sobre forma96es do Pre-Cambriano, quer por
descontinuidade estratigrafica (indicando o hiato de forma96es de idade CambricoCarb6nico Inferior), quer por contato por falhas (resultantes da forma9ao do graben
no interior das forma96es do Precambrico).
Em determinadas areas da bacia falta o Termo de Base, sendo o contato com o
CGAT feito diretamente com a Serie Produtiva e as vezes mesmo com a Serie de
Matinde.

•

Termo de Base (ou Serie Tilitica)

De acordo com literatura (ANTHOINE & DUBOIS, 1922; ANDRADE, 1929;
BORGES, 1935, 1952; REAL, 1966; MAGNEE & THONNARD, 1969; CCM, 1973;
AUSTROMINERAL, 1985; GPZ, 1974; entre outros), e referida a existencia no
graben de Moatize de um conglomerado de base, que indica o infcio da deposi9ao
dos sedimentos que irao dar origem as forma96es do Karoo.
Durante o trabalho de campo, nao foi possfvel observar este conglomerado de base
na area da concessao, mas ele foi identificado num ponto de observa9ao ao longo
da estrada Moatize-Z6bue, junto ao contato com rochas precambricas.
•

Termo lntermedio (ou Serie Produtiva)

As forma96es do Termo lntermedio foram
observadas em varios pontos da Bacia
Carbonffera, com especial enfase nos
corpos de agua maiores que dissecam a
topografia, expondo as forma96es. A
semelhan9a do que se observa na AID e All,
tambem se observam alguns afloramentos
da Serie Produtiva em zonas de declives
maiores dentro da bacia .
Na area de concessao, o Termo lntermedio
e constitufdo por uma serie de sedimentos
pelfticos e psamfticos, com predominancia
dos
primeiros.
As
rochas
pelfticas
dominantes sao siltitos e argilitos (cinzentos,
negros e/ou carbonosos), ao passo que as
psamfticas sao arenitos (geralmente de grao
fino a media, podendo ser localmente
conglomeraticos, mostrando estratifica9ao
cruzada e apresentando formas
de
pequenos corpos lenticulares). lntercaladas
Afloramento da Camada Andre logo
nesta sequencia de pelitos/psamitos, ocorrem seis
ap6s a ponte sabre. o rio Moatize na
complexos
carbonosos (usualmente chamados de
estrada para o Z6bue (Fonte: LOPO
VASCONCELOS)
"camadas") que, da base para o topo da sequencia,
apresentam as seguintes denomina96es: Sousa
Pinto , Chipanga, Bananeiras, lntermedia, Grande Falesia e Andre.
Durante os trabalhos de campo foi possfvel observar afloramentos das camadas
Sousa Pinto, Chipanga, Grande Falesia e Andre.
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Os carvoes sao de odgem continental, depositados ep1 r:imbiente fl1'.Jvio-de!l-8ico,
com passive! transic;ao para ambiente lacustre . isto se justifica pelas caracterfsticas
litol6gicas e pelas estructuras sedimentares que podem ser observadas nos varios
afloramentos que ocorrem na area de concessao.

A existencia de seis camadas de carvao, contendo a teto e a muro sequencias
litol6gicas muito semelhantes, indicam uma ciclicidade dos processes de
sedimentac;ao, associada a uma tectonica de afundimento por pulsa96es cfclicas.
De acordo com a coluna estratigrafica apresentada pela PARTEX (1987), que
considera as possanc;as medias das varias camadas de carvao e respectivos tetos
e muros, o Termo lntermedio apresenta uma espessura media de 317 metros,
pod en do variar de 244 a 4 70 metros.
A ocorrencia das seis camadas de carvao da Serie Produtiva nas varias sec96es
nao e uniforme. Assim, somente nas secc;oes 4, 5 e 6 apresentam as seis
camadas. A secc;ao 3 somente apresenta as tres camadas inferiores e as secc;oes 1
e 2a, as quatro camadas inferiores.

•

Termo Superior (ou Serie de Matinde}
Na area de concessao, as rochas desta unidade estratigrafica tern uma ocorrencia
generalizada em afloramentos em praticamente todas as secc;oes .
As ca racteristicas geol6glcas desta unidade indicam um ambiente deltaico com
caracterfsticas de planfcie de inundac;ao (PINNA et al. 1987) . Sao observados
arenitos arcosianos de granulometria media a grossa, por vezes conglomeratico,
mostrando estratificac;ao cruzada planar e/ou acanalada e manifestac;oes de deltas
de Gilbert.
Par exemplo, na secc;ao 5 foi observado um enorme afloramento com caracterfstica
de um delta Gilbert. lnterca!ados nestes arenitos arc6sicos podem aparecer arenitos
finos micaceos, por vezes ferruginosos e apresentando aneis de Liesegang.

Os doleritos, incluindo as rochas do CGAT, foram encontrados, na sec9ao 5, no
leito do rio rvioatize e ,ainda, observados na sec9ao 6.

•

Cenoz6ico
Os dep6sitos cenoz6icos do Quaternario sao, do mesmo modo que na AID e All,
constituidos par aluvioes, coiuvioes, terrac;os fluviais e dep6sitos de vertentes. A
descrigao apresentada anteriormente aplica-se inteiramente area de concessao.

a

1.3.4.1.2 Geologia Estruturai -Areas de lnfluencia Directa e lndirecta- AID e All
Um dos aspectos mais relevantes da AID, em especial na por9ao que vai desde o norte
de Matundo (porgao ap6s o rio Revuboe) ate o rio Muarazi (ao sul), ou seja, bordejando
o CGAT, e a existencia de grandes dobramentos, alguns bastante apertados, que
afetam as forma9oes do Karoo.
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A orienta9ao dos eixos de dobra e variavel de regiao para regiao. Assim, na regiao de
Matundo os eixos de dobra tern uma orienta9ao geral de E-W, ao passo que na area ao
nordeste de Benga, essa orienta9ao passa para NE-SW. Ao sul, na regiao pr6xima da
foz do rio Muarazi ate a area de Calambo, os eixos de dobra apresentam dire96es
diversificadas, desde E-W a N-S. Os diagramas estereograficos das coordenadas das
diaclases e das estratifica96es estao nas Figuras Vl.1.3.5 e Vl.1.3.6, respectivamente.

Figura Vl.1.3.5 - Estereograma das coordenadas das diaclases afetando o Karoo
84 Pontos
Densidade mE\xma: 5.59%
lsolirhas: 1".:::.

0

Prnjccyio de lguel AJ"ca, Hcmi,z,fcrio Inferior

Vl.1-81

()Ill I

Rio Doce Mo~ambique
Uma Empresa CVRD

Figura Vl.1.3.6 - Estereograma das coordenadas das
do Karoo
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Observa-se no diagrama da Figura Vl.1.3.5 que a grande maioria das diaclases sao
verticais ou subverticais, e tern duas tendencias dominantes: E-W/90° e NW-SE/90°.
Pode notar-se, ainda , uma tendencia menos evidente na direc;ao N-S/90°.
Por outro lado, o diagrama referente as acamac;oes (Figura Vl.1.3.6) mostra uma
tendencia horizontal a suborizontal das camadas , pois as areas de maior concentrac;ao
de pontos localizam-se no centro ou pr6ximo do centre do diagrama.
A zona de maior concentrac;ao no centre do diagrama corresponde as camadas
horizontais ou quase horizontais, ao passo que as outras duas areas de concentrac;ao
denotam os flancos das dobras abertas que caracterizam as forma96es do Karoo do
graben de Moatize.
Neste diagrama podem ainda ser observadas outras areas -de cor laranja escuro, que
correspondem as medi96es das acama96es feitas na AID, desde Benga ate o rio
Muarazi.
Os padroes de falhamento que afetam a AID sao bastante complexos. Foram
observadas poucas falhas, de modo que as que aparecem na caracteriza9ao geol6gica
se referem as falhas interpretadas a partir da imagem de satelite e de fotografias
aereas. Como e caracteristico das zonas de graben, as falhas existentes sao todas
normais.
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As dimens6es das falhas sao bastante variaveis, desde alguns metros ate algumas
dezenas/centenas de metros. As falhas de maior dimensao aparentam ter uma direc;ao
preferencial NW-SE e outras ainda E-W. As falhas de menor dimensao tern as mais
variadas dimens6es, resultantes dos processes de dobramento que afetaram as
forma96es do Karoo nesta regiao, ao passo que as falhas maiores estarao
possivelmente ligadas ao desenvolvimento da formac;ao dos grabens.
Uma analise da caracterizac;ao geol6gica apresentada anteriormente na Figura Vl.1.3.3
mostra, praticamente, a inexistencia de area que esteja isenta de falhamento. Algumas
areas com menor quantidade de falhas interpretadas correspondem, geralmente, as
zonas densamente povoadas, o que mascara a geologia nas imagens.
Na AID observa-se intense falhamento ao norte, que parece corresponder a area onde
predominam os anortositos sabre os gabros.
Geologia Estructural da Area de Concessao

Em termos tectonicos, as forma96es da Bacia Carbonffera de Moatize preenchem um
graben orientado NW-SE, originado par acc;ao da tectonica distensiva, associado ao
Rift da Africa Oriental, que comec;ou a formar-se durante o Jurassico Inferior (AFONSO,
1976).
0 afundamento em cunha dos sedimentos do Karoo, devido ao desenvolvimento
destas falhas, deu origem a sinclinais e anticlinais abertos, cujos eixos sao, em geral,
paralelos a direc;ao de alongamento do graben, NW-SE.
A Figura Vl.3.7 mostra um esquema da orientac;ao dos varios eixos de anticlinais e
sinclinais que afetam o graben de Moatize, bem coma o respective diagrama de roseta.
Verifica-se que a direc;ao dominante e NW-SE, paralelo ao alongamento do graben,
variando entre N55°W e N35°W.
Figura Vl.1.3.7 - Esquema Mostrando a Orienta9ao dos Eixos de Anticlinais e
Sinclinais que Afetam as Forma9oes do Karoo de Moatize
N

'
0
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\

Anticlinais

/

Sinclinais

Fonte: Adaptado de VASCONCELOS, 2000.

Com relagao a orientac;ao dos afloramentos da varias camadas de carvao (Figura
Vl.1.3.8), observa-se que os sinclinais e anticlinais sao mergulhantes.
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Figura Vl.1 .3.8 - Esquema Mostrando a Orientagao dos Afloramentos das
Camadas de Carvao de Moatize

Fonte: Adaptado de VASCONCELOS, 2000.

A estructura mais marcante do graben de Moatize e a chamada Falha de Bordadura,
que define o limite NE do graben de Moatize, numa extensao de cerca de 35
quilometros no sentido NW-SE, desde a regiao do Revuboe (a NW) ate a regiao de
Calambo (a SE), infletindo para uma direc;ao E-W por, aproximadamente, 1O
quilometros (MAGNEE e THONNARRD, 1969).
Esta falha tern uma inclinac;ao media de cerca de 45° SW. A situac;ao da margem SW
do graben diferente, contendo uma serie de offsets que ciao origem a uma serie de
blocos do Karoo , separados por formac;oes do CGAT. As fa Ihas da margem SW
tambem tern inclina96es maiores, como a do Monte M'pandi, inclinando 80°NE.

e

Outros sistemas de falhas cortam o graben de Moatize, desde falhas longitudinais,
concentricas a transversais (ate sete quilometros). Sao paralelas a Falha de Bordadura
e ocorrem principalmente nas extremidades NW e SE do graben, inclinando
simetricamente para o centro do graben, com inclinac;oes de 45°-60°.
As falhas transversais e concentricas ocorrem principalmente na zona central do
graben e sao notoriamente mais curtas. Todas estas falhas que afetam o graben de
Moatize sao falhas normais.

0 diagrama apresentado na Figura Vl.1.3.9 mostra um diagrama de roseta sem
direc;oes predominantes, coma consequencia deste sistema complexo de falhas que
afetam o graben de Moatize.
Figura Vl.1.3.9 - Esquema da Orientac;ao das Falhas Principais que Afetam o
Graben de Moatize
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Fonte: Adaptado de Vasconcelos, 2000.
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0 graben de Moatize esta estruturado numa serie de blocos, como consequencia deste
sistema complexo de falhamentos e do comportamento dos anticlinais e sinclinais.
Alem dos sinclinais e anticilinais que afetam as formac;oes do Karoo do graben de
Moatize, e com eixos orientados NW-SE (excetuando o sinclinal da secc;ao 1, orientado
NE-SW), observa-se a existencia de dobras de arrasto junto ao cantata com o CGAT,
resultantes da descida em cunha dos sedimentos.
Com relac;ao aos diques e soleiras doleriticas que cortam os sedimentos do Karoo e
tambem do CGAT, destaca-se o grande dique que atravessa o graben no sentido NWSE, ap6s a area da concessao, ate a secc;ao 4, passando pelas secc;oes 5 e 6.
Observou-se este dique em tres pontos nas secc;oes 5 e 6. A Figura Vl.1.3.1 O mostra o
esquema de orientac;ao dos diques que cortam o graben de Moatize.
Figura Vl.1.3.10 - Esquema Mostrando a
Graben de Moatize

Orienta~ao

dos Diques que Cortam o
N

'

Fonte: Adaptado de VASCONCELOS, 2000.

Os esquemas tect6nicos apresentados na Figura Vl.1.3 .11 mostram diagramas de
roseta destes quatro componentes (falhas, diques, eixos de dobra e camadas) de cada
secc;ao em que se encontra dividido o graben.
Quanta as falhas, com excec;ao daquelas identificadas na secc;ao 1 e na area de
Calambo, todas mostram duas direc;oes de falhamento principais - uma no sentido do
alongamento do graben (NW-SE) e outra variando na direc;ao NE-SW.
Nas secc;oes centrais, 2b-2d e 4 predomina a direc;ao NW-SE, ao passo que nas
secc;oes 2a e 6, predomina a direc;ao NE-SW. Na area de Calambo tambem predomina
a orientac;ao NE-SW, havendo outras tres direc;oes de igual predominancia: NW-SE,
NNW-SSE e WNW-ESE.
A secc;ao 1 mostra orientac;oes predominantes NW-SE e N-S, e a secc;ao 3 mostra
iguais desenvolvimentos de falhas nas direc;oes NE-SW e NW-SE.
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Figura Vl.1.3.11 - Esquema Tectonico da Bacia de Moatize

Fonte: Adaptado de Vasconcelos, 1995.

Com relac;ao a orientac;ao dos diques identificados nas sec9oes, a tendencia global e
de NW-SE, sendo que as secc;oes 2b-2d e 3 apontam outra direc;ao, de tendencia NESW a ENE-WSW.
Os eixos de dobra tern , em geral, uma orientac;ao NW-SE em todas as sec96es , exceto
a secc;ao 1, em que a tendencia e N-S e a regiao Calambo, onde se observam duas
direc;oes. Os afloramentos das camadas de carvao mostram variac;oes em furn;:ao da
camada tectonica de cada secc;ao, mas e possfvel verificar uma tendencia geral N\NSE (exceto na secc;ao 1). Ha nas secc;oes 2b-2d, 4, Central e Calambo, outras dire96es
que correspondem as mudanc;as de direc;ao como consequencia dos mergulhos dos
eixos de dobra.
As informac;oes sabre os aspectos tectonicos e estruturais foi sintetizada num mapa
elaborado pela AUSTROMINERAL (1985) , no qual se incluem dados de falhamento ,
dobramento, dique e afloramentos das camadas de carvao (Figura Vl.1.3 .12).
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Figura Vl.1.3.12: Esbo~o Tectonico do Graben de Moatize, com as Falhas, Eixos de Dobra e Diques. As
Geol6gicas estao Separadas em Precambrico, Serie Produtiva e Serie de Matinde
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1.3.4.1.3 Sismologia
A porc_;:ao central de Moc_;:ambique esta localizada em uma area considerada de
actividade sismica , sob a influencia do Grande Vale do Rift, que separa as placas
Arabica, Africana e Indiana , estendendo-se no sentido norte-sul por cerca de 5.000
quilometros, desde o norte da Siria ate o centro de Moc_;:ambique.
O Rift tern seu inicio no Mar Vermelho, na separac_;:ao das placas Africana e Arabica,
estendendo-se no sentido NW-SE ate o Golfo de Aden. A partir dai, o Rift se direciona
para o sul, ate a regiao do Urema, dentro da placa Africana. Como resultado tem-se a
separac_;:ao desta placa em duas, de forma lenta e progressiva.
A Figura Vl.1.3 .13 mostra a localiza9ao do Grande Vale do Rift.

Figura Vl.1.3.13:

Localiza~ao

do Grande Vale do Rift

LEG ENDA
.,..., 1- i·m lte:i;; de
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Fonte: http://pubs.usgs.govlgipldynamic!East_Africa.html

0 Grande Vale do Rift constitui-se em uma area de intensa actividade slsmica, com
sismos de elevada magnitude, conforme indicado na Figura Vl.1.3.14.
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Figura Vl.1.3.14: Ocorrencia de Sismos na Area de lnfluencia do Grande Vale do
Rift
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Fonte: CHAPOLA, 2005.

A Figura Vl.1.3.15, a seguir, representa a ocorrencia de sismos da regiao do Vale do
Rio Chire e areas adjacentes, para o periodo de 1954 a 2002, na qual Moatize se
integra. Esta figura demonstra que a regiao de Moatize ja foi afetada por diversos
sismos com quatro e cinco de magnitude-Ms (Magnitude de onda de superffcie
homogeneizada), com epicentros na zona do Rift.
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Figura Vl.1 .3.15: Ocorrencias de Sismos nas Areas Adjacentes ao Vale do Chire
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Fonte: CHAPOLA, 2005.

Para a regiao de Moatize, no perfodo compreendido entre 1966 a 2005, nao ocorreram
sismos de magnitude superiores a tres. No entanto, o sismo ocorrido em 23 de
fevereiro de 2006, que teve o seu epicentre em Chitobe (na Provfncia de Manica),
registou uma magnitude de 7,5 e intensidade de sete graus na escala Internacional de
Me real Ii.
Em termos de intensidade sfsmica, de acordo com o Esquema de Oivisao de
Mogambique por Zonas Sismol6gicas (Dire9ao Nacional de Geologia - ONG , 2005), a
regiao de Moatize esta inclufda na Zona VII (Figura Vl.1.3.16), correspondente a uma
area com propensao para intensidade sismica moderada (sete graus na escala
Internacional de Mercalli\ Entretanto, devido a sua proximidade com a area abrangida
pelo Vale do Rift, esta regiao pode ser enquadrada na Zona VIII (ONG, 2006), isto e,
zona com propensao para ocorrencia de sismos de maior intensidade.

1

Escala de Mercalli varia de 1 a 12. lntensidade de 7° pode provocar danos moderados em predios bem
construfdos, mas significativos em outras construg6es.
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Figura Vl.1.3.16: Esquema de Zoneamento Sismico de Mocambique
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A freqOencia de ocorrencia de sismos com intensidade moderada a forte e, no entanto,
considerada de longa dura9ao, sendo superior a 6.500 anos para os sismos de oito
graus de intensidade na escala de Mercalli e superior a 1.176 anos no caso de sismos
de oito graus de intensidade na escala de Mercalli, como mostra a Tabela Vl.1.3.3.
Tabela Vl.1.3.3: Periodo de Frequencia Media de Longa Duracao
lntensidade (Graus)

I

Duracao (anos)

8

6500

7

1176

6

436

Fonte: (DIREC9Ao NACIONAL DE GEOLOGIA-DNG, 2005)

1.3.4.1.4 Recursos Minerais

A actividade de lavra de recurses minerais apresenta grande potencial de expansao em
toda a provfncia. Segundo a Dire9ao Provincial dos Recursos Minerais e Energia, a
Provfncia de Tete possui reservas de carvao, uranio e metais basicos, ainda pouco
explorados. Atualmente encontram-se instaladas empresas voltadas a explora9ao
mineral, conforme apresentado na Tabela Vl.1.3.4 .
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Tabela Vl.1.3.4 - Produc;ao Mineral por Empresas e Minerios na Provincia de Tete
no ano de 2005
-

. :. , Empresas de Mineracao

I

_T_~po de Minerio

l

'

Unidade
-..
.
'

.· ·_::'.;i ].:.·· Prod·~~~~' ~~q~ ·

Exploracao Mineira Moi;:ambique

Carvao Mineral

T

0,04

Vale Zambeze (Goba)

Carvao Mineral

1,00

Areia

T
ma

8.661 ,6

Vale do Zambeze (Benga)

Carvao Mineral

T

0,5

CVRD

Carvao Mineral

T

143,40

Same

Ouro

F.F.Mineiro

g

2.283,70
262 ,50

Clover Mogambique

Granite azul

m3

Vale Zambeze Stok

Carvao Mineral

T

37.632,50

Dumortiete

T

15,0

Areia

m3

11.533,0

Grineker

Saibro

m3

1.750,0

Minas de Moatize

Carvao

T

3.417,0

Milamor
Grineker

'.:;

Fonte: Relat6rio Anua/ 2005, Oepartamento dos Recursos Minerais.

Verifica-se nesta Tabela a predominancia da explorac;:ao do carvao (seis empresas) ,
seguida pela explorac;:ao de areia. 0 ouro, que possui valo r agregado alto , explorado
apenas por uma empresa que apresentou, em 2005 , somente 2,3 quilos de produc;:ao.

e

A Tabela Vl.1 .3.5, a seguir, apresenta as concessoes e licenciamentos de minerac;:ao
na Provfncia de Tete, no perfodo de 2004 a 2005.

Tabela Vl.1.3.5 - Numero de Concessoes e Licenciamentos de Minerac;ao na
Provincia de Tete - 2004-2005

1·" ·. -·· · -~"'i"i~ul? '

- -- ··20~4

::--~~~~-= -~

-~·~~~ 1~

- ~~-~5,. .·_., .;~, ..::~~Cresci~t~~~ .<l

Concessao Mineira

9

7

(45)

Certificado Mineiro

3

3

0

20

152

660

Lie. Reconhecimento

2

10

400

Senha Mineira

2

2

0

Lie. Cornercializagao

10

12

20

Lie. Prospec;:ao e Pesquisa

Fonte : Re/at6rio Anual 2005, Departamento dos Recursos Minerais

1.3.4.1.5 Geositios
Na area da concessao, foi observado um afloramento que merece aten9ao especial ,
situado no leito do rio Moatize, na secc;:ao 5, perto da sua foz com o rio Revuboe . Este
afloramento apresenta cerca de 200 metros de extensao na margem esquerda do rio
Moatize.
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0 local apresenta uma queda de agua de, aproximadamente, seis metros de altura,
definida par um enorme dique doleritico - o Grande Dique - que corta o rio
transversalmente em toda a sua extensao, estendendo-se pelas suas margens adentro.
Em 2005, em workshop realizado pelo Museu Nacional de Geologia, esta area foi
publicamente referida coma sendo de interesse geol6gico passive! de ser considerada
como um geositio (VASCONCELOS, 2005).
0 sitio apresenta uma profusao e variedade de fenomenos geol6gicos, a saber:
•

Rochas da Serie Produtiva e da Serie de Matinde, desde arenitos varios, a siltitos e
uma camada de carvao;

•

Rochas do Karoo igneo, denominado Grande Dique;

•

Estructuras variadas, desde dobras, falhas e diaclases;

•

Fenomenos de sedimentologia, como estratifica96es cruzadas, lamina96es, ripples,
intercala96es lenticulares, aneis de Liesegang, entre outros;

•

Fenomenos de metamorfismo de cantata, desde arenitos a siltitos "cozidos", coque
natural e siltitos carbonosos coqueficados.

A area

descrita e um exemplo classico e didatico sabre os fenomenos geol6gicos e
tectonicos que ocorreram durante a forma9ao do Karoo nesta area. Deve-se assim
considerar a possibilidade da sua conserva9ao.

Dentre os diplomas legais vigentes em Mo9ambique, identificou-se como de relevante
importancia a legisla9ao que protege os bens materiais e imateriais do patrim6mio
cultural mo9ambicano, na qual se inserem elementos naturais, sitios e paisagens
protegidos por lei ou passiveis de prote9ao.
Este requisito legal deve ser considerado neste tema uma vez que foi identificada uma
area caracterizada como geositio. Os diplomas legais que contemplam este tema, sao:
•

Lei n° 10, de 22 de dezembro de 1988 - estabelece a prote9ao legal dos bens
materiais e imateriais do patrimonio cultural mo9ambicano;

•

Lei n° 10, de 7 de julho de 1999 - Lei de Florestas e Faunas Bravias.
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1.3.4.2 Geomorfologia

Na seqi.iencia, apresenta-se a caracteriza9ao geomorfol6gica da Area de lnfluencia
Directa e lndirecta do Complexo Industrial de Moatize.
1.3.4.2.1 Caracterizacao das Areas de lnfluencia Directa e lndirecta - AID/All

As Areas de lnfluencia Directa e lndirecta - AID/All sac caracterizadas,
predominantemente per duas unidades morfol6gicas distintas, em fun9ao de sua
natureza geol6gica, conforme descrito a seguir:
•

Terrenos altos do Complexo Gabro-Anortositicos de Tete, com cotas absolutas
acima de 250 metros;

•

Terrenos baixos sedimentares do Karoo, com cotas, aproximadas , entre 150 e 250
metros.

A Figura Vl.1.3.17, apresentada a seguir, identifica as unidades identificadas.
Os terrenos altos do Complexo Gabro-Anortositicos de Tete sac caracterizados por
relevo ondulado a fortemente ondulado, com presern;a de monadnocks (relevo residual
constituido por rochas resistentes a erosao) , superficies aplainadas , vales encaixados,
com coberturas coluviais e leques aluviais .
Os terrenos baixos sedimentares do Karoo ocupam faixas estreitas, -e irregulares da
bacia de Moatize e sao essencialmente pianos a levemente ondulados, sua genese
esta relacionada aos processes de peneplana9ao.
As observa96es realizadas em campo permitiram definir, dentro dos terrenos
sedimentares, unidades geomorfol6gicas formada~ por cristas de arenitos/arenitos
conglomeraticos possantes , dobrados e falhados.
Os morros residuais , portadores de cristas, alternam-se na paisagem com depressoes
planas modeladas em siltitos e bancadas delgadas de arenitos fines , que formam uma
estructura de bancadas com inclina9oes pouco acentuadas que mergulham para o rio
Zambeze, conferindo aos terrenos um relevo de cuestas. Diques dolerfticos tambem
formam localmente lombas de relevo positive expressive em rela9ao a morfologia do
terreno lateral.
0 contato entre os terrenos do Karee e as rochas do Complexo de Tete ocorre, em
geral, por falhas normais com padroes NW-SE e NE-SW, que configuram a Bacia do
Rift (Trans-Natal Coal Corporation, 1991 ).
0 grau de disseca9ao do relevo e da ordem de 30-210 metros, com zonas brechadas
de grande amplitude. Movimentos ao longo de superficies das falhas causaram o
basculamento de blocos rochosos, fazendo com que o mergulho das rochas
sedimentares passasse de quase horizontal a uma inclina9ao entre 10° a 25°, com
surgimento de relevo escarpado seguido de pequenas depressoes localizadas.
As feigoes geomorfol6gicas identificadas na All sao as mesmas observadas na AID ,
cuja caracteriza9ao encontra-se apresentada no item 1.3.4.2.2.
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FIGURA Vl.1.3.17:
UNIDADES MORFOLOGICAS IDENTIFICADAS
NAS AREAS DE INFLUENCIA DO
EMPREENDIMENTO
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A All/AID esta inserida, em sua maior parte, na bacia sedimentar do Karoo, constituida
par estructuras de graben e horst e par rochas sedimentares e gabro-anortositicas.
Do ponto de vista geomorfol6gico, a All/AID apresenta uma depressao com cotas
variaveis de 140 a 220 metros, circundada par interfluvios com cotas variaveis entre
230 a 400 metros. A Figura Vl.1.18 apresenta a compartimentac;ao altimetrica da AID.
Durante a realizac;ao dos levantamentos de campo foi possivel constatar que quase
sempre as elevac;oes sao sustentadas por arenitos conglomeraticos arc6sicos e diques
de doleritos.
A area e drenada par ribeiroes secos de pouca profundidade, que configuram as bacias
hidrograficas da regiao: o rio Revuboe, a noroeste da area de concessao, a bacia do rio
Moatize, na parte central, e a bacia do rio Muarazi, a nordeste.
Os rios Revuboe e Muarazi desaguam no rio Zambeze. Exceto o rio Revuboe, todos os
outros se apresentam praticamente secos durante a estac;ao seca (LIMEX, 1981 ). Os
rios maiores desenvolvem planicies e terrac;os aluviais.
Os dominios hipsometricos identificados na All/AID podem ser diferenciados em func;ao
de sua genese em tres unidades principais:
•

Relevo ondulado e interfluvio constituido par rochas do Complexo GabroAnortositico de Tete.

•

Peneplanicie de rocha sedimentar com morros residuais.

•

Superficies rebaixadas com cotas abaixo de 150 metros, representadas pelas
formac;oes superficiais de origem fluvial e dep6sito de sope.

Estes dominios hipsometricos podem ser reconhecidos coma grandes compartimentos
geomorfol6gicos e apresentam-se de forma escalonada de leste para oeste, onde se
encontra o rio Zambeze. 0 compartimento geomorfol6gico denominado Relevo
Ondulado e lnterfluvio, constituido par rochas do Complexo Gabro-Anortositico de Tete,
mostra-se bastante continua ao leste, possuindo uma porc;ao representativa de sua
morfologia posicionada no interior da AID.
Os grandes compartimentos geomorfol6gicos citados alojam morfologias singulares,
portadoras de morfodinamicas especificas que foram devidamente reconhecidas em
campo. Estas areas de caracteristicas marcantes integradas nos compartimentos
geomorfol6gicos foram reconhecidas coma unidades geomorfol6gicas, obedecendo a
um nivel hierarquico condizente com a abordagem adotada para levantamentos desta
natureza.
Os compartimentos geomorfol6gicos e as unidades geomorfol6gicas caracterizadas
durante os trabalhos de campo sao descritas a seguir:
(i) Relevo Ondulado e lnterfluvio, constituido por rochas do complexo de GabroAnortositico de Tete:
- Colinas e depressoes interfluviais.
(ii) Peneplanicie de Rochas Sedimentares do Karoo:
- Peneplanicies de rochas sedimentares.
- Relevo residual de rochas sedimentares.
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FIGURA Vl.1.3.18:
COMPARTIMENTACAO ALTIMETRICA
DAS AREAS DE INFLUENCIA DIRECTA
E INDIRECTA
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(iii) Superficies rebaixadas:
- Leito dos rios/ribeiroes secos, barras arenosas e Planicies de inundac;ao.
- Planicies fluviais/terrac;os fluviais.
- Leques aluviais em vertente.
A Figura V.1.3.19 apresenta a caracteriza9ao geomorfol6gica da All e AID.
As classes de declividades observadas, conforme apontado na Figura Vl.1.3.20, sao
predominantemente baixas. Em grande parte de area em questao, nao ultrapassam a
5%.
Na area de concessao as declividades tambem sao reduzidas . A excegao ocorre em
uma porgao de terra localizada no entorno do povoado de Capanga, onde as
declividades superam 25%. 0 dominio mais declivoso posiciona-se no quadrante norte
daAID.
As declividades mais elevadas coincidem com o dominio de Colinas e Depressao
lnterfluvial, onde predominam rochas do Complexo Gabro-Anortositico de Tete.
As areas mais declivosas nao serao ocupadas par estructuras associadas ao
empreendimento, portanto, terao sua morfodinamica condicionada ao conjunto de
factores que atualmente operam os terrenos daquela porgao da bacia do rio Zambeze.
A infra-estructura prevista do Complexo Industrial de Moatize estara localizada na
porgao sudeste da area de concessao, onde as declividades sao muito baixas.
Na por9ao central, onde, parcialmente se expande as sec96es 3 e 4, as declividades
estao compreendidas entre 10 e 15%.
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FIGURA Vl.1.3.19:
CARACTERIZACAO GEOMORFOLOGICA
DAS AREAS DE INFLUENCIA DO
EMPREENDIMENTO
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FIGURA Vl.1.3.20:
CARTA DE DECLIVIDADE DAS AREAS DE
INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA
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Descric;ao dos Compartimentos Geomorfol6gicos nas Areas de lnfluencia
Directa e lndirecta - All/AID

Os compartimentos geomorfol6gicos identificados encontram-se caracterizados a
seguir.
-

Leitos dos Rios/Ribeiroes Secos. Barras Arenosas e Planicies de lnundacao
Os leitos dos rios Revuboe e Zambeze apresentam um padrao fluvial
predominantemente de canais entrela9ados, com sucessivas divisoes e
reunioes de canais que contornam barras arenosas e argilo-arenosas. Essas
barras sao total ou parcialmente vegetadas, formando ilhas.

Ja o leito do rio Moatize, quando conta
com o fluxo de aguas, exibe padrao
fluvial misto, sendo meandrante em
alguns segmentos e apresentando
canais entrela9ados em outros. Por
vezes, ambos os padroes fluviais podem
estar presentes.

Leito do rio Moatize com barras arenosas expostas e
canais entrela<;ados na sec9ao 2a. Ao fundo, o rio faz uma
curva para a direita (Fonte: MUSSA ACHIMO)

Localmente, o rio Moatize apresenta
quedas d' agua. Segue sobre o arenito
que apresenta marmitas de gigante,
resultantes da dinamica fluvial que
esculpe as rochas do leito.

Vista geral de queda d'agua do rio Moatize
(Fonte: ERM)

O rio Muarazi, entre Calambo e Matambanhane, apresenta um padrao fluvial
predominantemente meandrante. A migra9ao lateral do canal do rio forma barrancos
quase verticais (cut bank) de ate quatro metros de altura, esculpidos em rochas
sedimentares e/ou em aluvioes, ea barra de meandro arenoso-argiloso do lado oposto.

Vl.1-101

(:Jiii i

Rio Doce Mo(fambique
Uma Empresa CVRD

0 leito pedregoso e constitufdo par blocos e calhaus angulares de arenitos, carvao,
pelitos e rochas do Complexo Gabro-Anortosftico. Bancadas de arenitos
conglomeraticos arc6seos formam diques naturais e represam a agua em epocas de
vazoes significativas.
Estes rios apresentam terra9os marginais pouco desenvolvidos com extensao lateral
limitada. Os taludes dos terra9os rnarginais de aluvi6es areno-argilosos tern inclinagao
em torno de 35°, podendo atingir 50° ou mais em rochas sedimentares.
Os ribeiroes secos tern pouca profundidade e extensao limitada. Nas sec96es 2a a 2d,
os canais secos encontram-se, geralmente, de um a dais metros abaixo dos terrenos
laterais. Estes apresentam padroes fluviais meandrantes.
Os leitos dos canais nestas sec96es sao pedregosos, com calhaus e blocos angulares
de arenitos, pelitos, carvao, fragmentos de veios de quartzo e de rochas do cornplexo
numa matriz arenosa. A textura de sedimentos nestes canais de derivagao, que estao
permanentemente secos durante o ano, sugere que durante poucas horas eles se
tornam ribeiroes caudalosos .
Na secc;:ao central, os ribeiroes secos
apresentam um padrao fluvial de
canais entrelac;ados, com linguas de
barras arenosas migrat6rias e altas
concentrac;oes de minerais pesados.
No rio Murongozi, na sec9ao central,
esta caracteristica e freqOentemente
observada.

Lfnguas de barras arenosas sobrepostas no feito de um
ribeirao seco na secr;ao central. Tons escuros na
superffcie sao concentragoes de minerais pesados (Fonte:
LOPO VASCONCELOS)

As diferenc;as topograficas entre os
leitos dos canais e o terreno lateral
sao inferiores a um metro. As paredes
dos canais apresentam estructuras
erosivas de colapso, particularmente a
caminhos e estradas.
Nas depressoes entre as barras
ocorrem sedimentos mais finos argilosiltosos que formam pequenas lentes.
As sec96es transversais dos vales
secos evidenciam canais rasos e
simetricos.

a

A estrada de acesso sofreu um cotapso devido
forte
erosao ftuvial. 0 desnive/ topografico entre o fundo do
curso d'agua e o terreno lateral de, aproximadamente, 1
metro (Fonte: WPO VASCONCELOS)
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As Planicies de lnundac;;ao ocorrem como pequenas manchas nas margens dos rios
Zambeze e Revuboe. As cotas absolutas sao da ordem de 120 metros. Sao
superficies planas umidas com pantanos densamente vegetados. Sao areas
potenciais de deposic;;ao de sedimentos de granulometria fina e provavelmente turfa.
Estas manchas desenvolveram-se sobre bancos marginais areno-argilosos, fixos
pela vegetac;;ao.
Os sedimentos grosseiros no leito do rio indicam acc;;ao predominante do
intemperismo mecanico sobre o quimico e a capacidade de transporte desta
drenagem, que pode transportar sedimentos grosseiros a curta distancia. Observase tambem corrida de lama de material oriundo das vertentes para dentro do leito
das drenagens secas.
Os canais intermitentes sao responsaveis tambem pela instabilidade das margens
dos rios, principalmente nos caminhos e estradas onde foram constatadas
estructuras erosivas de colapso nas paredes dos canais, devido a maior intensidade
do escoamento superficial em areas deprimidas sem cobertura vegetal.

-

Planicies Fluviais/Terracos Fluviais
Ocupam faixas marginais dos rios Zambeze, Revuboe, Moatize e Muarazi. Nos rios
Zambeze e Revuboe ocorrem varios niveis de terrac;;os escalonados em bancadas,
estando o mais recente junto do leito. As cotas dos terrac;;os sao da ordem de 130
metros, com superficies planas a quase planas e declives predominantemente
inferiores a 2%.
Os dep6sitos dos terrac;;os sao particularmente detriticos finos, que incluem alguns
horizontes de calhaus mal sorteados numa matriz areno-argilosa. As zonas de
transh;ao entre os terrac;;os e os leitos dos rios e ribeiroes secos sao geralmente
ingremes e escarpados. A superficie e ondulada, com declives em torno de 5%.
No terrac;;o da margem direita do rio Revuboe, na area pr6xima ao Aeroporto de
Chigodzi, observa-se que a zona de transic;;ao esta intensamente marcada por
numerosos sulcos e ravinas de erosao. Sulcos e ravinas de erosao sao tambem
comuns nos terrac;;os do rio Zambeze, principalmente em terrenos com solos
expostos submetidos a remoc;;ao da cobertura vegetal e ao uso para actividades
agricolas.
Os terrac;;os fluviais observados na area de estudo estao atualmente sendo
dissecados pelo fluxo de escoamento de vertente gerado durante as chuvas
torrenciais e pela rede de drenagens de agua pluvial. Estes terragos sao
constituidos por coberturas superficiais altamente friaveis e sao utilizados para
agricultura, o que aumenta sua vulnerabilidade natural a erosao. As areas de
contato entre os terragos e as outras unidades geomorfol6gicas, planicie de
inundac;;ao, leito de rio e peneplanicie, correspondem a zonas frageis do relevo, uma
vez que esta transigao normalmente e marcada por rupturas de declives abruptas e,
com isto, promove o desencadeamento de processos de erosao regressiva,
desmoronamento e deslizamentos.

-

Leques Aluviais em Vertentes
Leques aluviais em vertentes ocorrem na forma de faixas marginais estreitas nas
depressoes de dissecagao montanhosa confinadas a volta do monte M'pandi, e na
escarpa da Falha de Bordadura.
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Morfologicamente esta unidade marca areas de mudarn;a maxima de gradiente,
quando declives fngremes dos interfluvios sao atenuados para declives quase pianos
dos terrenos sedimentares.
Os terrenos marginais das sec9oes 3 e 4, pr6ximos das areas fortemente
dissecadas, apresentam ondula9ao conica de acumula96es de debris flows
lateralmente conectados, ou separados entre si par linhas de agua.
As superficies corneas sao melhor
preservadas nas desembocaduras
de
das
depressoes
e
vales
disseca9ao montanhosa para a
planfcie. A Foto mostra a transi9ao
entre declives ingremes dissecados
(>30%) a quase pianos da pediplanfcie (<2%), marcada par uma
area de superff cie conica de
atenuagao de declive estreita no
sope da montanha.

Vista do monte M'pandi, mostra a transiqao entre declives ingremes dissecados e montanhosos e quase
pianos da pedi-planfcie. 0 declive superior do cone aluvial marca a area de mudanqa maxima de gradiente
(Fonte: LOPO VASCONCELOS)

Os dep6sitos dos cones aluviais aplainados sao evidentes na parte superior da
trincheira aberta na sec9ao 4 pela RDMZ. Esta e constituf da por uma cobertura de
dep6sitos de debris flow canalizados de cerca de dois metros de espessura maxima,
que assenta em inconformidade angular sobre intercala96es de camadas inclinadas
de siltitos, pelitos e carvao subjacente.'
A Fata mostra uma sec9ao vertical
do debris flow de um cone aluvial no
sope da monte M'pandi formado par
pedimentos (calhaus
e blocos
angulares de tamanhos variados
numa matriz areno-argilosa num
empilhamento
ca6tico).
Os
fragmentos de rochas presentes tern
composic;ao similar a das rochas do
embasamento
cristalino
que
compoem o monte M'pandi, com
destaque para gabros, leuco-gabros
e quartzo de veios.
Secqao vertical do debris flow de um cone aluvial no sope
da monte M'Pandi formado por pedimentos (Fonte: LOPO
VA SCONCELOS)
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Na sec9ao 1, a drenagem do rio Moatize percorre um vale encaixado em rochas do
Complexo de Gabro-Anortositico de Tete, com prolongamento ate a Area de
lnfluencia Directa. Este vale apresenta encostas relativamente ingremes (10 a 30%)
na zona de transi<_;:ao para os altos topograficos marginais.
Pela sua proximidade com os altos
topograficos, esta depressao recebe
sedimentos das encostas NE, SE e
NW, que convergem para a parte
da
sec<_;:ao,
onde
sao
central
retrabalhados e aplainados par cursos
vazoes
d'agua em epocas de
significativas.

Morfologia da area marginal da secgao 1, onde
se obseNa a convergencia de dep6sitos de
vertente dos dois /ados da planfcie, resu!tando
numa superficie com ondulagao conica de leques
a/uviais. Ao fundo, verifica-se o Complexo GabroAnortositico (Fonte: WPO VASCONCELOS)

O mesmo padrao morfol6gico e
observado nas partes marginais
confinadas
da
sec<_;:ao
4.
Os
sedimentos em ambos os casos sao
pedregosos e mal sorteados numa matriz
areno-argilosa. A matriz e rica em minerais
pesados e rochas maficas.

Os dep6sitos de vertente ocorrem
amplamente nas margens abertas nas
zonas de falhas , nos cantatas entre as
peneplanicies e os interfluvios. Os
dep6sitos sao essencialmente entulhos
de calhaus e blocos mal sorteados e
pobres em finos, que sao acumulados
par movimentos de massas, assim
coma Sieve deposit de escoamentos
torrenciais.
Estes dep6sitos, comuns em areas Aspecto tipico de um dep6sito de vertente
mostrando calhaus ma/ sorteados de composigao
de mudan<_;:aS maximas de decliVeS e complexa. Secgao Central (Fonte: LOPO
de nivel altimetrico, na maioria das vAscoNcEwsi
vezes sao remobilizados pelo escoamento das vertentes e dos canais fluviais e sao
instabilizados tambem pelo fluxo de subsuperficie gerado no cantata entre os
dep6sitos dos cones aluviais e o substrata das depressoes, decorrente das
diferen9as de porosidade entre estes materiais. Por isso, fei96es de deslizamento e
de erosao acelerada sao comuns nessas zonas, embora o processo erosivo nao
seja de grande magnitude na area de estudo, devido a pouca espessura destes
dep6sitos (2 metros em media) e a escassez de precipita<_;:ao.
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Peneplanlcies de Rochas Sedimentares do Karoo

Tern maior expressao espacial na
Bacia de Moatize, incluindo as areas
de Benga e Muarazi. Estas superffcies
aplainadas estao em nivel altimetrico
entre 140 a 240 metros, com declives
predominantemente abaixo de 5%.

Panorama da penepfanfcie sedimentar na zona
do aeroporto de Chingodzi (Fonte: LO PO
VASCONCELOS)

O trabalho de campo na area de
concessao
permitiu
mostrar que a
peneplanf cie sedimentar e cortada par
diversos ribeiroes secos de pouca
profundidade e extensao lateral limitada,
formando pequenos morros interfluviais. As
diferen9as topograficas entre o fundo dos
vales das linhas de agua e OS terrenos
laterais nao ultrapassam 2 metros na
maioria dos casos.

Perfil do canal simetrico de um ribeirao seco com poucP
profundidade. Largura aproximada do fundo do canal: t
metros. A diferenr;a topografica entre o fundo do ribeirao e (
terreno lateral e inferior a 50 centimetros. Secr;ao 2 (Fonte:
LOPO VASCONCELOS)

Os declives superiores dos morros sedimentares interfluviais sao sustentados por
arenitos arc6seos com intercala9oes de nfveis conglomeraticos, arenitos amarelos
finos laminados e duros, por vezes micaceos, e bancadas duras de arenitos
ferruginosos duros, macic;os com aneis de Lieasagang.

f

Devido a intensa meteorizac,;:ao dos
arenitos que constituem os morros
interfluviais,
afloramentos
destes
aparecem mascarados par mantas
brancos de areia que cobrem parcial
ou totalmente a superffcie. A Foto
mostra a superficie plana (declives <
2 %) na margem direita do rio
Muarazi, na AID, entre o rio e as
aldeias
de
Catsanha
e
Matambanhana, onde se observam
afloramentos raros de rochas .

Superffcie plana na margem direita do rio Muarazi, com
afloramentos de arenitos (Fonte· Lopo Vasconcelos)
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Esta morfologia e ocasionalmente interrompida pelas intrus6es de diques, formando
pequenas lombas. Em diversas areas observadas na vila de Moatize verificam-se
superficies planas a levemente onduladas de arenitos arc6sicos meteorizados e
friaveis.
Os declives inferiores e os corpos d'agua entre os interfluvios sao caracterizados por
intercala96es de pelitos, siltitos, argilitos carbonosos e bancadas muito delgadas de
arenitos finos, com lamina96es de ripples ou paralela.
A propor9ao de sedimentos finos nas depress6es dos corpos d'agua e declives
superiores e extremamente alta. Niveis de caliche concordantes e discordantes
aparecem associados a eles, e a sua erosao confere ao pavimento superficial um
tom esbranqui9ado.
0 grau de meteoriza9ao das rochas areniticas, nesta unidade, parece aumentar de
intensidade quando as rochas estao intensamente fraturadas, estando as fissuras
preenchidas por precipitados de caliche.
Em fun9ao da declividade plana da peneplanicie, pode-se dizer que o processo
geomorfol6gico atuante nessa area e de menor magnitude, sendo possivel citar os
processos de erosao superficial (erosao laminar e ravina). Estes processos, que
correspondem ao inicio do processo erosivo, tern dificuldade de evoluir para erosao
acelerada porque a cobertura do solo da peneplanicie geralmente e rasa e
constituida de material pelitico, de dificil incisao do fluxo de superficie, como pode
ser observado nos declives inferiores e nas linhas de aguas entre os interfluvios,
substrata constituido por intercala96es de pelitos, siltitos, argilitos carbonosos e
bancadas muito finas de arenitos.

-

Relevo Residual de Rocha Sedimentar do Karoo
As observa96es de campo permitiram definir, dentro dos terrenos sedimentares, uma
unidade geomorfol6gica formada por relevos residuais de arenitos/arenitos
conglomeraticos possantes, dobrados e falhados. A superficie apresenta colinas com
cotas relativamente mais altas que a unidade anterior, sendo que os declives
atingem 25 %, separados por depress6es de pequenas dimens6es.
As depressoes apresentam cerca de 150 a 200 metros de largura e formam
corredores aplainados, alguns dos quais se comunicam com os terra9os fluviais do
rio Zambeze.
As depressoes sao constituidas, predominantemente, por intercalac;6es de siltitos,
arenitos medios com lamina9ao cruzada, arenitos finos ferruginosos com cora9as de
cerca de 5 centimetres nos seus topos, pelitos e muitos fragmentos de troncos de
madeiras silicificadas .
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A diferen9a de cotas entre o fundo do
corredor piano e o topo da colina
excede 10 metros em alguns casos. As
cristas dos morros sao sustentadas por
arenitos grosseiros conglomeraticos
com superff cies plan as que mergulham r·~·~t€iE~);~ll,~~~~~~
para 270°, em direc;ao ao rio Zambeze. r
A morfologia resultante em forma de
escadaria de um relevo de cuesta.

e

Os
pianos
de
acamamento
apresentam-se dobrados e falhados .
Diques doleriticos tambem formam
localmente
lombas
de
relevos
positives expressivos em relac;ao a
morfologia do terreno lateral.

Relevo de cuesta na area de pelitos, que apresenta um
declive (cerca de cinco metros) para as camadas lfticas
de topo que mergulham para a rio Zambeze (Fonte: LOPO
VA SCONCELOS)

Os relevos residuais do Karoo
ocorrem tambem nas sec9oes 5,
central e 6. Os morros sedimentares
sao atravessados por ribeiroes
secos e pelo rio Moatize, com
incisoes profundas. As diferen9as
topograficas entre o fundo do canal
incisivo e o terreno circundante
excedem 10 metros, com declives
em torno de 10 - 20 %.

Vale inc1s1vo do rio Moatize. A erosao
diferencial
das
diferentes
rochas
que
sustentam o declive forma uma superffcie em
escada. Ao fundo, na outra margem, observase material de cobertura com blocos dispersos
numa matriz fina .FONTE?

Afloramento de arenito grosseiro
arc6sico de delta Gilbert sustentam
alguns morros altos de rochas
sedimentares em Mussonha e na margem
esquerda do Revuboe.

Na margem direita do rio Moatize, perto da
sua foz no rio Revuboe, e no extrema norte
da vila de Moatize, ao longo da estrada
para Z6bue, os morros sao sustentados par
espessas camadas de cobertura de solos e coluvios ricos em n6dulos de caliche.
Na vila de Moatize, extrema norte, os morros sedimentares sao dissecados por
numerosas ravinas de erosao que localmente evoluiram para vales de escoamentos
torrenciais.
Em fun9ao do baixo grau de intemperismo dessas rochas, a cobertura de solo
desenvolvida sabre este relevo e bastante incipiente, restringindo o processo de
erosao pluvial nos morros residuais.
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As areas deprimidas da base do relevo residual sao as mais atingidas pelo
escoamento superficial oriundo desses morros, principalmente pr6ximos as
drenagens fluviais, devido a profunda incisao destes canais. Desta forma, observa-se
processo de erosao laminar, ravinamentos relativamente profundos nas superffcies
deprimidas, desmoronamento das margens dos canais dos rios incisos,
principalmente quando associado ao pisoteio do gado.

-

Colinas e Depressoes lnterfluviais
Sao areas topograficamente ma is inclinadas dos terrenos constituf dos por rochas do
Complexo Gabro-Anortosftico de Tete, que se levantam de um lado e de outro da
Bacia de Moatize. Correspondem as areas de algumas cabeceiras de drenagem das
bacias dos rios Moatize, Revuboe e Zambeze. Apresentam-se em cotas absolutas
ate 340 metros e declives superiores a 10%. Tratam-se de superffcies onduladas a
fortemente onduladas, dissecadas com acumula96es de dep6sitos de coluvia9ao,
eluvia9ao e aluviais nas depressoes e nos canais fluviais talhados em rochas do
Complexo Gabro-Anortosfticos de Tete.
Na zona de sope das montanhas, os movimentos de massas e escoamentos
torrenciais acumulam cones aluviais de debris flows. Ao norte da Bacia de Moatize,
esta unidade e representada pela cordilheira de montanhas do monte M'pandi.
Planfcie com sedimentos diversos foi identificada no sope do monte M'pandi, entre
140 e 200 metros de altitude. Corresponde a areas aplainadas, com deciives de 05%. Esta depressao, pantanosa durante a epoca de chuvas, e formada por
sedimentos (calhaus e blocos numa matriz areno"argilosa). Os calhaus presentes
provem de rochas das suas encostas imediatas. Nas paredes das ravinas de erosao
do rio M'pandi, a montante da ponte sobre este rio, os dois nfveis de pedimentos
intercalam um horizonte de solo areno-argiloso homogeneo.
Os perfis verticais nas paredes das
ravinas deste rio sugerem dep6sitos
ca6ticos de escoamentos torrenciais e
movimento de massa, os quais podem
indicar processos aluviais. Com base
apenas na morfologia e diff cil distinguir
os sedimentos de encostas dos
terra9os aluviais, uma vez que a
superff cie esta bastante aplainada.

Zona pantanosa do rio M'pandi na planicie.
Sec9ao 3 (Fonte: LOPO VASCONCELOS)
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Mancha circular aplainada do CGAT
Esta unidade geomorfoi6gica ocorre em uma pequena area da All, no contato
com a unidade Colinas e Depressoes lnteriluviais. Este cantata, localmente
marcado par alinhamento de colinas alongadas na direcgao NE-SW, e de
natureza intrusiva. Apesar de nao haver conhecimento mais detalhado sobre a
genese desta feic;ao, evidencias lito-estruturais indicam-lhe esta natureza.
Tai unidade foi mapeada coma estructura circular de exumagao indiferenciada
nas cartas geomorfo!6gicas de escalas 1: 1.000.000 e 1:2 .000.000 de
BONDIREV (1983).
As cartas topograficas em escala 1:50.000 (D!NAGECA, 1998) mostram que a
altitude media desta unidade e de aproximadamente 300 - 400 m, e as curvas
de nfvel largamente espac;adas sugerem declives quase pianos a levemente
ondulados (declives < 5 %). Litologicamente a Mancha Circular Aplanada e
constituida predominantemente par gabros e anortositos, e estes se encontram
fortemente meteorizados, resultando solos brancos de anortositos e solos
vermelho de gabros. Os solos exibern predominantemente uma textura argilosa,
com faixas de solos brancos caulinfticos.
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1.3.4.3 Pedologia
1.3.4.3.1 Pedologia nas Areas de lnfluencia Directa e lndirecta - All/AID
0 presente diagn6stico teve por objetivo caracterizar os tipos de coberturas
pedol6gicas ocorrentes nas Areas de lnfluencia Directa e lndirecta, segundo seus
atributos morfol6gicos e suas respectivas associa96es com os terrenos que ocupam.
Atendeu-se assim aos seguintes objetivos especificos:
•

ldentificac;ao dos solos ocorrentes nas diferentes unidades fisiograficas da area de
estudo.

•

Caracterizac;ao dos solos das unidades de mapeamento segundo seus atributos
fisico-quf micos, obtidos em cam po e em laborat6rio.

•

Avaliac;ao da erodibilidade e aptidao agrfcola das classes de solos mapeadas.

Considerando a estreita rela9ao entre solo e paisagem, as unidades de mapeamento
utilizadas neste estudo foram definidas pelas caracteristicas fisiograficas do terreno e
identificadas na imagem de satelite. Para cada unidade de mapeamento procurou-se
descrever um perfil de solo, no minimo, e a toposseqOencia deste perfil, a fim de
diferenciar as coberturas pedol6gicas dos topos dos declives intermediaries, das bases
das encostas e fundos de vales .
As descric;oes dos perfis analisados durante os levantamentos de campo encontram-se
no Anexo Vl.1.3.2 - Caracterizac;ao morfol6gica dos perfis de solo e avalia9ao da
aptidao de terras para algumas culturas .
A distribuic;ao das unidades pedol6gicas sao apresentas na Figura Vl.1 .3.21 e as
caracteristicas dominantes dos agrupamentos identificados sao descritas na Tabela
Vl.1.3.6, a seguir.
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Tabela Vl.1.3.6: Caracteristicas Pedologicas e Fisiograficas das Unidades de Mapeamento dos Solos nas Areas de
lnfluencias (AID-All)

Mo1

Mo1 +Ee

Leptossolo Rendizico

Solos castanhos escums, delgados, texturas
fra nco-arenosas e franco-a rg ilo-a renosas, estructu ra
fraca a moderada e drenagem boa a imperfeita

Solo identificado em re!evo movimentado, nos
segmentos superiores e medias da vertente, assim
coma em areas de re!evo dissecado (d). Estes solos sao
tipicos da unidade de "Colinas e Depress6es
lnterfluviais" do CGAT, embora ocorram tambem em
areas restritas sedimentares do Karoo em relevo
ondulado.

Leptossolo Rendizico

Solo castanho arnarelado acinzentado, horizonte A
m61ico sabre C, textura franco argilosa, estructura
anisoforme, subanguiosa, fina e media, moderada,
com presenr;a de pedras Frescas de CaC0 3 e
drenagem imperfeita. Este solo ocorre em
associa96es com solos coluvionares de
profundidade variaveL

Solo identificado em depressao de denudac_;:ao , pr6ximo
aos grandes escarpamentos. Estes solos sao tipicos de
areas de dep6sitos coluvionares e sua ocorrencia e mais
significativa nas areas de contato com a unidade de
"Colinas e Depress6es lnterfluviais" do CGAT.

Leptossolo Eutrico

Solo castanho amarelado sombrio, delgado, com
horizonte A 6crico sabre B, textura franco-limosa ,
estructura anisoforme subanguloso fina e media,
fraca, cantata litico dentro de 60 cm e drenagem
moderada.

Solo identificado em area de planfcie de denudac;ao
sedimentar, tf pico das areas de topo das vertentes
suaves onduladas. Pode ocorrer tambem em relevo
dissecado, pr6ximo aos escarpamentos.

Cambissolo Eutrico

Solo castanho, profundo, com horizonte B cambico,
profundo, textura franca , estructura anisoforme
subangulosa, fina e fraca, e drenagem boa a
excessiva.

Solo identificado em areas de planicie de denudagao
sedimentar, nas areas que interdigitam os dep6sitos
fluviais.

Luvissolo Haplico

Solo castanho amarelado escuro, delgado, de
textura franco arenosa, estructura anisoforme fraca
a moderada, drenagem moderada a rapida e com
fragmentos de rocha ao longo do perfil

Solo identificado ern area de relevo ondulado, nos
segrnentos superiores e medias das encostas. Sao solos
tipicos da unidade de "relevo residual", onde os
afloramentos rochosos sao mais significativos.

I

So1

So2

Ps1
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Tabela Vl.1.3.6: Caracteristicas Pedol6gicas e Fisiograficas das Unidades de Mapeamento dos Solos nas Areas de
lnfluencias (AID-All) (continua~ao)

Ps2

Luvissolo Haplico

Solo castanho amarelado sombrio, com horizonte B
argico, profundo, textura argilosa com
pedregosidade, estructura anisoforme subangular,
fina e forte, drenagem boa.

Fs1

Cambissolo Cromico +
Fluviossolo eutrico

Solo castanho amarelo sombrio, horizonte B
cambico, textura franco areno-limosa, estruturura
anisoforme subangulosa fina e moderada, com
concrer;ao de CaC03 e drenagem boa.

Fs2

(*)

Solo identificado em relevo suave ondulado da planicie
sedimentar do Karoo. Sao solos tipicos da unidade de
"Peneplanicie", embora ocorra tambem em area de
"relevo residual".

Solo identificado em area rebaixada modelada pela
dinamica fluvial. Sao solos tipicos de areas de cantata
entre a unidade de "Peneplanicie" e "Terra<;o fluvial".

Solo identificado em terrar;o fluvial dos grandes rios
perenes da regiao.

(*) Nao foi realizada nenhuma sondagem que permita fazer uma caracteriza<;:ao pedol6gica desta unidade, porem dadas as caracteristicas fisiograficas esta deve ser
individualizada par ser passive! de processes hidrom6rficos.

Fonte: CONSUL TEC, 2006.
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FiGURA Vl.1.3.21: CARACTERIZACAO
PEDOLOGICA DAS AREAS DE INFLUENCIA
DIRECTA E INDIRECTA
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e

Assentamenlos urbanos e rurais

Moa~ze
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Estradas secundiirias
--+---+ Ferrovia
~

Hidrografia

D Area das seyOes de explorat;ao da mina
Ic::::J I Area de concessAo

CJ Area
CJ

operacional

Area do lnfluencla Diracla - AID (Preliminar)

Ic:::::::::J IArea de lnfluencia lndirecla - All (Preliminar)
Unidades de Mapeamento de Solo
PS1

Mol
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-Sol

i So2
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-FS
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Sub-unidades de Mapeamento de Solo
-Mo1(d)

EPS1(r)

i__t So1+Ec

-So1(d)

(d) • Relevo dissecado
(r) - AUoramenlo rochoso
(Ee) • Coluvlonar
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mapeamento

Perfll de solo
representativo
Classlfica~o

FAO

Mo1

Leptossolo Rendizicos •

Mo1 +Ee

Leptossolo Rendizicos

So1

Leptossolos Eutricos

So2

Cambissolo Eutricos

Ps1

Luvissolos Haplicos •

Ps2

Luvissolos Haplicos

Fs1

Cambissolos Cromicos

Fs2
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• · Classe de solo in le Iida a partir de dados de sondag em
de campo (aMlises labora\oriais nao realizadas) ,
•• - Nao loi reali zada nenhuma sondagem que permita lazer
uma caracleriza~ao pedol6gica desta unidade, porem dadas
as caracteristicas fisiograficas esla deve ser individualizada

par ser passivel de processos hidrom6r1icos
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Vl.1.3.21

0 mapa de solos foi concebido considerando as unidades fisiograficas semelhantes e
suas caracteristicas pedol6gicas identificadas nos perfis e sondagens de solo descritos
em cada unidade de mapeamento.
Estes agrupamentos, muitas vezes, comportam diferentes solos, podendo haver
varia96es em termos de colora9ao e, provavelmente, pequenas varia96es em termos
das caracteristicas quimicas. Em um nivel hierarquico de classifica9ao mais detalhado,
estes solos podem ser individualizados. No caso das associa96es de solos , assume-se
que 0 primeiro solo e 0 dominante.
As caracteristicas dominantes do solo e da paisagem em que ele ocorre sao
apresentadas a seguir, nos grandes agrupamentos identificados para as areas de
lnfluencia Directa e lndirecta.
•

Agrupamento
das
Unidades
Rendzicos+Fluviossolos eutricos

de

Solos

MO

Leptosso/os

Solo identificado em relevo movimentado, nos segmentos superiores e medias da
vertente. Estes solos sao tipicos da unidade de "Colinas e Depressoes lnterfluviais"
do CGAT, embora ocorra tambem em areas restritas sedimentares do Karoo em
relevo ondulado . Geralmente o relevo e ondulado e em alguns casos suavemente
ondulado com declives de cerca de 2 a 8%.
A presen9a de cascalho, pedras , afloramentos rochosos na superficie ocorre em
abundancia e em densidades variaveis. Sinais de erosao e crostas sao observados
na superficie dos terrenos desta unidade de mapeamento.
Geralmente a drenagem varia de boa a imperfeita, particularmente nos declives
inferiores e em fundos de vale. Nos terrenos mais declivosos a drenagem interna e
moderada e a drenagem externa rapida. Em nenhuma das areas analisadas
durante as sondagens de observa9ao foi verificada a presen9a do len9ol freatico .
Os solos desta unidade de mapeamento sao poucos profundos, sendo na sua
maioria com profundidades inferiores a 70 centimetros . Em outras condi96es
topograficas, como nos segmentos mais suavizados da encosta, a profundidade
destes solos pode ser maior.
As cores do perfil de solo variam de preto acastanhado na superficie a castanho
amarelado nos horizontes adjacentes .
A textura do solo varia entre franco-arenoso em subsuperficie a franco-argiloarenoso nos horizontes superficiais .
A estructura e anisoforme subangulosa, variando de fraca a moderada ; consistencia
variando de nao pegajosa a pouco pegajosa e de nao plastico a plastico. E
frequente a presen9a de fragmentos rochosos ao longo do perfil.
0 agrupamento Mo compreende duas unidades de mapeamento de solos:
Mo1 + EC - Solos derivados de coluvios , com profundidade variavel , castanho
amarelo acinzentado, textura argilosa .
Mo1(d) - Solos pouco profundos , castanho escuro, textura grossa a media.
A subunidade Mo1 (d) corresponde a solos da unidade Mo1 e ocorre em areas de
relevo dissecado.
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Terreno dissecado declivoso com af/oramentos
rochosos 11a supe1ffcie, unidade Nlo1(d) (Fonte.
MARQUES e VILANCULOS)

Amostra do tipo de vegetar;ao que ocorre a ssociado
aos terrenos dec/ivosos (Fome. MARQUES e l/ILAivCIJLOSj

,,

r..

Foto acima mostra a unidacle Mo·1 +EC ond e
µredor:Hn211n os soioo 2rscu;os, gerainiente coof'indo mcha a 50 ·~en tfn:euu s oe
superflde ; rje c;o!uvi:'Ses.

Esta :.m!dade de sol os asta presente norma!mente em todas as unidades de
nmpeam emo, p:.:;;:- se trarn: ~1e soiDs deri\1ados de coluvioes. Nas areas de influ encia
ocorrem de forma mais significativa na unidade de mapeamento Mo, devido
amplitude do r;:.,!evc doste:: un1d acie, intensificando a movimentai;ao de sedimentos
para os segrnentJs lrrt-::;1 n:ediarios e ;nfer!ores cias colinas e depressOes.

a

Nas srsas de ;sievo r::o\;;rnentad :: sedirnentar do Karoo . tambem foi identificada a
..,i.:

se no teri;o nH"!d10 e :nferior das encostas, como tarnbem em seus segm entos
terminais ewe individuaiiza(n colinas
As F-Jtos 2p:·es2ntarn ;Jrc!cessos de erosao na forma de su!cos nos solos dos
declives superiores e interrn ediarios.
CUjO material transpCi't':i'.Jc' peiC sr~35tr.::,
, : das aguas de escoarner1lo supeiiiciai e
. '
depositado nos decii •.1c.~s mferiores e
deprsssoss, dando GI :;ja;-r: ~ fori"na9&c
de so ios derivados de coiuv loes

e

.

Geraimente

o

relevo

s

suaver:ier~te

4 % . pod en do '-.>Correr c<:;i1rn na '~"' iJt}< 1':c.ie
ondulada sedimentar ·iU2ntc ern te:-reno
colinoso.
/-\
forrnac;ao
veg eta!
predominante na area 01-ide es(e solo foi
mapeado
do tipo savana arb6rea 2·
por vezes pradaria

e

Erosao laminar: na forrna de sulcos nos solos dos
declives superiores e mtermedios ;',"onte: 111arq" as e
Vi/an :;u/os.i

·

i. I

.-:

0 cascalho, blocos e afloramentos rochosos ocorrem em abundancia e em densidade
variavel na superficie deste solo.
Em geral, a drenagem varia de boa a imperfeita, e a drenagem interna e externa pode
ser classificada coma de moderada a rapida. Em nenhum caso, durante as sondagens
de observa9ao, foi notada a presen9a do len9ol freatico.
Estes solos sao de profundidade variavel, e a car varia de preto- acastanhada, na
superficie, a castanho-amarelada sombrio, no subsolo.
A textura varia entre franco-argilo-arenosa a franco-argilosa, com tendencia de ser
homogeneo em todos os horizontes do perfil. A estructura e do tipo anisoforme
subangulosa, variando de fraca a moderada, e sua consistencia varia de nao pegajosa
a pouco pegajosa, e de nao plastico a plastico no estado molhado. ldentificou-se
frequentemente a presern;a de fragmentos rochosos ao longo deste perfil.
Observou-se que as actividades agricolas ocorrem em menor escala nesta unidade de
solos, provavelmente devido a concentra9ao de popula96es em aldeias bastante
dispersas, sendo o acesso a estas areas mais diffcil. Alem disso, deve ser considerado
o fato que muitas destas areas permanecem minadas, representando risco para a
popula9ao.

As culturas mais frequentes sao as de
milho e mapira, cultivado sob condi96es
de sequeiro tradicional, recorrendo a
algumas praticas locais de manejo de
solo e agua para se obter maior
vantagem da humidade residual da
chuva, e reduzir o efeito direto da
radia9ao solar no solo desprotegido de
cobertura vegetal, usando para tanto
residues de culturas e capim cortado
das zonas vizinhas das machambas.
Mi/ho, mapira e mexoeira constituem as culturas que
dominam os sistemas de prodw;ao agrfcolas de
sequeiro, adotando diferentes praticas de manejo de
solo, p/anta e agua (Fonte : MARQUES e VILANCULOS).

•

Agrupamento de Unidades de Solos So - Leptossolos eutricos+Cambissolos

Solos identificados em depressao de denuda9ao, prox1mos aos grandes
escarpamentos. Sua ocorrencia e mais significativa nas areas de contato com a
unidade de "Colinas e Depress6es lnterfluviais" do CGAT. .
Trata-se de superficies onduladas sedimentares formadas par sequencias de
interfluvios com maior ou menor expressao em termos de largura e altitude, de
topos aplanados, onde o relevo varia de ondulado a suavemente ondulado, com
declives de 2 a 8%, podendo ultrapassar ligeiramente esta escala nas areas
dissecadas.
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p, 0correnc1a e presen~~a ne cascalno, pearas. 01ocos e

e

crnorarnenlOs rocnosos na

supeti1cie do solo
variavel, apresentando per vezes sinais de erosao laminar e
sulcos superficiais. Geralrnente a drenagem ·,;gda de boa a excessiva, sendo esta
(tltirna nos solos com textura mais !eve (franco-arenoso) em todo o perfil, e ainda a
drenagem interna e externa c!assificada coma moderada a rapida . Em nenhum
caso, durante as sondagens de observa9ao foi verificada a presen~a do len9ol
freatico.

A maior porgao desta unidade possui solos pouco profundos , inferior a 70
centimetres. Profundidades maiores podem ocorrer nas areas com declives menos
acentuados.
Nestes soios profundos ocorrem, com alguma frequencia, morros de muchem ou
terrniteiras (cupinzeiro) . As cores variam de castanho muito escuro na superficie e
amarelo acastanhado no subsolo. A textura do solo varia de franco-arenoso a
franco-argilo-arenoso, sendo mais comum ocorrerem texturas mais finas nos solos
profundos em rela9ao aos solos pouco profundos.

e

A estructura do tipo anisoforme subangu!osa variando de fraca a moderada, com
consistencia variando de nao pegajosa a pouco pegajosa e nao plastico . E
freqC!ente a presen9a de fragmentos rochosos ao longo do perfil.

0 agrupamento So inclui tres unidades de mapeamento, com base no grau de
declive e profundidade do solo da rocha mae:

So1 -- Soios pouco pmfundos. castanho muito escuro, de textura grossa a
media.
·-

---

So2 - Solos profundos, castanho acinzentado, muito escuro, textura grossa a
media. ldentiflcado em areas de planfcie de denudac;ao sedimentar, nas areas
que interdigitam os dep6sitos fluviais.
Na unidade So1, em areas com relevo dissecado, ocorre uma subunidade So1 (d) .

Foto ;::ipresenta i.irn oE'!iiii de solo Si,•'?
descrito nurna das paredes expostas nas
camaras de emprestimo de solo para a
produc;ao de tijolos, em uma das margens do
rio Moatize, area pr6xima da vila hom6nima.

f\

Considerando a extensao desta unidade. as
actividades agrfcolas sao em menor escala,
basicamente do tipo sequeiro tradiciona!, com
o milho, map:ra e rnexoeira ccmo as cu!turas
mais comuns.

Perfil de solo So2, nas margens do rio Moatize, em area
pr6xima da vi/a hom6nima (Fonte MARQUES e VJLANCULOSJ

()lllf
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Agrupamento de Unidades de Solos PS - Luvissolos Hap/icos

Solo identificado em relevo suave ondulado da planicie sedimentar do Karoo. Sao
solos tipicos da unidade de "Peneplanicie", embora ocorra tambem em area de
"relevo residual".
A ocorrencia de cascalho, pedras, blocos e afloramentos rochosos evidencia sinais
de erosao na superficie .
A vegeta9ao tlpica desse solo e do tipo bosque aberto, matagal aberto e semiaberto, mato semifechado, para alem de savana arb6rea arbustiva.
A drenagem varia de boa a excessiva, sendo esta ultima caracteristica dos solos
com texturas mais leves (franco-arenoso), em todo o perfil, e drenagem interna e
externa moderada a rapida. Em nenhum caso, durante as sondagens, foi
observada a presen9a do lengol freatico.
Esta unidade possui solos profundos e de profundidade moderada, podendo em
alguns casos ocorrer uma fase mais delgada nos locais onde aparecem
afloramentos da rocha. Acor de solo varia de castanho muito escura na superficie
e castanho amarelada escuro nos solos pouco profundos, castanho escura no solo
superficial e castanho amarelada nos horizontes adjacentes dos solos mais
profundos .
A Foto mostra um terreno suavemente
ondulado dos topos das planicies, onde
ocorrem solos relativamente mais
profundos.
A Foto apresenta um terreno mais
dissecado, com maior percentual de
ocorrencia de pedras e cascalho, e maior
susceptibilidade a erosao, evidenciando
ainda uma menor espessura do solo.

Terreno suavemente ondulado dos topos das
planicies, onde ocorrem solos relativamente mais
profundos (Fonte: MARQUES e VILANCULOS)

Terreno mais dissecado, com maior ocorrencia de
pedras e cascalho, e maior susceptibilidade
erosao, evidenciando ainda uma menor espessura
do solo.

A textura do solo varia entre francoarenoso a franco-argilo-arenoso, com
texturas mais leves nos solos profundos,
comparativamente aos solos pouco
profundos.
Apresenta
estructura
anisoforme
subangulosa
fraca
a
moderada, consistencia nao pegajosa a
pouco pegajosa e nao plastico a plastico ,
sendo
freqUente
a
presenga
de
fragmentos rochosos ao longo do perfil.

a
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a saber:

·· PS1 - Solos pouco profundos, castanho escuro e de textum rnedi a. ldentificado :;rn
area de relevo ondulado, nos segrnentos superiores e medios das encostas. Sao
solos tipicos da unidade de "relevo residual", onde os afloramentos rochosos sao
mais slgnificativos.
PS2 - Solos profundos, castanho escuro, de textura media. ldentificado em area de
relevo suave ondulado e localmente ondulado.
Na unidade PS1 distingue-se a subunidade PS1 (r) que corresponde a solos pouco
profundos castanho escuros, de textura grossa a media, com afloramento de rocha.
ldentificado em area de relevo ondulado, nos segmentos superiores e medios das
encostas. Sao solos tipicos da unidade de "relevo residual". onde os afloramentos
rochosos sao mais significativos.
A Foto mostra solo caracteristico da unidade
PS2, moderadamente profundo, castanho
escuro, de textura franco-argilosa, com
ocorrencia de pedras ao longo do perfil.
Considerando a extensao desta unidade. as
actividades agricolas sao praticamente nulas,
sendo
poucas
as
areas
cultivadas,
basicamente do tipo sequeiro tradiciona!,
sendo o milho, a cultura mais comur'n.
Tanto pela literatura coma pela investigagao
de campo, verifica-se que ha uma rela~ao
muito pr6xima entre a rocha matriz e a
morfologia do solo, cujas diferern;as podem
ser atribuidas as forma96es rochosas que
!hes dao origem . Contudo, nas classes de
solo apresentadas no mapa de solo nacional ,
esta correlagao nao verificada.

e

Durante a realiza9ao dos trabalhos de campo,
visando efetuar a caracteriza9ao pedol6gica
Solo caracterfsfico da unidade Ps2 (Fonte:
da area de eStUdO, VerifiCOU-S6 a 8XiStencia
MARQUES e /i LANCULOSj
de discrepancias significativas entre a
referida carta de solos oficial e as formagoes geoi6gicas occn·entes . Tal fato
apontou a necessidade de efetuar-se urna redefini9ao de unidades pedoi6gicas, de
acordo com as unidades geol6gicas identificadas
@

Agrupamento de Unidades
Fluviosso/os eutricas

de

Solos Fs -

Cambissolos

Cr6micos

+

Solo identificado em setor rebaixado das areas de inf!uencia, principalrnente no
contato entre a unidade de "Peneplanfcie" e "Terrac;o fluvial".
Encontra-se associado a areas onde os processos de dinamica fluvial sao
frequentes, bem como em dominios onde estes processos ja ocorreram e hoje se
encontram estabelecidos terra9os fluviais submetidos a processos de dissecagao.

Rio Doce Moc;ambique
U111a Emr;resr; CVRD

Nas areas de influencia a ocorrencia deste solo e marcada por um dominio de
colinas rebaixadas modeladas sabre dep6sitos fluviais conformados sabre rochas
igualmente sedimentares ou mesmo sabre os dep6sitos fluviais mais recentes,
coma se observa na margem esquerda do rio Zambeze .
A topografia e, no geral, plana a suavemente ondulada, porem irregular. As
declividades situam-se entre 1 e 2%.
Os solos sao castanho amarelados sombrio, com horizonte B cambico, textura
franco areno-limosa, estructura anisoforme subangulosa fina e moderada, com
concregao de CaCo 3 e drenagem boa.

0 uso de terra neste dominio pedol6gico e marcado pela presenga de Sequeira e
pastagem tradicional, milho e mapira.
A vegetagao e representada pela savana arbustiva e savana arb6rea arbustiva de
micais, com 40 a 80% de cobertura de capim .
Na area nao foram observados afloramentos de rocha e e comum a presenga de
cascalho grosseiro e pedras . Apresentam boa drenagem , sendo a capacidade de
infiltragao boa e o escoamento de moderado a rapido.
Evidencias da a9ao de processos erosivos importantes tambem nao foram
observadas nas areas, provavelmente em decorrencia das baixas declividades .

0 agrupamento de unidades de mapeamento FS
subunidades :

e

subdividido em duas

FS1 - Cambissolo Cr6mico, castanho amarelo sombrio, textura franco areno-limosa.
ldentificado nas areas que interdigitam as Peneplanicies e os Terra9os fluviais .
FS2 - Nao foi efetuado nenhum perfil que permita caracterizar esta unidade em
termos pedol6gicos, contudo, dada a sua localiza9ao fisiografica, possui solos
passiveis de processes hidrom6rficos. Foi identificada sabre terra90 fluvial da area
de influencia do Complexo Industrial de Moatize, com sobreposi9ao a area de
influencia do ramal Ferroviario.
Aptidao Agricola

A avalia9ao da aptidao agricola dos solos tern coma objetivo fundamental identificar a
localiza9ao/distribui9ao dos melhores solos para cultivo, as culturas mais adequadas e
as limitagoes, problemas ou restrigoes para a pratica de um ou outro tipo de uso da
terra nesta ou outra unidade de terreno.
No ambito do exercicio de classificagao de aptidao agricola da terra, os principais
determinantes para os diferentes tipos de uso do solo e dos recurses naturais nas
varias unidades biofisicas sao o clima e as caracteristicas do solo, em conjunto com a
topografia. Assim, as principais limitagoes dos solos descritas e mapeadas no presente
estudo sao, nomeadamente: a baixa capacidade de retengao de nutrientes (fertilidade
de solo), a baixa capacidade de retengao de agua (agua disponivel para as plantas),
taxas de infiltragao e o risco de erosao do solo.
Apresenta-se a seguir, cada uma das principais limitagoes para o desenvolvimento do
uso agrfcola do solo.
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Segundo os dados disponiveis na esta9ao ciimatol6gica de Tete, a precipita9ao 1iB 8rE:•o.
e baixa e erratica, havendo secas freqtJentes A prndutividade das Ci Jltu1 as l'°'
cm vegets9f:io natural e baixa . Do ponto de visto ciitrlat10), a n~Lli8n pc,je ~i r~x
considerada marginalmente apta para a agricu!tura, en1bora possa ser melhore:Kle.s. pHia
dpiic~'.!~ar" de tecnoio91a8 especffk::ss pare~ aurnentar a retencao (ie agua nos ;;:,;Jics ;~·
de esttido

assirn reduzit o risco de perda nas eu!turas A,s condi~~ ·Ses :.limaticas eciVersas tarnonrn
requerern que cu!turns apropriadas, como as culturas e \/ariedades toierantes a
esta9oes curtas e secas, sejam plantadas.
vs solos p(JSSUE:!Ti drer1agerr1 bua a !0Galrrie1 ;te excessi,;a, devidu a
ocorrencia de texturas medias a grosseiras e a fraca porcentagem de argiic:j nos
horizontes superficiais, ate aproximadamente 70 cm de profundidade
F.il1 geraL

e

/4. baixa capacidade de reten9ao de agua no solo urna das principais iirnitai;oes para a
pmduc;ao agrfcola , principalmente fora da esta9ao chuvosa, onde a precipita9ao
norrnalmente reduzida, nao sendo suficiente para satisfac;ao clas necessidades hfdricas
de grnnde parte das culturas.
Deve-se

e

assina!ar

que, apesar dos solos apresentarem urn certo grnu de
r-r~;}~3;~tH·~~1rn01Tto nr) subsoio (hidrornorfisrno), este·s n8o 2p!2sentan1 prc..1~JiE~n12'.s c~s
'~situn:wao, voriando 21 c!asse de drenagern de boa a rnoderacla no solo superficial,
enquantc no sub8olo profuncJo existe uma maior variabilidade. !sto oerrnite distinquir as
urnclaeies rne!hc1 clrenadas devido a ocorrencia de texturas medias (Er:}. e aque!as bem
a excess1vamente drenadas (So), resu!tando
grande pmcentagem de matenai:.:;
arenosos.

a

Dispanibilidade e retem;ao de nutrientes
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Us solos CiUe ocorrem na area de estudo, em rela9ao ao soio superficial contarn com
nfveis rnoderados, quer em termos da sua disponibi!idac!e . quer na reteni;:ao de
nutriente3. 1\lo subsolo a conciiqao diferente e vai·:svel, pod;7.'iK1o mesrno no caso de
texLHa qrosseira, corn predornin8ncia das c:i<asses de textur;;1 ~.,Tenosa, ::\ (;TC ser balxa,
n-;osltancio ai~1u1T1as limitac;oes

e

das u.n:cic-ldes c;e solo. ~:J c)re n1 , por qu t?.s'tO~:;-; :_:;. de ~:. ~}3 . :t~c -~ 2~)ii i c~ ::::cl ~: (-·~
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?ciiJ ::ci r;ac: Ci <.Y5 soios µara aiern da monitoria da reserva de mE~ientes E10 ni vei do solo.
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Condi96es de enraizamento, profundidade efetiva
A profundidade efetiva dos solos, a espessura efetiva, ou espessura de solo utilizavel
pelas rafzes , principalmente as rafzes finas das plantas cultivadas, e uma das
caracteristicas ou factor chave mais importante para o desenvolvimento normal do
sistema radicular da maioria das culturas , pois alem de limitar o uso de solo par si s6 ,
condiciona a importancia dos riscos de erosao. Associa-se a esta caracterfstica, a
presenga ou ausencia de blocos e cascalhos no solo, sua textura e a ocorrencia de
camadas compactadas na superficie e ao longo do perfil.
Areas com solos pouco profundos e encostas ingremes sao comuns no setor do ramal
ferroviario . Estas areas, especialmente as de textura media e fina, devido a uma
drenagem interna mais lenta, relativamente de maior gradiente, por conseguinte
resultando num maior escoamento superficial, sao geralmente associadas a um alto
risco de perda de solos. Nestas areas medidas de conservagao devem ser
implementadas para reduzir o risco de erosao .
Em outras areas, os solos sao mais profundos e o terreno mais piano, de forma que o
risco de erosao e mais baixo. Tais areas podem ser usadas mais intensamente com
menos medidas de conservagao do solo .

Risco potencial de erosao
Como efeito, ao remover a vegetagao natural e ao deixar o solo descoberto durante
longos periodos, a actividade agraria contribui para a erosao nas parcelas sob
produgao agricola .
A erosao depende fundamentalmente do solo - principalmente da sua textura e
estructura e da sua posigao no terreno, destacando-se o efeito das chuvas em sua
frequencia e intensidade.
Dependendo da intensidade com que se manifesta a combinagao destes fen6menos ,
ocorrerao varies nfveis de erosao. 0 primeiro corresponde a erosao laminar, na qual as
particulas mais finas da superficie sao removidas, deixando as mais grossas
clarnmente destacadas na superffcie do solo ; a segunda corresponde a emsao linear,
caracterizada pela (1) abertura de sulcos e (2) erosao por ravinas, normalmente
iniciada na erosao por sulcos e na qual o solo e fortemente erodido .
Sao assim exemplo de maior ou menor susceptibilidade de risco a erosao os solos das
unidades Mo1(d), So1(d) e Ps1(r}, normalmente associadas as fases pouco profundas
dos solos caracterisitcos dos declives superiores e intermedios (intermediarios?), e de
texturas grosseiras e medias. Por outro lado, os solos da unidade Ee, sao
essencialmente desenvolvidos a partir de sedimentos resultantes do processo de
erosao que ocorre nas partes altas e sao transportados para as partes baixas do
terreno.
Na area de Concessao, os solos Mo (montanhas e colinas com solos pouco profundos
e afloramentos rochosos de textura media) , Mo1(d) (terrenos fendidos , dissecados com
declives pronunciados e solos de textura media , pouco profundos e pouco terteis) ,
apresentam um alto risco de erosao natural devido as caracteristicas dos solos e do
relevo que nelas ocorrem. Contudo , deve-se levar em consideragao a pouca espessura
desses solos para avaliar a magnitude dos processos erosivos , em especial de erosao
acelerada.
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a fine~, aprt-'.senta uni nsc;(::i de erosao t:Jaixo , 1 :Jf;v!d·.~,
natuceza dus sulos '-~ ti<•
topo9rafia. Nesta un!dade de terreno a actividade agrk·o!a desenvolve ~se niuitas vezes
1ius declives it iferiore:s e fundo~ ch:~ v<:1ie, de rneido que :~1;;; 1..;1,.:li,ur~".:i Ct)f: ~ ' 11 t) ii~"(,'_; dE': :w;:
arrastadas pelas aguas de escoamento. Contudo. lrnporta di.rnr que rnuita~. des1a<:"
areas permanecem re!ativarnente. estaveis devido ao acesso lirnitAdo pel? nr8sen9a 1:le
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pequenas areas desta unidade, localizadas perto das aldeias, i"t.S:rn sido utiiizadas para
actividades agrlcolas no entanto, observou-se que novas areas vem sendo abertas,
pnncipalrm~nte junto a sstrada e ao longo das linhas de Cirenagem que corrern nc-_b
zonas mais baixas. Foram detectadas algumas situa:;;oes de erosao laminar nas areas
cultivadas em zonas mais inclinadas e com solos mais superficiais, mas a situac;ao nao
se apresenta preocupante ainda.
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/\ unidade So~(d) (tenenos muderadamente inclinados/dissecados, crn-n solos poucc
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Tabela Vl.1.3.7: Quadro resumo do risco de erosao e problemas observados
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-

Unidade

Risco

EC

Baixo a moderado

Ravinas nas margens das linhas de drenagem.
Destruigao de terragos aluviais inundaveis

Ps2

Moderado

Alguma erosao laminar em areas mais inclinadas

Ps1

Moderado a alto

Forte erosao laminar e sulcos nas areas mais
intensamente ocupadas. Ravinas nas margens dos
rios

Ps1(r)

Muito alto

Erosao laminar e por sulcos

So2

Moderado

Forte erosao laminar nas areas de encosta usadas
para agricultura e pastoreio. Sulcos e ravinas ao
longo dos caminhos de pessoas e do gado

So1 (d)

Alto

Observa-se alguma erosao laminar

Mo1(d)

Alto

Idem a So1(d)

Muito alto

Forte erosao nas areas mais fngremes e ravinas
profundas

Mo1

Problemas

Fragilidades

Com base nas conclus6es deste diagn6stico identificaram-se fragilidades, que
correspondem a:
•

Risco de eventos sismicos que impoem a necessidade de considerar parametros
dinamicos no dimensionamento de qualquer estructura . Por este motivo, sugere-se
atengao especial a estabilidade de taludes em rocha e ao potencial de liquefa9ao de
solos arenosos saturados em fun9ao das vibra96es sfsmicas; e

•

Presenr;a de litologias, formas de relevo, material superficial inconsolidado e
determinados tipos de solos que favorecem a ocorrencia de processos erosivos e
movimentos de massa em setores especificos, potencializados pelo regime de
chuvas torrenciais incidente na regiao.

Oportunidades

•

A ocorrencia de carvao;

•

0 confinamento da area da Mina de Carvao de Moatize numa bacia sedimentar, o
que propiciara um controle dos aspectos ambientais decorrentes da constru9ao do
referido empreendimento ; e

•

As baixas declividades observadas na area de operagao , o que propiciara uma
redugao da quantidade de movimentagao de terra quando da construgao da infraestructura do empreendimento.
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Na sequencia, apresenta-se a caracteriza9ao pedol6gica da Area de inf!uencia Directa
AID.
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Esta unidade concentra as rochas sedimentares do Karoo, com estratificac;ao
horizontal a suborizontal e inclinagoes de ate 15°, definindo estructuras escarpadas.
Sao frequentes intercalagoes de camadas de argilitos, siltitos, arenitos e carvao. 0
padrao de fraturamento e variavel, porem sistematicamente as fraturas e falhas sao
verticais com espa<_;:amentos variaveis, de seis a 20 centimetros.
Em meio aos sedimentos, de forma concordante ou discordante, ocorrem intrusoes
doleriticas, que caracterizam rochas vulcanicas cristalinas.
O perfil de solo e variavel.

•

Superficies Rebaixadas que Concentram Sedimentos Recentes
Este compartimento engloba solos aluvionares nas planicies dos principais rios e
terragos antigos da evolugao da rede de drenagem durante o Quaternario . Engloba
tambem os dep6sitos de leques aluviais e coluvios concentrados na base das
vertentes da unidade de relevo ondulado.
A Tabela Vl.1 .3.8 apresenta um resumo das principais caracteristicas geotecnicas
de cada unidade.

Tabela Vl.1.3.8: Resumo das Principais Caracteristicas das Unidades Geotecnicas
Unidade Geotecnica

I

Compartimento do
Relevo

I

Caracteristicas de lnteresse Geotecnico

Ondulado colinoso

Solos residuais, localmente coluviais; espessura de
solos variada, com frequentes blocos rochosos em
superffcie; rocha muito fraturada

Rochas sedimentares Karoo

Suave ondulado

Solos residuais rasos; camadas horizontais a
suborizontais; alternancia de camadas com
diferentes composi96es granulometricas;
intercala96es de doleritos (vulcanicas)

Sedimentos
inconsolidados

Plano a suave
ondulado

Solos normalmente adensados; ausencia de
cimenta9ao; coluvios e leques aluviais na por9ao
inferior do relevo colinoso

Rochas cristalinas Complexo gabroanortositico

1.3.4.4.2 Caracteristicas Geotecnicas das Secc;oes da Area da Mina de Carvao de
Moatize
Na sequencia, apresentam-se as caracteristicas geotecnicas das secgoes presentes na
area de concessao da Mina de Carvao de Moatize.
•

Estabilidade Geotecnica de Taludes
0 diagn6stico das caracteristicas geotecnicas que poderao interferir na estabilidade
dos taludes foi realizado com base nas secgoes definidas para implantagao das
frentes de lavra. Alguns dos factores de estabilidade sao comuns as varias secgoes
e, desta forma, a caracterizagao dos factores e semelhante em algumas descrigoes
devido, principalmente, a semelhanga entre unidades geol6gico-geotecnicas.
Os factores de estabilidade foram descritos de forma compartimentada com base
nas secc;oes pre-definidas para a lavra, conforme apresentado a seguir:
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e apresentada uma descrigao das caracterfsticas de cada factor de
instabilidade geotecnica, considerando aB sec96es da area de concessao da Mina
de Carvao de Moatize.

!; seguir

Sec~ao

1

iV/afo1ia! it1(;yusvliq~~ ~ a cobertura de solo possui uma espessura variavel de dois a
tres metros no extrema SW (conforme os furos de sondagern S1-H001, S1~H001A. S1~
H003 e S1-H003A). Os solos sao de areia solta, de granuiometria media e car
acastanhada. Em gera!, trafa~se de soios residuais, mas no furo de sondagem S1H001A foi observada uma rnistura de soios residuais com solos coiuviais. /:., presen9a
de solos coluviais
urna indica9ao da ocorrencia de rnovimentos de massa, como o
rastejo ou "creep", deslizamentos, queda de blocos, etc. 0 nive! freatico encontra-se
abaixo dos horizontes de solo, a uma profundidade que varia de cinco metros (ao sul
da secgao) ate 10 metros (ao norte da secgao).

e

Em geral, solos arenosos (observados nesta seq:ao) podem desencadear
deslizarnentos transiacionais planares. A ocorrencia deste tipo de deslizamento nao
depende da profundidade do horizonte de solo, mas sim dos parametros de resistencia
do solo (coesao e anguio de atrito interno) e da geometria do talude. No entanto, a
profund1dade expressiva do solo pode germ processes de instabiiiza9ao de maim
porte.

Topografia ~ deciividade - esta sec9ao foi delineada em area de topografla plana a
quase plana. Contudo, nos limites sui, sudeste e nordeste da sec9a.o, registra-se urn
desnivei topografico de cerca de 40 metros ~entre 210 a 250 metros de altitude), e
declives com angulos que variam entre 3 e 31 %. Para a analise da estabilidade de
taludes de soio, usou-se o angu!o de inc!ine,H;au de 28° Na classificai;ao generalista de
taludes com base no angulo de inclina9ao. apresentado na Norma Brasileira NBR
11.682 da ABNT (2004); os taiudes desta secc,;ao apresentam inclina9ao baixa.
Esiabilidade dos talud:;s_!J.1? :;ofo - o angulo de atrito intemo, coesao, peso especffico
e retem;:ao de agua no so!o, assirn como cis pararnetros de geometria do talude,
determinar o Factor de Seguram;a (F) pars o ta!ude. usando os parametros de
resistencia ao cisa!hamento do solo. contidos na Tabela \/i.1.3.9, a seguir.

Tabela Vl.1.3J3: Paramretrns Geotecnicos cie Resis:tencia do Solo e da Geometria

dos Taludes das

Sec~oes
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*Valor assumido razoavel para solos arenosos
*" Retirado do relat6rio da GOLOE9 ASSOCIATES (2006)

*** Oerivado a partir do mapa de dec:!ividade
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De acordo com a classifica9ao de factores de seguran9a de taludes apresentada na
Norma Brasileira NBR 11682 (2004) , os taludes desta sec9ao apresentam um grau de
estabilidade alta .

Drenagem superficial e erosao - a Figura Vl.1.3.22 apresenta a rede de drenagem
superficial das seis sec96es da area de concessao. Nota-se que a rede de drenagem
apresenta baixa densidade de canais.
Alem disso, durante os trabalhos de campo constatou-se que muitos dos pequenos rios
nao tinham agua , apesar do periodo chuvoso. Por isso, pode-se concluir que este
factor nao influi significativamente na instabilidade geotecnica, e que a actividade
erosiva nesta sec9ao e baixa .
Estructuras qeo/6gicas - nesta sec9ao ocorrem sequencias intercaladas das
seguintes rochas sedimentares: arenitos, siltitos e carvao. Apresentam uma estructura
em camadas dobradas, formando um sinclinal aberto de camadas geralmente pouco
inclinadas. Os eixos de dobra mergulham para NE e sao cortados por falhas de
orienta9ao NW-SE. Tambem ocorrem falhas de orienta9ao NE-SW.
Nesta sec9ao, com escassa ocorrencia de afloramentos, foi passive! medir a
estratifica9ao de um dos flancos de dobra, tendo se obtido 090/20 (Direc9ao de
lnclina9ao/lnclina9ao).
As estructuras geol6gicas presentes inserem um grau de heterogeneidade no maci90
rochoso, controlado principalmente pelo acamamento. Com isto, em fun9ao da posi9ao
das estructuras de engenharia ou cortes no terreno, podem ser mobilizados diferentes
volumes do maci90, resultando em problemas de estabilidade de taludes.
Resistencia das rochas - os parametros de resistencia das rochas da sec9ao 1 sao
apresentados na Tabela Vl.1 .3.10. Estes parametros indicam rochas de resistencia
moderada.

Tabela Vl.1.3.10: Valores de Resistencia
Rochas da Seccao 1

a Compressao

Nao-confinada (UCS) das

3

Lentes de siltitos

32

14

45

R3

4

Carvao (Bananeiras)

23

7

42

R3

5

Arenitos do teto

38

25

58

R3-R4

6

Carvao (Chipanga)

23

14

45

R3

7

Siltitos do Muro

32

14

45

R3

Nata : Modificado a partir do relat6rio da GOLER ASSOCIATES (2006) .
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FIGURA Vl.1.3.22: MAPA SIMPLIFICADO DE
LINHAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL
DA AREA DE CONCESSAO
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Secc;ao 2a

Material inconso/idado - nesta sec9ao o solo e de areia siltosa de cor acastanhada
que ocorre ocasionalmente com nfveis argilosos. 0 solo e pouco espesso, com
horizontes que variam de zero a um metro. Ao longo do contato com o embasamento
ocorrem depositos de vertente que incluem solos coluviais e blocos de rocha solta que
podem deslocar-se encosta abaixo.

0 nfvel freatico encontra-se muito abaixo da cobertura de solo, a profundidades que
variam entre sete e 12 metros. A pequena espessura de solo associada a profundidade
do len9ol freatico indica baixo potencial de instabiliza9ao de porte, podendo ocorrer
instabiliza96es superficiais devido a erosao.
Topografia e declividade - a sec9ao 2a possui uma forma alongada na direc9ao NW-SE e ocorre numa area de topografia baixa relativamente as rochas do CGAT, que a
limitam a NE, NW e SW. Como resultado, nos limites desta sec9ao existe um desnivel
topografico de cerca de 40 metros (entre 230 e 270 metros), e declives com angulos
que variam entre 3 e 34%.
Estabilidade dos taludes de solo - de acordo com a classifica9ao de factores de
seguran9a de taludes apresentada na Norma Brasileira NBR 11682 da ABNT (2004),
os taludes desta sec9ao apresentam um grau de estabilidade baixa. 0 valor de factor
de seguran9a apresenta-se muito proximo do limite minima igual a um, o que possibilita
admitir que pequenas varia96es dos parametros do solo ou da geometria do talude
possam resultar em instabilidade do talude.
Drenagem superficial e erosao - nesta sec9ao desenvolve-se uma rede de drenagem
superficial relativamente densa, devido principalmente a baixa permeabilidade dos
solos e ao intenso falhamento. Apesar de serem canais de drenagem intermitentes, a
baixa permeabilidade promove, durante as chuvas, a concentra9ao e o rapido
escoamento das aguas, provocando a erosao dos solos.
Estructuras geol6gicas - Nesta sec9ao ocorrem, essencialmente, sequencias
intercaladas das seguintes rochas sedimentares: arenitos, siltitos e carvao. Porem, no
extrema leste, ocorrem soleiras de dolerito, tanto no topo como na intercala9ao das
camadas de rochas sedimentares. Em gerai, as rochas apresentarn urna estructura em
camadas dobradas, formando um sinclinal aberto de camadas geralmente pouco
inclinadas. As dobras sao cortadas por falhas de orienta9ao NW-SE e NE-SW.
A Figura Vl.1.3.23, a seguir, apresenta a proje9ao estereografica de estructuras
planares (estratifica9ao e diaclases) realizadas nesta sec9ao. A partir da concentra9ao
dos polos dos pianos, identificam-se as seguintes orienta96es de familias de
descontinuidades (Direc9ao de lnclina9ao/lnclina9ao): 297/81, 044/86, 249/85, 113/17,
002/69, e 204/35.
A dispersao dos polos das estructuras planares reflete a multiplicidade de familias de
descontinuidade ea sua diversidade de orienta9ao. Alem da variedade de familias e de
orienta96es, o espa9amento entre descontinuidades da mesma familia e muito
apertado, especialmente nos siltitos e siltitos carbonosos e areia fina, onde variam
entre seis e 20 centimetros. Este fato torna a rocha bastante fraturada e facilita a sua
meteoriza9ao e desintegra9ao. Apresentam fei96es semelhantes aqueles identificadas
nas sec96es 4, 5 e 6.
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Resislencia das rocl1as - de acordo com o re!at6rio de geotecnia da Golder
Associates (rnan;o de 2006), a sec9ao 2a e Dominio 1 correspondem ao regolito com
profundidade variavel de cinco a 15 metros. Os solos transportados e residuais
compressao nao-confinada ( UCS - Unconfined
apresentam valores de resistencia
Compressive Strength), muito baixos, que variam entre 0,25 a 1 MPa. Afloram arenitos ,
siltitos e do!eritos altamente meteorizados (intemperizados) que apresentam valores de
resistencia (UCS) que variam entre um e cinco MPa. Os parametros de resistencia clas
rochas sao apresentados na Tabe!a \/!. "1. 3 11 , a seguir.

a

Tabela Vl.1.3,11: Valores de Resistencia
Rochas da Sec~ao 2

2

Carvao (Bananeiras)

a Compressao

·1·12

Nao~confinada

GO

183

R4--R5

GO

,)

I

Q3

R3-R4

22

-15

30

R3

----..I..

3
~---

4

- ---·-

Siltitos e arenitos

- - -

Dolerite

(UGS) das

- - - ---r----- r--- - - -

Nota: Modificado a partir do relat6rio da GOLDER ASSOC/A TES (2006)
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Seccao 3

Material inconsolidado - nesta sec9ao, distinguem-se dais tipos de perfis de solo:
coluviais e residuais. Os solos coluviais ocorrem na encosta do Monte M'pandi, ao
oeste da sec9ao e sao secos, com espessura de cinco metros. No topo, o solo e
composto de areia grosseira solta com horizontes de cascalho e, na parte inferior da
camada, e constituida de areia grosseira misturada com calhaus e argila siltosa.
No centro da sec9ao, o solo e residual e encontra-se completamente humido devido ao
rio M'pandi e a agua que flui das falhas. 0 solo e composto par silte arenoso com
algumas lentes de argila de espessura que varia entre cinco e seis metros. A
heterogeneidade devida a varia9ao dos tipos de solo ea presen9a de agua tornam este
local potencialmente instavel.

Topografia e declividade - os desniveis topograficos mais acentuados desta sec9ao
estao localizados em suas margens sudeste e sul, onde a altitude varia de 155 a 220
metros (65 metros), alem de declives com angulos que variam entre 3 e 34%.
Na classifica9ao generalista de taludes com base no angulo de inclina9ao, apresentado
na Norma Brasileira NBR 11682 da ABNT (2004), os taludes desta sec9ao apresentam
inclina9ao baixa.

Drenagem superficial e erosao - a drenagem superficial na sec9ao 3 esta ligada ao
rio M'pandi e seus afluentes. Algumas sondagens executadas em areas de falhamento
indicam a existencia de fluxo de agua subterranea atraves das falhas. Este fato deve
ser determinante na ocorrencia de areas constantemente umidas nesta secc;:ao. Porem,
em trabalho de campo, constatou-se que a actividade erosiva nao e muito acentuada.
Estructuras geol6gicas - Nesta sec9ao de escassa ocorrencia de afloramentos, nao
foi possivel realizar medi96es de estructuras geol6gias. Contudo, a fotointerpreta9ao e
consulta a trabalhos anteriores permitiu elaborar o mapa de falhas, apresentado na
Figura Vl.1.3.24, no qual verifica-se que a sec9ao 3 e atravessada essencialmente par
falhas de borda.
Fig um VI. 1.3.24: Mapa de Falhas e Lineamentos da Area de Concessao
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rochas de resistencia baixa.

Tabela V!:1.3.12: Valores de Resistencia
Roc has da Sec9an 3
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4 ___ .
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R3
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R3

l

84

R3/R4
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Nata: Moclil'ica do a partir do re/at6rio da GOLDER ASSOC/A TES (2006)
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A Figura Vl.1.3.25 mostra a projec;ao estereografica de estructuras planares
(estratificac;ao e diaclases) realizadas nesta secc;ao. A partir da concentrac;ao dos polos
dos pianos, podem ser identificadas as seguintes orientac;oes de famflias de
descontinuidades (Direcc;ao de lnclinac;ao/lnclinac;ao): 011/11, 184/89, 168/79, 099/89 e
258/61. A analise das informac;oes contidas nessa Figura indica a presenc;a de diversas
familias de descontinuidades em direc;oes variadas. Os espac;amentos entre fraturas
normalmente pequeno nos siltitos e siltitos carbonosos e areia fina, variando de seis
a 20 centlmetros. Este fato torna a rocha muito fraturada, facilitando a sua
meteorizac;ao e desintegrac;ao, resultando em potencial instabilidade de taludes
implantados sobre estes materiais.

e

Figura Vl.1.3.25: Projecao Estereografica de Estructuras Geol6gicas Planares
(Estratificacao e Diaclases) que Ocorrem nas Rochas da Seccao 4
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Resistencia das rochas - os parametros de resistencia das rochas da secc;ao 4 sao
apresentados na Tabela Vl.1.3.13. Estes parametros enquadram-se na classe de
rochas de resistencia baixa.

Tabela V.1.3.13: Valores de Resistencia
Rochas da Seccao 4

a Compressao

Nao-confinada (UCS) das

3

! Carvao (Bananeiras)

22

11

33

R3

4

Carvao (Chipanga)

20

11

24

R3

5

Arenitos

61

20

138

R3/R5

Nata: Modificado a partir do relat6rio da GOLDER ASSOC/A TES (2006) .
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Secc;ao 5
flliat~tic~I ~ Lnconsolidadq os solos desta ser.::9ao apresentam perfis b1:in1
desenvolvidos. No lirnite oeste e sudoeste da sec9ao 5 predominam aluvi6es dos rios
Revuboe e Moatize, com sequencias de areia, cascalho, calhaus e siltes argi!osos que
atingem 23 metros de espessura. Nas demais por96es desta sec9ao nao forarn

realizadas sondagens, mas foram observados coluvioes ao tongo da encosta com
fragmentos de rochas do embasamento cristalino.
Os materiais inconsolidados dos aluvioes nao apresenfam cimentagao e sao facilmente
transportados pela agua, tornando-os de elevada erodibilldade. A presern;a de
co!uvi6es na base das encostas indica morfogenese ativa e dep6sitos potencia!mente
instaveis,

lEpografia

oleclividade - No limite nordeste desta sec9ao registra-se um desnivel
topografico de cerca de 85 metros, correspondente ao desnivel entre as altitudes de
270 e 185 metros. Os declives apresentam angulos que variam entre 3 e 39%.
Na classifica9ao de taludes com base no angulo de inclinac;ao, apresentado na Norma
Brasileira NBR 11,682 da ABNT (2004), estes taludes possuem inclina9ao moderada .

.::..:J?truc.:uras geo[6.!Jicas - Nesta sec9ao ocorrem sequencias intercaladas de arenitos,
si!titos e carvao. Apresentam uma estructura em camadas dobradas, formando urn
sinclinal aberto de carnadas geralmente pouco inc!inadas. As dobras sao cortadas por
falhas de or!entac;ao NW-SE e outras de bordadura de orienta~ao NE-SW.
p, Figura Vi. 1.3 .26 apresenta a proje9ao estereografica de estructuras p!anares
(estratifica~:ao e diaclases) reallzadas nesta sec9ao. A partir da concentra9ao dos polos
dos pianos sao identificadas as seguintes orientagoes de polos das famflias de
descontinuidad~s

(Dlrec9ao de !nclina9a.o/lnc!ina9ao): 204/16, 134/89, e 068/88.

Figurn V!.1.3.26: Projec;ao Estereografica de Estructuras Geol6gicas Phmares
(Estratificat;faO e Diaclases) que Ocorrem nas Rochas da Secc;ao 5
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Resistencia das rochas - os parametros de resistencia das rochas da secc;:ao 5 sao
apresentados na Tabela Vl.1.3.14 . Estes parametros enquadram-se na classe de
rochas de resistencia moderada.

Tabela Vl.1.3.14: Va lores de Resistencia
Rochas da Sec~ao 5
I•

a Compressao

Nao-confinada ( UCS) das

Valor medio de
Resistencia UCS
(MPa)

Valor
minimo

Valor
maxi mo

Classifica~ao

(de
acordo com
Brown, 1991)

2

Siltitos

62

32

112

R3/R5

3

Carvao (Bananeiras)

21

11

34

R3

4

Carvao (Chipanga)

21

11

34

R3

5

Siltitos

62

32

112

R3/R5

Nota: Modificado a partir do relat6rio da GGOLDER ASSOC/A TES (2006)

Sec~ao

6

Material inconsolidado - nesta secc;:ao ocorrem tres tipos principais de solos:
aluvioes, residuais e coluvioes: Os aluvioes formam terrac;:os nas margens do rio
Moatize e incluem mistura de areia e cascalho com ate oito metros de espessura. Os
solos residuais sao constituidos por areia fina e silte decor acastanhada, apresentando
espessuras que variam de quatro a sete metros. Em geral ocorrem nas partes planas
da area central da secc;:ao 6.
Os coluvioes ocorrem no limite nordeste da secc;:ao 6 junto as rochas do complexo
cristalino. Os solos dos aluvioes apresentam baixa coesao e, desta forma, fluxos
concentrados de agua podem resultar em erosoes. Os solos residuais, com carater
mais argiloso, apresentam menor potencial erosivo. Os coluvios concentram-se nas
porc;:oes com topografia mais acidentada, sendo indicativos de fen6menos de
morfogenese atuante e potencia!mente instaveis a qua!quer tipo de interven9ao.
Topografia e declividade - esta secc;:ao foi delineada na area de topografia plana a
quase plana. Na porc;:ao nordeste da secc;:ao registra-se um desnivel de cerca de 80
metros (entre 185 a 265 metros de altitude) . A declividade apresenta angulos que
variam entre 4 e 33%. Na classificac;:ao de taludes com base no angulo de inclinac;:ao,
apresentada na Norma Brasileira NBR 11682 da ABNT (2004), estes taludes possuem
inclinac;:ao baixa .
Drenagem superficial e erosiio - o padrao de drenagem indica densidade elevada de
canais, particularmente, na parte central e centro-leste . Esta secc;:ao e atravessada pelo
rio Moatize em toda a sua extensao . A rede de drenagem e controlada por falhas de
orientac;:ao NW e NE. A densidade de drenagem elevada indica solos pouco
permeaveis e elevada concentrac;:ao de escoamento superficial, o que favorece os
processos erosivos .
Estructuras geologicas - verifica-se a ocorrencia de sequencias intercaladas de
arenitos, siltitos e carvao. Apresentam uma estructura em camadas dobradas,
formando um sinclinal aberto de camadas geralmente pouco inclinadas. As dobras sao
cortadas por falhas de orientac;:ao NW-SE e outras de bordadura de orientac;:ao NE-SW.
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flfOJ·ecfio esler<''nor:3fiu:i de 1'0.:->tnJctLPT~S Ci8!1drt::·;;
(estratifica9ao e diadases) rea1izadas nesta sec9ao. A partir da concentra9ao dos polos
dos pianos podem ser identificaclas as segulntes orlenta96es de polos das famflias de
descontinu!dades (Direcc;ao de 1nclina9ao/!nciina9aoj: 026/'l 6, 3 'i 9iT1, 27 i/88, 224/86 e
351/89.
Ji

Ficgtil'B ·JI i :~.;~-7

'f'"i-1"1-~~2111'1
.

~~

~•

V

I

_,;, , distribuir.;ao dos p6ios clas fraturas e faihas indica a predocninancia
das dirnr;oes
NVV
e NE. lnspe96es em campo mostraram pequeno espa9amento entre fraturas,
-

principalmente nos nfveis si!tosos e arenosos flnos, facilitando os processes de
meteorizac;ao e tornando-os potencialmente mais instaveis.

Figura VI. 1.3.27: Proje«;;ao Estereografica de Estructuras Geol6gicas Planares
(Estratifica.~a(j e Diadases) que Ocorrem nas Rochas da Seccao 6
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Resistencia das roe-has - os pararnetros de resistencia das rochas da sec9ao 6 sao
apresentados na Tabe!a VI ·1 .3. ·15 . Estes pararnetros enquadram-se na c!asse de
rochas de resistenda baixa .
rabela VL'1.3.15; Va!ores de Rasistencia
Rochas d~ Sec«;ao 6

.. -,

2
3

das

.

! s'iltitos

32

I Carvao -

21

! (Bananeiras)

Carvao (Chipanga)

---'5
I Arenitos

9

---

21
35

R3/R4
R3

I

I

11 ~

1 -----22

-·-

Nota: Modificado a pertir do relat6rio da GOLDER ASSOCIATES (2006)
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Mapa de Suscetibilidade

alnstabilidade Geotecnica na Area de Concessao

0 mapa de suscetibilidade a instabilidade geotecnica (Figura Vl.1 .3.28) indica que
na area de concessao ocorrem algumas areas potencialmente instaveis, as quais
encontram-se confinadas aos taludes que ocorrem na sec9ao 1 (sul e norte),
sec9ao 6 (por9ao este), sec9ao 2a (nordeste), e em algumas vertentes das margens
dos rios Revuboe e Moatize.
As areas de suscetibilidade media estao dispersas por todas as sec96es, mas
ocorrem de forma significativa nas sec96es 2a, 1, 6 e 5. De forma geral, na ADA e
na area de concessao da Mina de Carvao de Moatize a predisposi9ao a
instabilidade geotecnica e baixa .
As demais areas sao consideradas de suscetibilidade baixa aos fen6menos de
instabiliza9ao de taludes, porem potencialmente instaveis sob o enfoque erosivo,
devido as caracteristicas dos solos.
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FIGURA Vl.1.3.28:
'

MAPA DE SUSCETIBILIDADE A INSTABILIDADE
GEOTECNICA PARA A AREA DE CONCESSA.O
DA MINA DE CARVAO DE MOATIZE
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1.4 RECURSOS

HiDRICOS

Os temas hidrologia, hidrogeologia, qualidade das aguas e usos das aguas superficiais
e subterraneas estao abordados em um unico bloco tematico de recursos hidricos,
devido a relac;ao intrfnseca entre OS temas .

1.4.1 FUNDAMENTA(:AO
Para a construc;ao e operac;ao do Complexo Industrial de Moatize e necessana a
caracterizac;ao da disponibilidade dos recursos hfdricos, da qualidade das aguas
superficiais e subterraneas na regiao em estudo, bem como suas inter-relac;oes com as
comunidades locais.
A avaliac;ao deste cenario e de fundamental importancia, uma vez que o uso dos
recursos hfdricos pelo empreendimento podera propiciar a alterac;ao dos sistemas de
drenagem natural, tanto superficiais quanto subterraneos, nas areas de influencia do
empreendimento.
As principais actividades a serem executadas do Complexo Industrial de Moatize que
poderao promover tais alterac;oes, referem-se a implantac;ao dos acessos, da infraestructura necessaria a instalac;ao e operac;ao do empreendimento, do processo de
extrac;ao do carvao, das pilhas de esteril, do armazenamento (pilhas) de carvao, dentre
outras actividades geradoras de efluentes. Com relac;ao ao uso das aguas no processo,
esta prevista a execuc;ao de actividades de rotina praticadas em processos minerarios ,
bem como a operac;ao de sistemas de controle ambiental (sistemas de aspersao
visando minimizar a emissao de material particulado para a atmosfera, entre outros).
O conhecimento a ser adquirido relativo a este tema tambem podera auxiliar no
estabelecimento de ac;oes voltadas a gestao do uso dos recursos hfdricos, tais como
sistema de aduc;ao de agua, lanc;amento de efluentes lfquidos, sistemas de controle
ambiental, tratamento de efluentes lfquidos, entre outros .
Alem destes, tambem serao considerados a identificac;ao dos usos, os eventuais
conflitos existentes , o nfvel de explorac;ao da agua pela comunidade e a avaliagao da
sua qualidade.

1.4.2 ABORDAGEM METODOLOG/CA

E PROCEDIMENTOS

A seguir apresenta-se a metodologia adotada para a abordagem do bloco tematico
referente ao diagn6stico dos recursos hfdricos, bem como os procedimentos gerais e
especificos adotados para cada um dos temas que compoem este bloco.

1.4.2.1 Metodologia
Para a realizagao do diagn6stico dos recursos hfdricos foram desenvolvidos as
seguintes actividades : pesquisas bibliograficas, analises crfticas dos dados obtidos,
identificando-se as lacunas existentes, levantamentos de dados em campo, analises
laboratoriais e sistematizac;ao dos resultados obtidos.
Com relac;ao a qualidade das aguas superficiais e subterraneas, foram avaliados os
resultados obtidos na caracterizagao ffsico-qufmica e bacteriol6gica em amostras de
aguas coletadas dos cursos d'agua presentes e poc;os nas Areas de lnfluencia Directa
e lndirecta, delimitadas preliminarmente.
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-

Cadastro de poc;os tubulares e poc;os rasos da Diretoria Provincial de Servic;os
de Aguas - Tete;

-

Cadastro de poc;os tubulares e poc;os rasos da Direcc;ao Nacional das Aguas Maputo;

-

Estudos sobre explotac;ao de po9os tubulares em aluviao ao longo do rio
Revuboe para abastecimento da vila de Moatize - Diretoria Rural de Agua ;

-

Cadastro de po9os tubulares e po9os rasos do distrito de Moatize - ARA Zambeze;

-

Cadastro da empresa Geomoc, de poc;os tubulares e poc;os rasos .

-

Mapa Hidrogeol6gico de Mo9ambique, escala 1:1.000.000;

-

Notas Tecnicas do Mapa - Ministerio da Construc;ao e Agua - Direcc;ao Nacional
das Aguas.

Nas Areas de lnfluencia Directa e lndirecta, as informa9oes sao provenientes dos
estudos hidrogeol6gicos e geoflsicos da Golder Associates, empresa que auxiliou
na caracteriza9ao da geometria e dos parametros hidrodinamicos dos aquiferos
locais, hidrogeoquimica e qualidade das aguas. Um modelo conceitual preliminar
dos aquiferos foi elaborado e as dire96es de fluxo definidas, principalmente para a
bacia sedimentar do Karoo.
Analise Critica dos Dados Obtidos
Os dados de pluviometria e fluviometria foram analisados pela Golder com o
objetivo de se verificar a consistencia e confiabilidade dos mesmos. A analise
consistiu na formula9ao do grafico de precipita96es acumuladas para os postos de
Tete e Chingodzi (P-438), sendo que o primeiro foi realizado considerando uma
serie de 30 anos e o segundo uma serie de 16 anos.
Para OS dados fluviometricos, que se referem as medic;oes de nivel de agua, foram
analisadas as curvas chave dos postos fluviometricos de Tete , denominados E-320
no rio Zambeze e E-302 no rio Revuboe.
Os dados de vazao obtidos foram comparados aos dados pluviometricos e dados
de descarga da represa de Cahora Bassa, visando verificar a consistencia das
informa96es obtidas.
Para o pesto E-302 Revuboe, os dados foram analisados em rela9ao aos diferentes
periodos da serie hist6rica, de modo a se verificar as anomalias de vazao
resultantes da aplicac;ao de uma unica curva cota - descarga. As curvas de vazao
tambem foram comparadas as curvas de precipitac;ao .
Com os dados de pluviometria disponiveis foram calculadas as chuvas de 24 horas
para periodos de recorrencia de 2, 10, 20, 50, 100 e 200 anos, atraves dos metodos
estatisticos Log Normal (LN), Log Pearson 3 (LP3) e pelo metodo do Valor Extremo
Geral (GEV).
Como os dados de pluviometria nao apresentam a durac;ao da ocorrencia de chuva,
o calculo das curvas IDF foi feito de forma indirecta, atraves de uma metodologia
regional elaborada para os dados disponiveis na Africa do Sul e que envolvem as
precipita96es maximas anuais locais.
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Os po9os existentes na reg1ao e que servem de abastecimento da comunidade
foram visitados para cadastro da situa9ao de uso, caracteristicas construtivas e de
demanda, e verifica9ao em rela9ao aos cadastros existentes . A rela9ao dos p0<;os
dos cadastros existentes tornou-se inviavel devido a ausencia de identifica9ao de
muitos po9os, a inexistencia de coordenadas geograficas em cadastros existentes e
a ausencia de informac;ao (perfil construtivo, vazao, nivel de agua, dentre outros)
nos pr6prios cadastros. Assim, os trabalhos de campo consistiram basicamente em
buscar a situa9ao de uso as aguas, situa96es construtivas externas e a localiza9ao
geografica dos po9os.
Sistematizacao dos Dados Hidrol6gicos e Hidrogeol6gicos Obtidos
Os dados obtidos foram analisados e devidamente sistematizados com vistas a
caracterizar a hidrologia e hidrogeologia, os quais encontram-se apresentados
neste diagn6stico ambiental.

•

Procedimentos
Subterraneas

Especificos

Qualidade

das

Aguas

Superficiais

e

Coleta de Dados Primarios e Campanhas de Amostragem
Foram realizadas duas campanhas de amostragem, sendo que a primeira ocorreu
no perfodo de 26 de setembro a 07 de outubro de 2005, e a segunda de 05 a 19 de
dezembro do mesmo ano.
Ressalta-se que a primeira campanha foi realizada no final do periodo de seca e a
segunda no perfodo chuvoso, caracterizando duas situa96es pluviometricas
distintas na regiao, como e evidenciado nos dados das medias mensais de
precipita9ao obtidos na Esta9ao Meteorol6gica de Tete, no periodo de 1961 a 1990,
mostrados na Figura Vl.1.4 .1.
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Rede de Amostragem
Para as duas campanhas realizadas pela Golder, foram selecionados 11 pontos nos
principais cursos d'agua inseridos na area preliminar de influencia directa e na area
operacional. Esses pontos de monitoriza9ao foram distribufdos nos cursos d'agua
de modo a caracterizar a qualidade atual das aguas (baseline). Assim, foram
contemplados:
-

rio Moatize - quatro pontos distribufdos a montante e a jusante da area de
concessao, bem coma na area operacional;

-

rio Revuboe - dois pontos, sendo um a montante da confluencia com o rio
Moatize e outro a jusante da confluencia com o rio Moatize e a montante da
confluencia com o rio Zambeze;

-

rios Nhacomba, Nharenga e Muarazi - tres pontos de amostragem, a montante
da confluencia desses rios com o rio Zambeze. Esses rios atravessam a area de
influencia directa e operacional e drenam para o rio Zambeze;

-

rio Zambeze - dais pontos, a montante e a jusante das contribui9oes dos rios
Revuboe, Nhacomba, Nharenga e Muarazi. Observa-se que o ponto a montante
no rio Zambeze recebe contribui9oes das actividades urbanas da cidade de
Tete.

A Figura Vl.1.4.2, a seguir, mostra a localiza9ao dos pontos de coleta das aguas
superficiais realizada pela empresa Golder.
Para a agua subterranea as amostras foram coletadas em po9os distribufdos na
area operacional, inseridos nas sec9oes identificadas para lavra de carvao, ao longo
do rio Revuboe, e em po9os existentes que abastecem a comunidade. Destaca-se o
fato de que as sec9oes de lavra foram delimitadas com base nas caracterfsticas
topograficas e geol6gicas da area, tais como falhas e deslocamentos de camadas
de carvao. As sec9oes foram denominadas 1, 2A, 3, 4, 5 e 6. Quando disponfvel,
po9os rasos e profundos foram identificados com o objetivo de se obter amostras
com caracterfsticas tfpicas de aqufferos nas duas situa9oes.
A Figura Vi. i .4.3 apresenta a iocaiiza9ao dos po9os seiecionados para medic;:ao aguas subterraneas.
Procedimentos de Amostragem
Nos rios com agua corrente, a coleta foi feita par imersao dos frascos com
movimentos suaves, em contracorrente com o curso d'agua. Nos pontos onde o
leito do rio apresentava-se seco, foram coletadas amostras subsuperficiais, por
meio da escava9ao no leito do rio para a forma9ao de um pequeno po90. A primeira
carga de agua do pogo era purgada e descartada. Ap6s a recupera9ao do nfvel, as
amostras eram coletadas nos frascos especfficos.
Nas amostragens realizadas em setembro/outubro, no ponto do rio Muarazi e nos
pontos M1 e M2 do rio Moatize, foram coletadas amostras em escava9oes no leito,
representativas da qualidade de agua subsuperficial.
As amostras foram preservadas e enviadas ao laborat6rio, para serem analisadas
dentro dos prazos maximos especificados em norma para cada um dos parametros,
de modo a garantir a estabilidade da amostra.
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Para a coleta dos parametros bacteriol6gicos, foram tomados os cuidados
necessaries para a assepsia do material de coleta e do coletor, como uso de luvas
descartaveis, limpeza das maos, da tampa e do gargalo do frasco de coleta.
Para os compostos organicos foi assegurada a ausencia de ar nos frascos ap6s a
das amostras. Foram coletadas duas amostras, co.mo precauc;ao a quebra de
um dos frascos, para as amostras de: compostos organicqs na faixa da gasolina - .
GRO, compostos organicos volateis - VOC, benzene, toluene, etilbenzeno e xileno
- BTEX.
.
colet~

Com relac;ao as aguas subterraneas, antes do infcio da amostragem , foi medido o
nfvel estatico do poc;o . A amostragem foi realizada utilizando-se uma bomba de
baixa vazao equipada com controle para variac;ao do fluxo . lnicialmente, a bomba
era inserida no pogo, na profundidade adequada , e a agua estagnada purgada por
um perfodo de no mfnimo 15 minutes, a uma vazao aproximada de 0,2 Lis. Ap6s a
purga do pogo, a vazao era reduzida para, aproximadamente, 0,05L/s e as
amostras coletadas.
Ressalta-se que, para a avaliac;ao dos parametros : pH , oxigenio dissolvido,
condutividade eletrica, metais dissolvidos, parametros bacteriol6gicos e compostos
organicos, foram adotados os mesmos procedimentos tanto para agua superficiais
como para aguas subterraneas.

0 controle da qualidade para avaliar a repetitividade dos resultados foi realizado
adotando-se o procedimento de amostragem de duplicatas de campo, tanto para as
aguas superficiais como para as aguas subterraneas. As duplicatas foram coletadas
em pontos aleat6rios, e enviadas ao laborat6rio para analise .
A Tabela Vl.1.4.1 apreserita os procedimentos de coleta de amostras de agua
subterranea, os equipamentos utilizados para cada grupo ou elementos ff sico qufmicos e qufmicos, os procedimentos de coleta e medi96es in loco e preservac;ao
das amostras .
Parametros de Ensaio
A sele9ao dos parametros de ensaio contemplados nas campanhas de amostragem
de aguas superficiais e subterraneas considerou, inicialmente, aqueles que
possibilitam uma caracteriza9ao da qualidade das aguas superficiais, tais como:
condutividade eletrica, pH, oxigenio dissolvido e s61idos dissolvidos totais. As
seguintes premissas consideradas relevantes para a sele9ao adequada dos
parametros, sao:
-

Legisla9ao ambiental, considerando os usos das aguas e os parametros
regulamentados;

-

Caracteriza9ao do solo, em termos dos constituintes presentes;

-

Geoquf mica do carvao mineral;

-

Ocupa9ao da area e os usos associados;
Composi9ao dos posslveis efluentes a serem gerados pelo empreendimento.
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Aiern desses, foram selecionados os parametros fisicos, organicos, inorganicos e
bacierioi6gicos apresentados na Tabela Vl.1.4.2. Atern;ao especial foi dada aos
metais, uma vez que esses podem ser mobilizados em caso de ocorrencia de
drenagem acida na fase de opera9ao do empreendimento, devido a oxida9ao de
compostos sulfetados presentes no carvao. Os parametros selecionados sao
apresentados na Tabela VI. 1.4.2.

"
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Tabela Vl.1.4.1: Procedimentos de coleta, equipamentos e

pH
Condutividade eletrica
Oxigenio dissolvido

Demand a

Bioqufmica

Oxigenio

preserva~ao

de amostras de agua subterranea

Equipamentos portateis- Hach pH meter e Hach
electrical conductivity meter

I Medido in loco

Medidor de oxigenio dissolvido de campo - Hydrolab
Quanta-G water quality probe

I Medido in loco
Ap6s coleta por bombeamento, ta,mpado e preser{ado em freezer.

de I Bomba de baixa vazao - Grundfos MP1:
- posicionamento da bomba no nfvel desejado

Carbono Organico Total e
Demanda Quimica de Oxigenio

- rebaixamento de pelo menos 2 metros para a purga
- recuperac;:ao de 90% para coleta da amostra

Preservado com H2S0 4 e refrigerado ap6s coleta .

Cations e anions

Garrafas novas, providenciadas pelo laborat6rio

Ap6s coleta par bombeamento, tampado e preservado par refrigera9ao .

Metais dissolvidos

Bomba de baixa vazao - Grundfos MP1:

Coleta por bombeamento

I

- posicionamento da bomba no nivel desejado
- rebaixamento de pelo menos 2 metros para a

pur~1a

Filtrac;:ao a vacuo das amostras
Preservac;:ao com HN0 3

- recuperac;:ao de 90% para coleta da amostra
Garrafas novas, providenciadas pelo Laborat6rio
Sistema de filtrac;:ao das amostras
Nitrate e nitrito

1--- -- -- -Ortofosfato

Bacteriologia

- --

Bomba de baixa vazao - Grundfos MP1:

Coleta por bombeamento

- posicionamento da bomba no nfvel desejado

Preenchido ate a borda da garrafa para evitar a entrada de ar.

- rebaixamento de pelo menos 2 metros para a pur9a

Preservac;:ao com H2S04 e refrigerado

recuperac;:ao de 90% para coleta da amostra
Garrafas novas e providenciadas pelo Laborat6rio

Ap6s coleta par bombeamento, tampado e preservado par refrigerac;:ao .

Bomba de baixa vazao

Procedimentos de higiene (esterilizac;:ao das maos com etanol, uso de
luvas de borracha) , abertura da garrafa imediatamente antes do
preenchimento da amostra.

----i -

Garrafas esterilizadas fornecidas pelo laborat6rio

Refrigerar;:ao e encaminhamento imediato para o laborat6rio
Oleos e graxas

Bomba de baixa vazao - Grundfos MP1:

Coleta por bombeamento.

- posicionamento da bomba no nfvel desejado
- rebaixamento de pelo menos 2 metros para a pur!~a

Preenchido ate a borda da garrafa para evitar que o ar entre na
amostra.

- recuperac;:ao de 90% para coleta da amostra

Preservac;:ao por HCI e refrigerado

Garrafas novas, providenciadas pelo Laborat6rio
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Tabela Vl.1.4.1: Procedimentos de coleta, equipamentos u preservacao de amostras de agua subterranea
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Substancias organicas da
gasolina, compostos organicos
voiateis e benzene, tolueno,
etilbenzeno e xilenos.

- posicionamento da bomba no nivei clesejado
xamento de peio menos 2 metros para a purga
- recuperai;ao de 90% para coleta da amostra

Preenchido ate a borda da garrafa para evitar que o ar entre na
amostra.
Prese1va9ao por refrigerac;;ao e coleta de duas amostras.

Garrafas novas, providenciadas pelo Laborat6rio

·~1

Substancias organicas do
e hidrocarbonetos
poliaromaticos

die~se!

Coieta por bombeamento.

Preenchido
amostra.

ate a borda da garrafa para evitar que o ar entre na

Preservai:;::ao por refrigerac;ao

';;"•''

\

~
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Tabela Vl.1.4.2: Parametros Analisados
Para metros
pH in loco

Condutividade

Condutividade in loco

Calcio, Ca

Magnesia, Mg

Dureza

S6dio, Na

Potassio, K

Alcalinidade

Oleos e Graxas

Ortofosfato

Bicarbonato

Carbonato

Cloreto, Cl

Sulfato, S04

Nitrato

Nitrito

Fluoreto, F

Turbidez

Oxigenio dissolvido

Demanda Qui mica de
Oxigenio, DQO

Demand a
Bioqufmica
de Oxigenio, DBO

Carbono Organico Total

Manganes Dissolvido,
Mn

Ferro Dissolvido, Fe

F6sforo Total, P

F6sforo Organico, P

Coliformes Totais

Coliformes Fecais

Arsenio, As

Selenio, Se

Escherichia coli

Estreptococus fecais

Niquel, Ni

Vanadio, V

Titania, Ti

Aluminio, Al

Cobalto, Co

Cromo Total, Cr

Antim6nio, Sb

Chumbo, Pb

Zirc6nio, Zr

Bismuto, Bi

Silicio, Si

Estanho, Sn

Telurio, Te

Indio, In

Galio, Ga

Germania, Ge

Cadmio, Cd

Estr6ncio, Sr

Talia ,Tl

Berflio, Be

Uranio, U

Molibdenio, Mo

Boro, B

F6sforo, P

Zinco, Zn

Prata, Ag

Bario, Ba

Cobre, Cu

TPH-GRO

TPH-DRO

T6rio, Th

Benzo(a)pireno

Benzeno

Tolueno

Etilbenzeno

Xileno

1 ,2-Diclorobenzeno

1,1-Diclorobenzeno

Diclorometano

Estireno

Tetracloroetano

A!drin

Dieldrin

Naftaleno

Acenaftileno

Acenafteno

Fluoreno

Fenantreno

Antraceno Criseno

Fluoranteno

Pi reno

Benzo(a)antraceno

Criseno

Benzo( b)fluora nteno

Benzo(k)fluoranteno

--

pH
S61idos
Totais

S61idos
Totais

Dissolvidos

Suspensos

Fonte : GOLDER ASSOCIATES, 2006.

Entretanto, pelos estudos de caracterizac;ao do carvao de Moatize, realizados ate o
momenta, observa-se que o conteudo de enxofre e baixo, em media 0,8%, quando
comparado com outras ocorrencias, como no sul do Brasil, onde a concentrac;ao de
enxofre no carvao encontra-se em torno de 2,5%. Acrescenta-se o fato que mais da
metade do enxofre do carvao de Moatize encontra-se na forma organica .
Os ensaios foram executados pelo Laborat6rio Inspectorate M&L, localizado em
Johannesburg , acreditado em fevereiro de 2003 pelo South African National
Accreditation System Accredited Laboratory (Anexo Vl.1.4.1 ).
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'} .4.3 LEGiSLAf;Ao

e

A gestao dos recursos hidricos definida, em Mo9ambique, pela Polftica Nacional de
Aguas (recentemente revista) e peia Lei de Aguas (Lei n° 16, de 3 de agosto de 1991).
Estes diplomas !egais tern co mo base: o principio do domf nio publico hfdrico, a gestao
da agua considerando as bacias hidrograficas, o prindpio do ·utilizador-pagador e do ·
poluidor-pagador, o regime de concessoes e licen9as para uso da agua e a
salvaguarda do equiHbrio ecol6gico e do meio ambiente .

As administra96es regionais de aguas sao as instituic;oes responsaveis pe!a gestao dos
recurses hidricos. A area prevista para a construgao e operar;ao do Compiexo
Industrial de Moatize esta integrada na area sob jurisdi9ao da Administra~ao Regional
de Aguas ~ ARA da Bacia do rio Zambeze. As principais competencias das
administragoes regionais de aguas, sao:
o

Participa9ao na elabora9ao, lmplementa9ao e revisao do piano de ocupa9ao
hidro!6gica da bacia;

~

Administragao e controle do domfnio publico hfdrico e cria9ao do cadastro dos
usuarios da agua e cobran9a das respectivas taxas de uso;

•

Licenciamento e concessao de uso e aproveitamento das aguas de dom!nio
pub!ico;

e

Emissao de autoriza9oes para descarte de efluentes liquidos;

~

Aprova9ao de obras hidraulicas e rea!iza9ao de fisca!izac;ao;

•

Atualiza~ao

dos

dados

hidro!6gicos

fundamentais

a

gestao

das

bacias

hidrograflcas;
$

Conci!iagao de conflitos decorrentes do uso e aproveitarnento da agua.

Em casos de usos prlvativos de agua, a Lei confere, no seu ari:igo 26, total priondade
ao abastecimento de agua
popula9ao (consume humane e atendimento
necessidades sanitarias). Por outro !ado, define que nao sao autorizados usos privados
. da agua em preju!zo das quantidades de agua necessarias a protegao do ambiente,
nao especificando a forrna de ser efetuada esta quantificagao.

as

a

e

Deve-se salientar que o direito ao aproveitamento privativo
obtido mediante
!icenciamento ou concessao nos termos da presente Lei e dos seus regulamentos
(artigo 25), mesmo no caso de "obras de carater nao permanente que nao alterem as
margens ou feitos das correntes, lagos, lagoas ou pantanos" (artjgo ..32)0
Estao tambem sujeitas ao processo de !icenciamento o uso de aguas subterraneas em
zonas de prote9ao e a extrac;ao de materiais inertes (por exernp!o, areia e cascalho)
dos leitos e margens das correntes naturais contfnuas ou descontinuas e dos lagos,
lagoas e pantanos.

E de salientar que o uso e aproveitamento das aguas subterraneas (aqO.fferos
renovaveis) fica cond!cionado
manutengao do ba!anc;o entre a renova9ao da agua
doce e seus usos, de modo a assegurar um aproveitamento continuado nas mesmas
condic;oes de uso flsico e qulmico (artigo 63).

a
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A Lei preve a regulamentac;:ao do regime de concessoes e licern;;as, o que efetivamente
ainda nao foi realizado, apesar de existir um projecto em discussao ha alguns anos. No
e.ntanto, na pratica este projecto ja utilizado. Salienta-se, no entanto, que a Lei preve
que as licenc;:as e concess6es devem ser emitidas de forma a nao comprometer o
equilibria ecol6gico e o meio ambiente (artigo 21 ).

e

A tarifa de utilizac;:ao de agua bruta esta estabelecida no Diploma Ministerial n° 70, de
17 de setembro de 1997, no valor de 70 Meticais por metro cubico para agua destinada
a outros fins que nao o agricola. Preve-se, contudo, que este valor sera revisto a curto
prazo, logo ap6s a altera9ao de tarifa proposta pela ARA Sul (atualmente em fase de
discussao no Conselho de Ministros). A tarifa proposta para fins industriais varia de
1'59 a 454 Meticais por metro cubico.

e

No artigo 53 da Lei de Aguas
estabelecida a proibi9ao de efetuar, directa OU
indirectamente, lan9amentos que possam comprometer a qualidade das aguas, bem
como acumular residuos s61idos, desperdicios ou quaisquer substancias que possam
contaminar ou propiciar riscos de contaminac;ao nas mesmas. Ressalta-se que no
artigo 51 a contaminac;ao da agua esta associada a uma alterac;:ao prejudicial da sua
qualidade em relac;ao aos usos e a sua func;ao ecol6gica. Esta questao tambem foi
considerada na Lei do Ambiente (Lei n° 20/97).

0 principio do poluidor-pagador e estabelecido no artigo 54, que estipula que toda a
actividade susceptivel de provocar a contarninac;ao ou degradac;ao da qualidade das
aguas de dominio publico, em fun9ao do descarte de aguas residuais, dejetos OU
outras substancias, fica dependente de autorizac;ao especial a ser concedida pelas
administra96es regionais de aguas, mediante o pagamento de uma taxa. No entanto,
tais concess6es e licen9as estao sujeitas a modifica96es e restri96es em fun9ao das
necessidades publicas, ambientais e ecol6gicas.
A responsabil idade do poluidor e refor9ada no artigo 55, que estabelece que, em caso
de contamina9ao OU degrada9ao da qualidade das aguas de dominio publico , 0
poluidor e obrigado a, independentemente da sanc;:ao aplicavel , reconstituir, a sua
custa, a situa9ao pre-existente ao evento que obrigou a repara9ao .
A Lei de Aguas preve, no seu artigo 54, a regulamenta9ao dos padr6es de qualidade
das aguas e dos sistemas tecnol6gicos e metodos para promover 0 seu tratamento.
lsto tambem esta previsto na Lei do Ambiente. Ja o Decreto n°18/2004 regulamenta
alguns padroes de qualidade das aguas, nomeadamente para fins agro-pecuarios e
fins recreativos, bem como estabelece os padr6es de emissao de efluentes liquidos
industriais e domesticos.
Os padr6es de qualidade das aguas para consume humano foram estabelecidos no
Diploma Ministerial n° 18/2004, que aprova o Regulamento sobre a Qualidade da Agua
para o Consumo Humana. Este regulamento aplica-se aos sistemas de abastecimento
de agua destinados ao consumo humano, incluindo aguas daces superficiais ou
subterraneas destinadas ao consume direto, ou a capta9ao de agua para consumo
humano. A Direc9ao Nacional de Saude e a autoridade competente para garantir o
controle da qualidade das aguas destinadas ao consumo humane.
A Tabela Vl.1.4.3 apresenta
consume humano.

OS

parametros de qualidade das aguas destinadas ao
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Tabela VI. 1.4.3: Parametros de Quaiidade das Aguas Destinadas ao Consumo
Humana, Fornecidas por Fontes de Abastecimento Publico sem Tratamento

NM*/ 100 ml N° de Co!6nias I 1OOml

Coliformes totais
Coliformes fecais

0-1 O

NMP*/100 ml N° de col6nias I 100 ml

Cor

15

TCU

Cheiro

inodoro

Condutividade.

50--2000

PH

6,5 - 8,5

Sabor

lnspido

Amoniaco

1,5

mg/I

Arsenlco

0,01

mg/I

Animonio

0,005

mg/I

Bario

0,7

mg/t

Baro

0,3

mg/I

Cadrnio

0,005

mg/I

Calcio

50

mg/!

Chumbo

0,01

mg/i

Cianeto

0,07

mg/I

µhmo/cm

.·

~

·1

_,

11,.
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Tabela Vl.1.4.3: Parametros de Qualidade das Aguas Destinadas ao Consumo
Humano, Fornecidas por Fontes de Abastecimento Publico sem Tratamento
(continuac;ao)
'

3- Parametros Quimicos
Limite Maximo Admissivel

Parametros

i

Unidades

Cloretos

250

mg/I

Cobre

1,0

mg/I

Cromo

0,05

mg/I

Dureza total

500

mg/I

F6sforo

0, 1

mg/I

Ferro total

0,3

mg/I

Fluoreto

1,5

mg/I

Materia organica

2,5

mg/I

Magnesia

50

mg/I

Manganes

0, 1

mg/I

Mercurio

0,001

mg/I

Molibdenio

0,07

mg/I

Nitrite

3,0

mg/I

Nitrato

50

mg/I

Nfquel

0,02

mg/I

S6dio

200

mg/I

Sulfato

250

mg/I

Selenio

0,01

mg/I

S61idos totais

1000

mg/I

Zin co

3,0

mg/I

Pesticidas totais

0,0005

mg/I

Fonte : Diploma Ministerial n° 18012004.

Vl.1-159

()1111

Rio Doce Mo9ambique
Uma Empresa CVRD

"

•.\•

Sao tambem especificados no Decreto n°'! 8/2004, os padroes de emissao de efluentes
!iquidos gerados em actividades minerarias e prodw;ao de caNao, conforme
apresentados na Tabela Vl.1.4.4 . Esses padroes correspondem aque!es definidos pelo
Banco Mundial para drenagem acida e efluentes resultantes de minas de carvao
(apenas nao inciuindo o total de metais).

Tabela VL 1.4.4: Pad roes de Emis~ao de Efluentes Uquidos peia Minera4;ao e
Produ<_;;ao de Carvao

Ph

6--9

SST (S61idos Suspensos Totais)

35-50 mg/I

Oleos e Gorduras

10 mg/l

Mercurio

3,5 mg/I

Fonte: Decreto n°18!2004.

1.4.4 DESCRlt;:AO DOS

TEMAS

'i A.4. 1 Hidrografia
A Bacia do rio Zambeze representa a quarta maior bacia hidmgrafica da Africa, depois
da bacia dos rios Congo, Nilo e Niger. A !ocalizagao da bacia pode ser visualizada na
Figura VL 1.4.4 - Localiza9ao da Bacia Hidrografica do rio Zambeze, apresentada na
sequencia. Sua area de drenagem de 1.385 .300 quiiometros quadrados, abrangendo
~Zambia (onde se insere a ma!or pa.rte desse terrltorio (41%), seguido per Zimbabv.:e
(19%), Angola e Mogambique (11 %), Malawi (8%), Namibia e Tanzania (2% cada). A
popula9ao existente na bacia e de cerca de 38, 7 mil hoes de pessoas, com ·19%
vivendo em Mo9ambique_

e

0 rio Zambeze nasce no noroeste da Zambia, no monte Ka!ene, apresentando um
comprimento aproximado de 2.800 qui!6metros, ate o oceano indico. Em seu percurso,
apresenta diversas quedas de agua importantes, destacando-se as cataratas de
Vitoria, com 1.708 metros de extensao e quedas de ate 100 metros, as quais foram
definidas como Patrimonio da Humar.idade pela UNESCO, em 1989.

A bacia do rio Zambeze tambem apresente um grande potencia! de vida se!vagem,
abrigando em seu territ6rio parques nacionais de V\Jest Lunga, Uuwa Piain,. Kafue e
Sloma Ngvvezi, Nam\!i, Mudumu, Caprivi, sendo OS tres ultimas as principals atra96es
turf sticas da Namibia.

..

0 delta do rio Zambeze estende-se ate 100 quilometros ao !ongo da costa, com uma
!argura de 120 quilometros, cobrindo cerca de i5.000 quil6metros quadrados. Sobre
sua margem sul forma-se o comp!exo de Marromeu, uma area 1'.Jmida de 5.000
quilometros quadrados, pr6xima da regiao costeira, protegida internaciona!mente pe!a
Convenc;ao Ramsar (2000). Este rio apresenta tres grandes unidades hidrograficas: o
alto Zambeze, o medic Zambeze e o baixo Zambeze .

.,,
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LOCALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS
REGIONAIS
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0 alto Zambeze, situado entre a nascente e as cataratas de Vitoria, abrange os
territories de Angola, Namibia, Zambia e Zimbabwe, e apresenta um grande potencial
hidreletrico com, aproximadamente, 50% do potencial total da bacia (cerca de 14.000
MW). E neste trecho que se situa o maior potencial de vida selvagem da bacia.
O medic Zambeze estende-se desde as cataratas Vitoria ate a confluencia com o rio
Aruangua, imediatamente a montante da barragem de Cahora Bassa. Neste trecho
situam-se as represas de Kafue e Kariba, que promovem certa regulariza~o de
caudais para a zona do baixo Zambeze. Esta area tern um potencial hidreletrico baixo,
da ordem dos 5% do total.
O baixo Zambeze estende-se desde a confluencia com o rio Aruangua ate a fez no
Oceana fndico. 0 baixo Zambeze compreende a totalidade da bacia Moyambicana,
com cerca de 830 quilometros de leito principal, dos quais, aproximadamente, 460 sao
navegaveis (navega~o destinada ao transporte de pessoas e bens). Observa-se,
ainda, um grande aproveitamento agricola neste trecho, tendo come actividade
principal a prodUyBO da Cana de a<:;ucar.
0 baixo Zambeze e dominado pelo
grande vale do Rift e e composto por
tres sub-bacias, nomeadamente a subbacia do Lago Niassa, a sub-bacia de
Tete e a sub-bacia do Delta (Laiasi,
2000). Nesta por9ao o rio pode atingir
de cinco a oito quilometros de largura,
apresentando em grande parte do
trecho um leito arenoso, com muita
corrente durante o periodo chuvoso.

0

a

Vista do rio Zambeze junta cidade de Tete sob a
ponte da Rodovia EN103 (Fonte: ERM)

Em Mo<:;ambique, a bacia do rio
Zambeze conta com uma area de
aproximadamente 225.000 quilometros
quadrados, e uma popula9ao de 4, 755

milhoes de pessoas.

0

0 delta do rio Zambeze estende-se por ate 100 quilometros ao longo da costa e tern
uma largura de 120 quilometros, cobrindo cerca de 15.000 quilometros quadrados.
No baixo Zambeze esta presente a
barragem de Cahora Bassa, a maier
hidroeletrica moyambicana. A usina esta
localizada a aproximadamente 150
quilOmetros a montante da cidade de
Tete, tendo suas operacoes iniciadas em
1974. Atualmente, esta barragem conta
com uma capacidade de armazenamento
de 39.200 milhoes de metros cubicos.

()

Vista da barragem de Cahora Bassa, que marca o inicio do
baixo curso do rio Zambeze em MOfambique. A barragem foi
constn.tfda em 1974 e tem capacidade de 39.200 milhaes m3
(Fonta· FRM)
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Em Mo~ambique, o rio Zambeze representa 52% dos recursos hidricos do pais e e
dividido em 4 grandes trechos:
•

Trecho superior, que se estende desde Zumbo (onde adentra o territ6rio
Mo~ambicano), ate Songo (a jusante da barragem de Cahora Bassa);

•

Trecho intermediario, entre Songo e Tete, sendo seu principal contribuinte o rio
Luia;

•

Trecho medio, entre Tete e Mutarara, cujos principais tributarios sao os rios
Revuboe e Luenha.

•

Trecho inferior situado entre Mutarara e o delta.

1.4.4.1.1 Caracteriza~ao da Area de lnfluencia lndirecta - All

A All apresenta quatro principais sub-bacias, representadas pelos rios Revuboe,
Moatize, Muarazi e Zambeze.
A bacia do rio Revuboe apresenta uma area total de 16.800 km 2 . Seu principal
contribuinte e o rio Condedzi (trecho superior), sendo o principal responsavel pela
vazao de base do Revuboe.

..

As principais caracteristicas dos trechos inferior, intermediario e superior do rio
Revuboe estao indicadas na Tabela Vl.1.4.5.
Tabela Vl.1.4.5: Principais Caracteristicas dos Trechos Inferior, lntermediario e
Superior do Rio Revuboe
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Fonte: EPDA.
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As Fotos apresentam o rio Revuboe sob a ponte, onde se encontra instalado o posto
fluviometrico E-302.

)

Vista do rio Revuboe, na ponte da estrada EN103
(Fonte: ERM)

0

Vista do rio Revuboe, na ponte da estrada EN103
(Fonte: ERM)

A Figura Vl.1.4.5 apresenta a area da bacia do rio Revuboe e seus principais
contribuintes em rela9ao a All.
1.4.4.1.2 Caracteriza~ao da Area de lnfluencia Directa - AID

Na AID, os principais rios presentes sao o Moatize e o Muarazi. Alem destes,
observam-se na area em questao tres outros rios que contam com bacias de menor
dimensao: Nhancomba, Nharengue e M'pandi, que recebem as aguas drenadas
provenientes da area prevista para a constru980 do Complexo Industrial de Moatize.
Estas drenagens alimentam a area utilizada pela comunidade local para uso agricola,
no periodo de cheias do rio Zambeze.

0 rio Moatize e um dos afluentes do rio
Revuboe em seu trecho inferior. Sua
area de drenagem e de 385
quilometros quadrados, apresentando
leito arenoso e regime intermitente. Em
seu trecho
inferior,
pr6ximo
a
confluencia com o rio Revuboe,
observa-se a presen9a de uma cascata
em rocha fraturada.

0

Vista da aaahooiro no rio Moatizo (Fonte: ERM)
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FIGURA Vl.1.4.5:
AREA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS NAS
AREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA
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Ao curso principal do rio Moatize juntam-se
vanos outros corpos de agua, todos
intermitentes, porem com significativa vazao
logo ap6s a ocorrencia de chuvas.

Vista do rio Moatize a jusante da cachoeira (Fonte: ERM)

Estes corpos de agua, tal como o rio principal,
apresentam um leito bem definido, com margens
ocupadas pela vegetagao, embora com sinais da
ocorrencia de processos erosivos. E not6rio, em
quase todo o seu percurso, o dep6sito de
material erodido transportado no leito do rio.

Vista do rio Moatize na ponte da Estrada EN103
{Fonte: ERM)

O rio Muarazi, esta situado no limite da AID e
apresenta uma area de drenagem de 547
quilometros quadrados, sendo afluente direto do
rio Zambeze. Seu regime e intermitente e o seu
leito pedregoso.

Vista do rio Moatize na ponte da Estrada EN103
{Fonte: ERM)

As bacias localizadas entre os rios Revuboe e
Muarazi apresentam areas inferiores a 100
quilometros
quadrados,
conforme
apresentado na Tabela Vl.1.4.6, a seguir.

Vista do rio Muarazi na poryao sul da AID (Fonte:
ERM)
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Tabela Vl.1.4.6: Areas das Bacias Hidrograficas Localizadas entre os Rios
Revuboe e Muarazi
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Rios Nhacomba

25

Nharenga

82

.

M' pandi

41

Fonte: CONSUL TEC, 2006

As nascentes destes rios estao localizadas dentro da AID, desenvolvendo-se na
encosta do Embasamento Cristalino, eriquanto que em sua foz (rios Zambeze e
Revuboe) apresentam caracteristicas lagunares.
1.4.4.2 Hidrologia
Para o tema hidrologia foram abordados os t6picos de caracterizagao hidrol6gica,
analise critica dos dados disponiveis, disponibilidade hidrica e usos das aguas
superiiciais.
A Tabela Vl.1.4.7, apresentada na sequencia, aponta a rela9ao dos postos
pluviometricos e fluviometricos presentes na regiao, considerando tanto a area regional
(bacia do rio Zambeze), como as Areas de lnfluencia lndirecta (parte da bacia do rio
Revuboe), e Directa (parte das bacias dos rios Moatize e Muarazi).
Tabela Vl.1.4.7: Caracteristicas das Estac;oes com Dados Pluviometricos na
Regiao

Tete - Esta9~0
Meteorol6gica

lnstituto Nacional
de Meteorologia

Dicflrio

P-438 Chingodzi

ARA-Zambeze

P-29

642

Jan 75

Dez04

30

Diario

641

Out 89

Jun 05

16

WRIMS

Mensal

541

Out 52

Set80

28

P-36

WRIMS

Mensal

558

Out 52

Mar61

9

P-40

WRIMS

Mensal

628

Out53

Set84

31

P-43

WRIMS

Mensal

1035

Out 52

Set85

38

P-44

WRIMS

MensaI

657

Out49

DezOO

51

P-49

WRIMS

Mensa I

605

Out63

Dez78

15

Fonte: CONSUL TECIDNA.
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Considerando as informac;oes contidas na Tabela Vl.1.4.7, observa-se que as duas
!.'.micas estac;oes que apresentam dados de precipitac;ao diaria na area de interesse sao
Tete e Chingodzi. As estac;oes P-29 e P-49 situam-se ao sul da All ea P-44 situa-se no
lado norte, a montante de Cahora Bassa, portanto, os dados destas estac;oes nao
foram considerados. A Tabela Vl.1.4.8 apresenta as caracteristicas das estac;oes cujos
dados foram utilizados, inseridas na All.

Tabela Vl.1.4.8: Caracteristicas das Estac;oes com Dados Fluviometricos de
lnteresse

E-320

Vazao media

Mensa I

Out90

Set04

14

2

99

E-320

Nlv:el

3 por dia

Out70

Jun 05

30

2

99

HCB

Descarga

Diana

OutOO

Abr05

5

0

100

HCB

Descarga

Mensa I

Out 00

Abr-05

5

0

100

E-302

Vazao media

Mensa I

Out 90

Set 04

14

2

93

E-302

Nivet

3 por dia

Out 53

Set04

50

33

94

Fonte: CONSUL TECIDNA

A consistencia dos dados de chuva referentes as estac;oes pluviometricas de Tete e
Chigodzi foi avaliada com a elaborac;ao do grafico de precipitac;oes acumuladas em
relac;ao ao tempo, nao tendo sido observadas anomalias nos dados.
Considerando o fato do leito do rio Zambeze ser arenoso, que promove o transporte e
deposic;ao de sedimentos alterando a morfologia de sua secc;ao, a curva chave para o
posto E320 altera-se ao longo do tempo. Ressalta-se que nao foi efetuado um ajuste
das curvas de vazao da secc;ao do pesto E320 que reflita tais alterac;oes.
De fato, estudos realizados pela SEED constataram que para o periodo mais recente a
serie de vazoes deveria ser definida com base em uma nova curva de vazao. Esta
curva foi calculada pela SEED e utilizada no calculo das vazoes de cheia de 2001, cuja
aderencia a descarga de Cahora Bassa sugere que haja alguma anormalidade. A
Figura Vl.1.4.6 apresenta utn grafico das series de vazao para o pesto E-320 (Tete) e
de descarga de Cahora Bassa.
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Figura Vl.1.4.6: Grafico Conjunto das Series Hist6ricas de Vazao do Posto de
Tete E-320 _e das Descargas de Cahora Bassa
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A diferenc;a entre os picos de vazao de ambas as series foi explicada pela SEED
(2001), coma uma contribui9ao da cheia do rio Luia, sendo que esta diferenga foi
utilizada para o calculo da vazao desse rio durante a cheia de 2001.
Para o rio Revuboe, o estabelecimento de vazoes a partir das medi9oes de nivel,
assim como no rio Zambeze, encontra problemas na situa9ao do leito arenoso e
instavel, o que dificulta o estabelecimento de curva chave.

0 estudo da SEED (2001) apresenta uma curva de descarga que nao reflete de forma
adequada a serie de vazoes no periodo de 1997 a 2004, oferecendo valores de vazao
superiores aos efetivamente existentes para as faixas de vazao muito baixas e muito
altas, coma e comum ocorrer com este tipo de curva.
Muitas vezes tambem, a curva de descarga, especialmente em rios de regime muito
variavel, e nao univoca, apresentando um ramo para descargas de cheia e outro para
descarga de vazante, ou seja, a curva de descarga apresenta um fenomeno dito de
histerese.
Este efeito pode ser sentido muito mais no rio Revuboe que no rio Zambeze, haja vista
as maiores dimensoes dele, o que mascara este efeito, tornando as diferen9as de
sec9ao e declividade hidraulica proporcionalmente menores que as verificadas no
Revuboe.
A Figura Vl.1.4.7 apresenta as possibilidades de ocorrencia de calibragens nao
univocas para curvas de descarga.
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Figura Vl.1.4. 7 : Tipos de Curva de Calibragem nao Univoca
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Fonte: CONSUL TEC, 2006.

Os estudos de vazao realizados pela Golder, no rio Revuboe, constatou diferenc;as
significativas entre as vazoes calculadas pela equac;ao de descarga da SEED (2001)
para os perf odos de 1990 a 1995 e 1995 a 2004. A Figura Vl.1.4.8, a seguir, ilustra
estas diferenc;as.
Figura Vl.1.4.8: Curvas de Permanencia para os Periodos de Pados de 1990 a
1995 e 1995 a 2004
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Outra checagem dos dados de vazao do rio Revuboe foi reatizada com base na
compara9ao dos dados de chuva mensal registrados na esta9ao de Tete. A Figura
Vl.1.4.9 ilustra esta compara9ao.
Figura Vl.1.4.9: Dados Comparados de Vazoes no Rio Revuboe e Precipitac;;oes
Mensais em Tete
-

Flow in Revubue River (E-302)

• • • Preclpita1ion al Tele meteorological station
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A partir das informacoes apresentadas na Figura Vl.1.4.9 verifica-se que existe uma
rela9ao de causalidade chuva-vazao, uma vez que os picas de ambos os parametros
coincidem. Porem, a altura dos picas de chuva nao apresenta proporcionalidade com
os picas de vazao.
Uma outra analise feita baseou-se na compara9ao dos valores acumulados da
precipita9ao e escoamentos verificados nestes pestos, de onde se observou que os
valores destas grandezas come9am a divergir a partir de 1998, indicando poder ter
havido uma mudan9a na morfologia do rio nesta sec9ao, o que levaria a necessidade
de calibrar a curva de vazao.
Porem, a razao desta varia9ao pode tambem estar relacionada a outros factores, os
quais deverao ser analisados com maier nivel de detalhes, quando da implementagao
de pianos de monitoriza9ao.
1.4.4.3 Disponibilidade Hidrica

A disponibilidade hidrica dos rios que correm na area estudo, excluindo o case do rio
Zambeze, e no geral baixa.
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A analise das vazoes medias mensais registadas no Posto Fluviometrico E-320 (Figura
Figura Vl.1.4.10) permite constatar que a probabilidade de se exceder um caudal de
1000 m3/s no rio Zambeze e de 95%.
Figura Vl.1.4.10: Curva de Permanencia da Vazao Media no Posto Fluviometrico
E-320
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Fonte: GOLDER, 2005

Por outro lado, conforme apresentado na Tabela Vl.1.4.9 constata-se que a
probabilidade de nao se exceder uma vazao minima mensal de cerca de 80 m3/s e de
10%. Esta vazao corresponde a um perfodo de recorrencia de 100 anos, o que e
revelador da elevada disponibilidade de agua deste rio.
Tabela Vl.1.4.9: Periodos de Recorrencia para as Vazoes Minimas
Tr
Periodo de recorrencia (anos)

P
(probabilidade de nao excedencia)

Q
(m3/s)

10
20

0.10

688.07

0.05

502.58

50
100

0.02

262.48

0.01

82.52

Fonte: EPDA
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Ja no rio Revuboe, no Posto Fluviometrico E-302, a probabilidade de se exceder uma

vazao de 1,6 m3/s e de 95% , indicando que em algumas situac;oes o rio apresenta um
caudal insignificante (Figura Vl.1.4.11 ).
Figura Vl.1 .4.11: Curva de Permanencia de Vazoes no Rio Revuboe
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O escoamento do rio Revuboe foi estirnado pela Golder (2006) num estudo realizado
com o objetivo de avaliar a disponibilidade de agua para garantir o abastecimento para
a populagao que podera vir a ser reassentada quando da construgao do Complexo
Industrial de Moatize. Para tanto, foi utilizado o modelo matematico (WRSM2000)
previamente calibrado com base nos dados de escoamento e precipita9ao observados
na bacia do rio Revuboe.
A Tabela Vl.1.4.10 apresenta a vazao media mensal estimada para o rio Revuboe,
assim como as vazoes medias, minimas, maximas e seu caudal ecol6gico.
Nao tendo side ate a presente data determinado o caudal ecol6gico do rio Zambeze, e
na ausencia de uma definigao legal relativa a forma de calculo do caudal ecol6gico em
Mogambique, a GolDER (2006) teve em considera9ao a pratica que vem sendo
utilizada na Africa do Sul. Assim, assumiu um valor de 18% do escoamento total anual,
considerado coma representative para a area em estudo. Este valor anual foi
distribuido pelos meses, aplicando um percentual de 5%.
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Tabela Vl.1.4.1 O: Vazoes Mensais Estimadas Para o Rio Revuboe
Vazao Media Mensal (Mm3/mes)
Mes Hidrol6gico

Media

I

I

Minimo

I

Maximo

I

Caudal ecol6gico

Out

10.40

4.32

17.67

4.76

Nov

6.86

2.64

10.99

3.02

Dez

18.91

4.34

466.64

4.01

Jan

43.41

7.51

544.64

8.70

Fev

228.38

10.80

186.21

17.06

Mar

222.95

16.20

250.46

18.86

Abr

102.77

18.69

604.94

19.32

Mai

50.61

14.87

233.70

15.07

Jun

36.69

12.20

74.04

12.19

Jul

29.43

10.59

56.32

10.50

Ago

23.21

8.97

42.62

8.89

Set

16.38

6.71

29.31

6.68

Anual

790.00

117.84

2517.54

129.06

Fonte:GOLDER,, 2006

1.4.4.4 Hidrogeologia

Neste item sao apresentadas as principais unidades aquiferas, tanto no ambito
regional quanto local.
No que diz respeito a hidrogeologia local, sao apresentados os principais resultados
das investiga96es realizadas na area de concessao, a potenciometria e a relagao das
aguas superficiais e subterraneas.
Em termos regionais, as unidades hidrogeol6gicas que constituem a area do distrito de
Moatize sao formadas por areas de ocorrencia de aqOiferos intergranulares, aquiferos
fissurados e de aqOiferos locais. As duas primeiras apresentam camadas cuja
produtividade varia de moderadamente produtiva (3-10 m3 /h) a muito produtiva (> 50
m3 /h). Ja para OS aqOiferos locais a produtividade de agua subterranea e limitada (< 5
m3 /h) ou baixa (< 1m3 /h).
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Figura VL 1.4.12: Carta Hidrogeol6gica de Moc;ambique {escala 1:1.000.000)
adaptada por ERM (2006) para a regiao de Moatize
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Os aqOiferos fissurais sao constituldos pelas rochas do embasamento cristalino. Os
aqOiferos intergranulares sao formados pelas rochas da bacia sedimentar do Karoo e
peios aqUiferos aiuvionares. A seguir e apresentada uma descrn;:ao sucinta para cada
uma destas unidades.

@

AqUiforoAqilifero Cristalino
As forma96es do Campiexo Cristaiino (CC) sao canstituidas por rochas do
Complexo Gabro Anortositico de Tete. Estes aqOlferos sao controlados por fei96es
estructurais de natureza tectonica como zonas de fraqueza associadas com falhas,
diques, fissuras e superff cies de cantata entre rochas por on de a agua percola.
Estes aqi.iiferos possuem uma camada alterada de rocha , cuja espessura pode
variar de alguns metros a algumas dezenas de metros, e geralmente sao areas
onde a agua subterranea pode ser armazenada, para posterior recarga no aqOifero
fissural. Podem ocorrer dais tipos de aqi.Hferos :
-

O manta de alterac;ao de porosidade primaria;

-

0 manto de porosidade secundaria, o aquifero fissural propriamente dito.

Geralmente os aqOiferos do CC sao descontlnuos e de extensaa lateral limitada. A
sua produtividade e determinada tambem pela espessura da camada alterada que
pode, na maiaria dos casos, ser superior a 10 metros. As vazoes destes aqulferos
3
podem variar entre 3 a 10 m /h. Aquiferos com espessuras do manto menores que
10 metros geralmente tern vazoes muito baixas e limitadas.
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Nas zonas montanhosas (Ks, JKt, JKr, pet, peG) em que a camada do
intemperismo e fina devido ao declive acentuado do terreno, 0 potencial de
ocorrencia de aguas subterraneas e muito limitado, geralmente menor que 1 m3/h
(0,3 l/s).
•

AqUiferos do Karoo

Os aqOfferos que ocorrem nas forma96es do Karoo estao relacionados com series
sedimentares compostas, em sua maior parte, por arenitos de granulometria grossa
a media, margas e xistos carbonosos de Ecca e Beaufort. Em muitos casos estes
aqOiferos sao classificados como nao produtivos devido a baixos valores de
transmissividade (na ordem dos 0,03 a 0,4 m2/dia) resultantes da intercala9ao de
camadas impermeaveis de argilitos.
Nos aqOiferos do Karoo os valores de transmissividade tendem a aumentar em
direc9ao ao rio Revuboe, em fun9ao do aumento da granulometria dos sedimentos,
principalmente nas sec96es 3 e 5. Os valores excessivamente altos de
transmissividade na Sec9ao 5, de cerca de 23 m2/dia em siltitos e doleritos e 1400
m2/dia no aluviao, comprovam esta tendencia.
Este aspecto e de importante relevancia, nao s6 do ponto de vista de ocorrencia de
aguas subterraneas, mas tambem da interliga9ao que pode existir entre os
aqOiferos que ocorrem nesta area e as aguas superficiais do rio Revuboe, pois
presume-se que haja uma continuidade hidraulica entre ambos. Da seqOencia
produtiva, a camada Chipanga apresenta os maiores valores de transmissividade
da ordem dos 1.4 m2/dia (sec9ao 3).
Resumidamente, pode-se considerar que as forma96es do Karoo que ocorrem na
area de concessao tern um potencial hidrogeol6gico baixo, devido a baixos valores
de transmissividade.
Porem, na por9ao sul da area de concessao, esta seqOencia esta associada a
aqOfferos produtivos com vazoes que variam entre 3 a 10 m3/h. Esta area estendese ao sul da Vila de Moatize ate o rio Zambeze, a jusante da confluencia dos rios
Zambeze e Muarazi e a este delimitada pelo rio Revuboe.
•

AqUiferos Aluvionares

De todas as forma96es observadas, os aluvioes que ocorrem nas principais bacias
hidrograficas (Zambeze, Revuboe, Moatize) sao aqueles que apresentam os
melhores potenciais de ocorrencia de aguas subterraneas. Na Figura Vl.1.4.12
estas areas estao indicadas pelos simbolos Qal, na colora9ao azul claro/escura. A
faixa mais extensa de aluvioes localiza-se a NW da Area de Concessao e estendese paralelamente ao rio Revuboe ate a confluencia dele com o rio Zambeze.
A faixa de aluvioes no rio Zambeze e mais extensa na sua margem esquerda. Os
valores de transmissividade determinados nos aluvioes do rio Revuboe variam de
700 a 2200 m2/dia, e a espessura saturada e de cerca de 20 metros, resultando em
vazoes na ordem dos 50 m3/h ou mais, conforme indicam os resultados dos testes
realizados pela empresa Golder Associates (GOLDER, 2005).
As caracterfsticas hidraulicas do aqOifero aluvionar sao tambem melhoradas pelo
fato dos dep6sitos aluvionares estarem em continuidade hidraulica com o rio. Cabe
ressaltar que os aqOiferos aluvionares sao freaticos e os niveis freaticos rasos, com
profundidades variando entre tres e 15 metros.
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1.4.4.4.1 Hidrogeologia Local - Area de Concessao
Bacia Sedimentar do Karoo
A caracteriza9ao da hidrogeologia local foi realizada para a pon;ao inserida dentro da
area de concessao da Mina de Carvao de Moatize.
As seq;oes delimitadas em sua maior pon~:ao abrangem as sedimentos da bacia do
Karoo. No entanto, as perfuragoes realizadas para os estudos hidrogeol6gicos contem
outros aqOfferos, alem das camadas sedimentares do Karoo, principalmente pr6ximos
aos contatos litol6gicos de outros ambientes geol6gicos.
Em todas as secc;oes delimitadas na area de concessao foram realizados estudos
geol6gicos e hidrogeol6gicos que incluf ram estudos geofisicos (metodos
eletromagneticos, magneticos e de resistividade), bem coma testes de aqOfferos e de
qualidade da agua. Os resultados sao apresentados separadamente para cada secc;ao
da mina. A Figura Vl.1.4.13 apresenta a localizac;ao de cada uma das secc;oes .

•

Sec~ao

1

Geologicamente esta secc;ao e formada pelas rochas do Grupo Karoo, em quase
toda sua extensao. Rochas do Complexo Cristalino ocorrem na area adjacente a W,
Se NE.
Para dar suporte as investigac;oes, foram locados 5 furos de sondagens nesta
secc;ao: S1-H001, S1-H002, S1 -H003, S1 -H004 e S1-H005. 0 S1-H003 foi
programado para ser perfurado em fase posterior. Tres pogos de observac;ao foram
instalados: S1-H001A, S1-H002A e o S1-H002B.
Os estudos geoffsicos realizados confirmaram a alta condutividade eletrica das
camadas sedimentares de carvao e siltito. As zonas de maior resistividade ocorrem
devido a presen9a de intrusoes do!eriticas e espessas camadas de arenitos,
superiores a 30 m.
A cota de agua subterranea nesta sec9ao, em rela9ao ao nivel do mar, varia de 200
m na por9ao SW a 191 m na pon;ao N ao longo do rio Moatize, o que indica um
!eve gradiente em direc9ao a este rio.
Os ensaios de aqOfferos realizados na Secc;ao 1 forneceram valores baixos de
vazoes, da ordem de 0,2 l/s (0,72 m3 /h). Somente no Furo S1-H002 a produ9ao foi
de 10 l/s (36 m3 /h), devido a interceptac;ao da camada Chipanga Superior.
A transmissividade obtida nos testes tambem foi baixa, menor que 0,5 m2 /d . Os
valores de armazenamento calculados variaram entre 1 x 10-2 e 1 x 10-6 para as
camadas de siltito e carvao. Somente onde foi detectada a cavidade, a
transmissividade foi elevada, porem esta ocorrencia nao representa uma condi9ao
natural.
•

Sec~ao 2a

Nesta secc;ao foram instalados cinco furos de sondagem para realiza9ao das
investiga96es hidrogeol6gicas: S2-H001, S2-H003, S2-H004, S2-H005 e S2-H006.
Poc;os de observa9ao tambem foram executados para dar suporte aos estudos: S2H003A, S2-H003B, S2-H004A e S2-H0048.
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FIGURA Vl.1.4.13:
SECCOES ESTUDADAS
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A espessura da seqOencia do Grupo Karoo e superior a 200 metros na pon;:ao
central da Sec<;:ao 2a. 0 nivel d'agua subterranea encontra-se entre 8,0 a 10,0
metros de profundidade e praticamente nao rebaixa durante a esta<;:ao seca,
mostrando que praticamente nao ha variai:;:ao sazonal.
Os levantamentos geofisicos identificaram intrusoes doleriticas, falhas e um
horizonte altamente condutivo a uma profundidade maior que 40 m, associado a
camada de carvao.
Os testes de bombeamento realizados em alguns furos apresentaram baixo
potencial de desenvolvimento, com vazoes menores que 0,5 l/s (1,8 m3 /h). Nao
foram Observadas interferencias entre OS prn;:os , devido a baixa permeabilidade da
formai:;:ao. Os valores de transmissividade encontrados foram maiores para a
camada de gnaisse, de 1,45 m2 /d. 0 menor valor, em torno de 0,05 m2 /d, foi obtido
no furo S2-H001, localizado no contato entre siltitos ea camada Chipanga Superior.
Para a camada Chipanga os valores variaram de 0,3 a 1,3 m2 /d. Estes valores
indicam o baixo potencial hidrogeol6gico do Grupo Karoo.
A cota do nivel de agua subterranea varia de 200 metros na porc;ao ao norte da
Sec9ao para 195 metros na direci:;:ao sul, indicando um gradiente em direci:;:ao ao rio
Muarazi.
•

Seccao 3

A Seci:;:ao 3 localiza-se na pori:;:ao SW da area de concessao e a SE da vila de
Moatize. Geologicamente, ha ocorrencia de afloramentos de gnaisses e intrus6es
doleriticas com orientac;ao N-S, perpendiculares ao rio Revuboe. Foram perfurados
3 furos, denominados: S3-H001, S3-H003 e S3-H004 e dais poi:;:os de observac;ao:
S3-H001A e S3-H003A.
Os dados geofisicos indicaram uma camada condutiva em subsuperficie limitada
por zonas de maior resistividade. Uma forte anomalia magnetica foi detectada de
600 a 660 metros, indicando a presenc;a de diques doleriticos.
Os poc;os perfurados mostraram produtividades em torno de 0,3 l/s e 0,5 l/s (1 e 1,8
m3 /h), para as camadas de Bananeiras e Chipanga Superior. A maior vazao foi
observada no poc;o S3-H003, de 2,0 l/s (7,2 m3 /h), em siltitos e arenitos fraturados.
No teste de bombeamento este po<;:o apresentou- uma descarga de 10 l/s (36 m3 /h).
De forma geral, OS testes de bombeamento indicaram um baixo potencial de agua
subterranea para os aqOiferos desta secc;ao.
Em termos de transmissividade, a camada de carvao (Bananeiras e Chipanga
Superior) apresentou valores em torno de 1,35 m2 /d, o que indica o baixo potencial
hidraulico desta camada. Para o aquifero fraturado, constituido por arenitos e
siltitose o valor da transmissividade obtido foi muito maior, de 1360 m2 /d.
As cotas dos niveis de agua subterranea variaram de 156 metros na porc;ao Sul e
138 metros na por9ao Norte da secc;ao, em direcc;ao ao rio Revuboe. A pequena
diferen9a dos niveis de agua entre os furos profundos e rasos, sugere um equilibria
hidraulico do aqOifero.
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•

Sec~ao

4

A area da sec9ao 4 estende-se ao Sui da vila de Moatize. A ocorrencia de diques
doleriticos e menor na porc;ao N-E da area.
Foram analisados os dados nos po9os de bombeamento S4-H002, S4-H004, S4H005 e nos poc;os de observagao S4-H002A, S4-H002B e S4-H006A. A
profundidade dos po9os de bombeamento varia de 102 a 312 m e dos poc;:os de
observac;:ao, de 30 a 75 rn.
Os dados obtidos no estudo geoff sico mostram a presenc;:a de horizontes profundos
associados com camadas de siltito e carvao. Tambem foi detectada a ocorrencia de
lineamento de direcc;:ao N-S.

A espessura da seqoencia Karoo

e a caracterfstica mais irnportante desta secc;:ao,

onde alguns pontos atingem 300 m (Furo S4-H006). A espessura dos sedimentos
decresce de sul para oeste. Observa-se ainda que a profundidade dos aqOfferos
pode atingir valores superiores a 200 metros.
Os aqOfferos desta secc;ao sao do tipo confinados, anisotr6picos e de baixo
potencial hidrogeol6gico, fracas com produc;:oes de agua em torno de.. 1,0·11s (4
m3 /h).

A transmissividade dos aqliiferos, calculada a partir dos testes de bombearnento, e
baixa da ordem de 0,04 a 0,74 m 2 /d, o que indica o baixo potencial de ocorrencia de
aguas subterraneas nesta sec9ao. O coeficiente de armazenamento alto nao e
realfstico para este tipo de aquifero.
As elevac;oes dos nfveis de agua subterranea variam de 183 metros na porc;ao Sul
e 160 metros (em rela9ao ao nlvel do mar) na porc;:ao Norte pr6ximo
vita de
Moatize. Como nas demais sec96es, o gradiente hidraulico tambem e suave, em
direcc;:ao ao rio Revuboe. A diferern;a dos nfveis de agua dos aquiferos rasos e
profundos e de 6 metros, o que possibilita a ocorrencia de aqOfferos suspensos.

a

·.
111

Sect;ao 5
A secc;ao 5 localiza-se na porgao norte da area de concessao. O rio Revuboe
encontra-se no lirnite oeste. A ocorrencia de intrusoes dolerlticas na direcc;ao N-S e
falhas de direcc;ao NE-SW cortam a secc;:ao dividindo-a em blocos.
Encontram-se instalados na area 3 pogos de bombeamento (S5-H001, S5-H002 e
S5-H004) e 4 poc;os de observagao (S5-H003A, S5-H003B, S5-H004A e S5H004B). As profundidades dos poc;os de bombeamento variam de 24 a 54 m e dos
poc;os de observac;ao, de 25 a 100 rn.

0 levantamento geoffsico indicou a presenc;:a de horizontes mais resistivos na

a

porgao sudeste da secc;:ao, associados ocorrencia de diques doleriticos pr6ximos
a superffcie. Anornalias magneticas confirmam a ocorrencia destes diques, porem
as resultados apresentados mostram interferencia de rufdos na area. Os resultados
de SEV dernonstrarn a ocorrencia de zonas sedimentares a 120 metros de
profundidade.
Os ensaios realizados indicam a ocorrencia de sedimentos aluvionares com grande
extensao lateral que provavelmente se encontram em conexao hidraulica com o rio
Revuboe. As vazoes obtidas nos ensaios sao da ordem de 20 l/s (72 m 3 /h). Nas
demais sec9oes as perfuragoes indicam que a zona de contato entre os diques
dolerf ti cos e a zona adjacente nao apresenta condi96es que permitam a ocorrencia
de aguas, embora saiba-se que os processes de fraturamento nos doleritos podem
criar condigoes de produtividade moderada.
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Os valores de transmissividade calculad os foram de 1,46 m2 /d para doleritos e de
20 m 2/d para os siltitos. 0 maior valor foi observado nas aluvioes, de 1420 m2/d e
2960 m2/d. A capacidade de armazenamento e de x 10-3 a 1 x 10-4.
As cotas de nfveis de agua variam de 144 metros na porc;ao sul e 131 metros na
por9ao norte, ao longo do rio Revuboe. Ha possibilidade de ocorrencia de aquiferos
suspenses em func;ao da diferenc;a entre os nfveis de agua dos furos profundos e
superficiais, em torno de 6 metros.
Os aluvioes que ocorrem ao longo do rio Revuboe apresentaram as melhores
condic;oes de explotac;ao de agua, por serem um tipo de aquffero directamente
recarregado pelo rio. Como ocorrem na porc;ao norte da area da mina, deverao ser
tomadas medidas necessarias para prevenir grande aporte de agua para dentro da
mina. 0 aquffero representado pelos siltitos, nesta secc;ao, e confinado e tambem
caracterizado por apresentar alta transmissivididade.
•

Secc;ao 6

A secc;ao 6 e delimitada ao sul pela secc;ao 1 e ao norte pela secc;ao 5. A Leste
tem-se a cadeia montanhosa do Complexo Cristalino. Uma falha de trend regional
NW-SE separa a sequencia do Karoo das rochas do embasamento. Na parte NW
da secc;ao 6 encontram-se antigas galerias de minas, que atualmente encontram-se
inundadas.
A investigac;ao hidrogeol6gica foi realizada a partir dos 6 furos (S6-H001, S6-H002,
S6-H003, S6-H004, S6-H006 e S6-H008) com profundidades entre 40 m e 186 m.
Os poc;os de observac;ao (S6-H003A, S6-H003B, S6-H004A, S6-H004B, S6-H004C
H006A, S6-H008A e S6-H0088) apresentam profundidade variando de 17 a 108 m.
Os resultados mostram a ocorrencia do embasamento de gnaisse a profundidades
variando de 20 a 103 metros.
Os valores de transmissividade obtidos nos ensaios foram muito baixos para o
gnaissse interceptado no furo S6-H002 (0,023 m2 /d). No furo S6-H003, o valor de
transmissividade para o gnaisse foi de 26 m2 /d, associado a zona de fraturamento.
Para a camada de siltito, o valor a!to, maior que 300 m 2/d ; esta associado a antiga
galeria da mina.
A camada de aluviao novamente apresentou alto valor de transmissividade, de
1060 m2 /d. A capacidade de armazenamento para esta camada e tambem alta, da
-2

ordem de 7 x 10 .
As elevac;oes dos nfveis de agua subterranea em relac;ao ao nivel do mar, variam
de 190 metros na porc;ao SE a 145 m no limite com a secc;ao 5, gerando um
gradiente hidraulico de 45 metros em direcc;ao ao rio Revuboe .
1.4.4.4.2 Dinamica de Fluxo das Aguas Subterraneas

A dinamica de fluxes de agua subterranea e controlada por diversos factores , entre
eles o clima, a litologia e as estructuras geol6gicas geradas por eventos tectonicos. A
Figura Vl.1.4.1 foi elaborada pela GOLDER ASSOCIATES AFRICA (Pty) Ltd , 2006
para ilustrar o modelo hidrogeol6gico conceitual da area, com base nas informac;oes
obtidas pelas investigac;oes realizadas.
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Figura Vl.1.4.14: Secr;ao Hidrogeol6gica Conceitual

-

-i-

Fonte: GOLDER ASSOCIATES AFRICA, 2006.

0 modelo conceitual apresentado na Figura Vl.1.4.1 demonstra, de forma simplificada,
a disposic;ao hidroestratigrafica dos aqufferos e suas caracteristicas principais para a
area do Projecto de Carvao de Moatize.
Observa-se, em superif cie, um horizonte de rocha alterada com baixa transmissividade
(< 0,05 m2 /d), com possivel forma9ao de aquiferos suspensos. Alem disso, camadas
de aluvioes encontram-se dispostas na plan1cie de inundac;ao do rio Moatize, de aita
transmissividade, maior que 500 m2 /d.
A seguir, tem-se uma camada formada por arenitos e siltitos, classificados coma
aquitardos, cuja transmissividade da ordem de 0,2a0,1 m2 /d, que confina a camada
de carvao denominada Chipanga, sotoposta. Ainda dentro da camada de siltito, ha
ocorrencia da camada de carvao Bananeiras, de pequena espessura.

e

Novamente observa-se uma espessa camada de siltito confinando a camada de carvao
Souza Pinto, cuja transmissividade varia de 2a0,1 m2 /d.
Tilitos sao observados sobrepostos as rochas do embasamento cristalino. Nota-se que
todas as forma96es sao cortadas par zonas de falhas e encontram-se ligeiramente
deslocadas, com pequeno rejeito vertical. Estas falhas funcionam como canais
preferenciais de percola9ao de agua para as camadas mais inferiores.

0 nivel freatico encontra-se no horizonte de rochas alteradas, na primeira unidade
descrita. Nlveis piezometricos sao observados nas camadas confinadas de carvao.

Vl . 1~183

Rio Doce

11

Mo~ambique

Uma Empresa CVRD

Para ilustrar o fluxo de aguas subterraneas em planta, foi elaborado um mapa
potenciometrico, mostrado na Figura Vl.1.4.15. Observa-se, a partir desta figura, que o
fluxo da agua subterranea segue em direc9ao ao rio Revuboe (sec96es 3 e 4) , de
sudeste a noroeste. As aguas das sec96es 5 e 6 apresentam fluxo em direc9ao ao rio
Moatize, tambem no sentido sudeste para noroeste. No entanto, parece haver um
divisor de agua subterranea na por9ao central da area de concessao , em que os fluxos
sao contrarios aos setores acima e se direcionam ao rio Muarazi, no sentido NNESSW, provavelmente ocasionada pela intrusao de doleritos entre estas sec96es de
eleva9ao maior, que divide estes fluxos.
Esta dinamica apresentada indica descarga das aguas subterraneas em direc9ao aos
rios principais da area, e assim a efluencia dos rios em rela9ao a agua subterranea
(freatico). Os aqOfferos proporcionam o escoamento basico dos rios acima
mencionados.
Aqiiifero Cristalino

Este aqOifero constitui-se de dois sistemas de armazenamento distintos: o manta de
altera9ao, de porosidade primaria e a rocha sa, com presen9a de fraturamentos.
Os estudos geofisicos indicaram camadas resistivas em profundidades e condutivas
pr6ximas a superficie, definindo tres zonas: (1) gnaisses alterados, (2) gnaisses
fraturados e (3) gnaisses nao alterados.
A investiga9ao hidrogeol6gica foi baseada em 5 po9os perfurados (B-H001, B-H002, BH003, B-H004 E B-H001A)
As areas do cristalino que foram avaliadas situam-se ao norte e oeste do Setor 2a, sul
do setor 1 e oeste do Setor 4.
Os estudos elaborados pela GOLDER ASSOCIATAES AFRICA (Pty) Ltd (2006)
apresentari'T as seguintes caracteristicas do aqOiero local:
•

Entradas de agua de fraturas nas profundidades que variam de 7,5 a 57 metros
(profunidades maiores foram encontradas mas nao formaram aqOiferos) ;

•

Algumas entradas de agua estao associadas a pequenas e medias fraturas nas
seqOencias de gnaisse/gabro.

•

2 po9os foram considerados secos, um deles com fraturas secas a 22 e a 30
metros de profundidade, um em dolerito e outro perfurado em gabro/gnaisse
(respectivamente).

•

Os testes de bombeamentos nos po9os apresentam potencial de agua
subterranea de moderado a pobre. As vazoes do teste variaram de 0,54 Ifs - 1,9
m3/h (B-H001) em 20 horas,a 0,45 l/s - 1,6 m3/h em 3 horas de teste (B-H003) .

•

Os valores de trasmissividade obtidos foram de 6,88 a 9,39 m2/dia (B-H001) e
0,065 a 0,07 m2/dia (B-H 003) . Estes valores apresentados e extremes indicam
a caracteristica anisotr6pica e limitada do aqOifero cristalino, corroborados pela
presen9a de po9os secos.

Aqiiifero Aluvionar

Os aqOfferos aluvionares estudados localizam- se na margem oeste do rio Revuboe
(setor 5) e a jusante da ponte do rio Revuboe, na area de confluencia entre este rio
com o rio Zambeze, e na margem norte do rio Zambeze.
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Os estudos geofisicos identificaram as seguintes unidades geoe!etricas no aquifero
aluvionar:

as

areias secas com espessuras entre 0 a 5

•

Camada superficial relacionada
metros;

•

Camada de areia e cascalhos saturados, com espessuras entre O a 30 metros;

•

Fina camada que ocorre em alguns pontos, associada a cascalhos e seixos
rolados saturados, com espessuras entre 2 a 4 metros;

•

Camada de base de baixa resistividade associada
siltitos e carvao;

•

Camada de base de alta resistividade associada
cristalino alterado .

a presenc;a

de dep6sitos de

a presen9a do embasamento

0 estudo compreendeu a perfura9ao de 12 po9os (S5-HA001, S5-HA001A - po90 de
observa9ao, S5-HA002 - poiyo de observacao, S5-HA003, S5-HA004, S5-HA005, S5HA006, S5-HA007, A-HA008, A-HA008A, A-HA009 e A-HA009A).
Os estudos apresentam o aqOffero com espessuras relativas (ate 35 metros) na area
sul da ponte do rio Revuboe, e
composto por materiais inconsolidados com
granulometria que varia de areia media a fina e cascalho. A base deste aqulfero
caracterizada pelas rochas areniticas e gnaissicas, e assume-se que ha preseniya de
regolitos imediatamente acima do contato com o siltito do Karoo.

e

,

·.

e

Os po9os perfurados pela empresa possuiram vazoes de 30 l/s, aproximadamente.
Os niveis de agua apresentam-se rasos com profundidades entre 3, 15 a 6,89 metros.
As transmissividades obtidas pelos testes de bombeamento nos po9os perfurados
neste aqOifero apresentam altos valores que variam de 717 a 2260 m2/dia em areias e
cascalhos. Estes valores confirmam o elevado potencial de produ9ao deste aqOlfero.
Em sintese, os dep6sitos sao aql.ifferos livres, com alto potenciai de vazao (entre 40 a
70l/s) , favorecidos pela caracterfsticas do sedimento (areia media e cascalho), conexao
hidraulica com o rio e espessuras saturadas consideraveis do aqOffero. Issa produz
altas taxas de transmissividade. Os canais abandonados do rio (rneandros) favorecem
a melhor produtividade local do aqOffero.

0 aquifero aluvial do rio Moatize, no Setor 6 da area de concessao, tambem foi
avaliado, e apresenta born potencial aqllffero, com vazao de 6,9 !/s e T=1060 m 2/dia
obtidos em testes de bombeamento executado pela empresa (poc;o bombeado - S6 H008A) . 0 armazenamento calculado para o aqOifero foi de 7 x 10-2 . Os nlveis de agua
do aqOffero sao similares aqueles poc;;os perfurados pr6ximos ao rio, sugerindo que OS
sedimentos do Karoo e do aluviao compoem um unico corpo aqUifero.

1.4.4.4.3 Caracteristicas Hidrogeol6gicas dos Sedimentos do Karoo e suas
rela~oes com os Demais AqUiferos.

Inter~

Os aqOiferos da bacia sedimentar do Grupo Karoo sao complexos , dada a pr6pria
constituic;ao das rochas sedimentares da bacia e as interconexoes com as intrusoes,
embasamento, com as zonas de falhamentos, fraturas e com o aluviao.
Na Tabela Vl.1.4.11 apresenta-se uma slntese dos aqufferos da bacia do Karoo
encontrados pela GOLDER ASSOCIATES AFRICA (Pty) Ltd (2006) e mostra a
complexidade e a combina9ao de varias seqOencias aqOiferas e estructuras que
podem potencializar a produiyao de agua subterranea.
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FIGURA Vl.1.4.15:
,

MAPA POTENCIOMETRICO DA AGUAS
SUBTERRANEAS NA AREA DE CONCESSAO
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Tabela Vl.1.4.11: Sintese das Caracteristicas Hidrogeol6gicas dos Sedimentos do Karoo e suas lnter-relac;oes com os
Demais Aqi.iiferos

r!m!tl'M+JGrornmrni=E

Geo logia

Seccao

Litologias Encontradas
nos Perfis dos Pocos
Perfuradps e Ocorrencia
de Agua

I. · ·d ad e
T ransm1ss1v1
(m 1dia); Nive1 Estatico
Armazenamento

Caracteristicas dos
Aqliiferos

2

e

AqOifero siltito - carvao
(Souza Pinto, Chipanga,
Bananeiras)
Baixa
permeabilidade,
movimento
da
agua
subterranea ocorre nas
zonas de contato entre
camadas horizontais de
sedimentos.

Sedimentos
limitados I 1
pelo cristalino a oeste,
sul e nordeste, falha a
noroeste. Ocorrencia de
diques de dolerito NWSE

Siltitos entre camadas de
carvao
Souza
Pinto
Chipanga e Bananeiras,
tilito, arenitos. Cavidades
foram
encontradas.
Ocorrencia de agua entre o
Chipanga Inferior e siltito.

Aguas encontradas a grandes
profundidades (50 metros) e
baixas vazoes (<0,2 l/s). Na
cavidade encontrada obtevese 10 l/s.

Siltito - 0, 144 a 0,321
m2/dia;
cavidade
-111
2
m /dia;
porcoes
sem
ocorrencia de entradas de
2
agua 0,037 m /dia.
Armazenamento 1 x 10-2 e 1 x 1o..s

AqOiferos
Chipanga,
Souza Pinto, Chipanga
Superior e Inferior e
gnaisse - aqOiferos de
baixa permeabilidade (sem
ocorrencia de fraturas).

Norte, oeste e leste I 2A
Ii mite
com
o
embasamento. Falha no
limite NE. lntrusoes de
doleritos NS. Espessura
do Karoo - >200m

Doleritos, siltito e Chipanga
Pinto,
Superior,
Souza
gnaisse.

Entradas de agua a grandes
profundidades (>80 metros) e
baixas vazoes (<0,5 l/s).
Zonas de cantata com
doleritos nao possuem agua.

Siltito/ Chipanga Superior0,05
m2/dia
Chipanga
Inferior/ Souza Pinto 2
0,587 m /dia Chipanga
2
Inferior - 0,367 m /dia
2
Chipanga - 1,28 m /dia
Chipanga Superior - 0,407
2
m /dia Gnaisse - 1,45
2
m /dia Armazenamento 3,2 x 10-3 e 2,6 x 10-4

AqOiferos:
Bananeiras/
Chipanga Superior -· baixo
potencial arenito/ siltito
fraturado - as fraturas
potencializa o aqOifero.

Gnaisse no limite sul e I 3
oeste.
lntrusoes
de
doleritos no sentido N-S

Camada
Bananeira,
Chipanga Superior, arenito,
siltito, carvao, dolerito.

Prodw;;ao de agua em siltitos
e arenitos fraturados - vazao
de 1,8 l/s. Cantata entre
dolerite e siltito sob a camada
Chipanga - 0,2 Ifs; gnaisses
- nao fraturados, secos.

Bananeiras e Chipanga
2
Superior - 1,35 m /dia
Arenito/ siltito 1360
2
m /dia Armazenamento - 3
2
x 10- (arenito/ siltito)
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Tabela Vl.1.4.11 - Sintese das Caracteristicas Hidrogeol6gicas dos Sedimentos do Karoo e suas lnter-relac;oes com os Demais AqUiferos
(continuac;ao)
I

Aqiiiferos identificados

Geo logia

Secc;ao

IS ul da vila de Moatize;
AqOfferos
Ghipanga - baixo potencial levai;ao
do
produtividade mbasamento a oeste,
siltito
relacionada e a esfructura ormanao
uma
ilha.
sindinal seqOencia Karoo Drnenm
na
pori;ao
ora=~T=

Aluviao - grande potencial,
primario
aqOifero
recarregado pelo rio. Siltito
- secundario e confinado
de elevado T.
Dolerite - fraturado e de
extensao
limitada.
Karoo
SeqOencia
aqOifero limitado

Limite oeste - relevo
proeminente
do
cristalino; oeste - rio
Revuboe; setor 6 - limite
sul. 2 falhas paralelas
15
NE-SW cortam o setor.
Diques
de
doleritos
cortam N-S em 2 blocos

Litologias Encontrados
nos Perfis dos Poc;os
Perfurados e Ocorrencia
de Agua

Caracteristicas dos
Aqi.iiferos

.

Transmissividade
(m2/dia); Nivel Estatico e
Armazenamento

.

DO Entrada de agua - base do Gnaisse - 0,247 e 0,322
' Espessura · alcan9a
metros, c.om diminuii;ao ao Ghipanga Superior (52nt); m2/dia Ghipahga/ Gnaisse
1sul e oeste. Nao ha Karoo/ gnaisse - principal - 0,0477 m2/dia Siltito ~entradas de agua entre 0
entrada de agua (0,3 Ifs a 0,74
m2/dia
:Karoo e o gnaisse fraturado 122 metros, e 0,4 l/s a 127 Arrhazenamento - 1 x 10"1
:em alguns pontos rasos (18 metros). Nao ha entrada no
elevado
para
as
metros), porem em outros a cantata entre siltito e gnaisse. aqOfferos
secundarios
127 metros de profundidade No pr6prio siltito ha entradas estudados
ha entradas de agua.
a 30 metros (0, 1 l/s) e 84m
(0, 151/s), e no gnaisse a 130
metros (0, 1 l/s).

zonas
Aluviao,
intensamente
fraturadas
produzindo
colapsiveis
a
rochas
perfurai;ao,
doleritos,
Bananeiras
sao
siltitos,
encontrados neste setor

Vl.1-188

Aluviao
(22
metros
de I Aluviao-1420 m2/dia
espessura)
Siltito 21,3
m2/dia
- >201/s; Zonas de fraturas Dolerite - 22, 7 m2/dia
(11 a 23 metros) - colapsivel Dolerite - 1,46 m2 /dia
- 2,4 Ifs; dolerito fraturado e
colapsivel ~ 6 l/s; 1,5 l/s e
encontrado nesta litologia;
dolerite/ siltito I Bananeira/
siltito - nae ha entrada de
agua.
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Tabela Vl.1.4.11 - Sintese das Caracteristicas Hidrogeol6gicas dos Sedimentos do Karoo e suas lnter-rela~oes com os Demais Aqi.iiferos
(continua~ao)

r;.mmm M•JGmrnmrnr:rn

Geo logia

Aluviao do rio Moatize vazao potencial de 5 a 12
l/s; Chipanga/ siltito baixo potencial Gnaisse/
Gabro - baixo potencial
AqOffero
secundario
e
confinado fraturado - baixo
a media potencial, porem
de extensao limitada.

Bloco NE-SE, a leste e
nordeste da vila de
Moatize. Setor 1 ao sul e
Setor 5 ao norte. Rio
Moatize atravessa o
setor. Limite leste embasamento.
Falha
NW-SE separa limita o
embasamento do Karoo.

Sec<;ao

I6

Litologias Encontrados
nos Pperfis dos Po<;os
Perfurados e Ocorrencia
de Agua
Chipanga Superior; gnaisse
(fraturados),
gabro
(fraturados),
Chipanga
Inferior, siltito, contato entre
siltito e tilitb, Bananeiras e
aluviao. Cavidades (galerias
subterraneas)
foram
perfuradas

T ransm1ss1v1·d ad e
1

-

·

Caracteristicas dos
AqUifer:os

(m2/dia); ~ivel Estatico e
Armazenamento

Galerias a 40 metros de
profundidade
dentro
do
Chipanga Superior e Inferior.
Gnaisse - baixa vazao - < 0, 1
l/s Entre tilito alterado e
fresco - 1,6 l/s (20m prof.)
Gabro/gnaisse fraturado - 1
l/s a 39m prof. Chipanga 0, 7 Ifs (2 pequenas entradas);
siltito - 0,2 a 107 metros

Gnaisse - 0,02 m /dia
Gnaisse/ gabro 26,
2
2
m /dia Tilito - 6,95 m /dia
Siltito/ Chipanga/ cavidade
2
324
m /dia
Gabro
2
fraturado - 7,41 m /dia
Chipan~a Inferior/ siltito 1, 19 m /dia Aluviao - 1060
m2/dia Armazenamento - 3
x 10-3 a 1 x 10-5 ; aluviao 7
x 10·2

2

Fonte: (GOLDER ASSOC/ATES AFRICA (pty) Ltd, 2006)
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1.4.4.5 Qualidade das Aguas
Na sequencia, apresenta-se a descri9ao da qualidade das aguas superficiais e
subterraneas.

1.4.4.5.1 Qualidades das Aguas Superficiais
Na seqOencia, apresenta-se o diagn6sti.eo referente a qualidade das aguas superficiais
na Area de lnfluencia Directa -AID e na area de concessao.

•

Area de lnfluencia Directa -AID
A avalia9ao dos resultados das medic;oes de qualidade das aguas foi realizada
considerando-se as Areas de lnfluencia Directa e operacional, uma vez que os
pontos de monitoriza9ao estao inseridos nessas areas.
A Figura Vl.1.4.2 anteriormente apresentada, demonstra a localiza9ao dos pontos
de COieta das aguas SUperficiais.

Rio Zambeze
Os resultados dos ensaios laboratoriais de qualidade de agua realizados nos dois
pontos de coleta do rio Zambeze, em outubro e dezembro de 2005, encontram-se
listados nas Tabelas 1 e 2 do Anexo V.1.4.2.
Cabe inicialmente mencionar que, de maneira geral, a qualidade das aguas do rio
Zambeze apresentou discretas variac;oes, considerando os resultados obtidos no
periodo de seca (setembro/outubro/2005) e chuvas (dezembro/2005), conforme
detalhado na seqOencia.
Predominaram aguas ligeiramente basicas, com pH na faixa de 7,3 a 7,8. As
concentra9oes de cations (calcio, magnesio, s6dio e potassio) e anions (bicarbonato
e carbonate), apresentaram-se baixas, compativeis com os teores de dureza
detectados, que estiveram pr6ximos a 50 mg/L, caracterizando ambiente com aguas
brandas. Os valores de alcalinidade, entre 60 e 64 mg/L CaC0 3 , tambem sao
baixos quando comparados ao conteudo dos ions mencionados.
Os resultados de condutividade eletrica e de s61idos dissolvidos totais,
respectivamente na faixa de 13,6 a 14,3 µSiem e 90 a 98 mg/L, indicaram a
presenc;a pouco significativa de ions em solu9ao, associando-se as baixas
concentrac;oes de fluoreto, cloreto, sulfate, manganes e ferro dissolvidos.
Com relac;ao aos s61idos em suspensao, embora com valores pouco representativos
(maximo de 58 mg/L), observou-se consideravel acrescimo no teor das aguas do
ponto jusante no periodo das chuvas, comparativamente ao reportado a epoca de
seca. Acrescenta-se, ainda, que os registos de turbidez mantiveram-se inferiores a
5 UNT.
A presenc;a de oleos e graxas foi detectada nas aguas do trecho montante,
associando-se possivelmente ao aporte desse material pela drenagem da rodovia
localizada na area de influencia do ponto de coleta e pelas actividades urbanas de
Tete.

Vl.1-190

01111

Rio Doce

Mo~ambique

Uma Empresa CVRD

Em rela9ao aos indicadores de polui9ao organica de origem domestica os valores
de demanda bioquimica de oxigenio superaram os padroes legais na campanha de
setembro/outubro/2005 (7,6 mg/L - montante) e (6,7 mg/L. - jusante). Contudo, os
teores de oxigenio dissolvido estiveram acima de 6,0 mg/L, valor minimo da
legisla9ao de Mo9ambique.
Por outro lado, embora os teores de demanda bioquimica de oxigenio - DBO
tenham atendido ao padrao legal na campanha de dezembro, os niveis de
oxigenac;ao mostraram-se inferiores a 6,0 mg/L. As bacterias avaliadas (coliformes,
E. coli e Streptococus) estiveram presentes nas aguas do ponto localizado a
montante, com numeros de coliformes totais superiores ao limite legal. Essa
situa9ao refor9a a interferencia urbana nessas aguas.
As concentra96es de demanda quimica de oxigenio - DQO apresentaram ampla
faixa de varia9ao, com valor maximo de 166 mg/L em dezembro de 2005, no ponto
localizado no trecho jusante do rio Zambeze, indicando contribuic;ao dos afluentes
da margem esquerda, que tambem apresentaram elevac;ao nesse parametro com a
ocorrencia de chuvas.
Quanta aos nutrientes, os maiores teores de f6sforo foram detectados na campanha
de dezembro iguais a 1,2 mg/L (montante) e 2,0 mg/L Ousante), predominando na
forma de ortofosfato. Os registos de nitrogenio, medidos como nitrate e nitrito,
apresentaram, majoritariamente, valores inferiores ao limite de detecc;ao do metodo
analitico utilizado.
Em rela9ao aos demais metais e semi-metais avaliados (Tabela 2 - Anexo V.1.4.2 )
prevaleceram concentra96es inferiores aos limites de detec9ao dos metodos
analiticos utilizados, exceto para niquel, vanadio, silicio, bario e molibdenio, cujos
resultados atenderam os limites estabelecidos pelas normas legais. Nesse sentido,
os registos de bario, entre 0,05 e 0,06 mg/L, estiveram muito abaixo do padrao para
agua potavel definido pela Organiza9ao Mundial de Saude - OMS (0,7 mg/L). Para
molibdenio a OMS estabelece limite de 0,07 mg/L, enquanto os teores detectados
variaram na faixa de 0,001 a 0,003 mg/L.
Vale ressalvar que os metais niquel, bario e vanadio, e em menores concentrac;oes,
o molibdenio, estao presentes nos resultados de caracteriza9ao das amostras de
solo e carvao mineral da regiao.
Quanta aos compostos organicos avaliados, todos os resultados estiveram abaixo
do limite de detec9ao do metodo de analise utilizado.

Rio Revuboe
Observou-se nessa bacia, para alguns parametros, piora expressiva na qualidade
das aguas do trecho montante para 0 trecho jusante, principalmente devido a
contribui9ao do rio Moatize. Tambem foi nitida a interferencia das chuvas nessa
degrada9ao, especialmente em decorrencia do aporte de material s61ido. As
Tabelas 3 e 4 do Anexo V.1.4.2 relacionam os resultados obtidos nas coletas de
setembro/outubro e dezembro de 2005 nos dais pontos de coleta monitorados, cuja
avalia9ao e detalhada a seguir.
Os resultados de pH, entre 7,36 e 8,38, caracterizam ambiente levemente basico.
Os teores de dureza variaram na faixa de 59 a 91 mg/L CaC03, tipicos de aguas
moderadamente duras. Predominou alcalinidade bicarbonate, com registo maxima
igual a 109 mg/L CaC0 3. As concentra96es de calcio, magnesia, s6dio e potassio
foram pouco expressivas.
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Quanto a condutividade eletrica, as medidas de campo foram relativamente baixas,
assim como os teores de s61idos dissolvidos totais, ressaltando que os valores
maximos desses parametros foram observados no ponto do trecho jusante,
respectivamente de 59,3 µSiem e 130 mg/L, na coleta de dezembro. Em
consonancia com esse quadro, os teores de cloreto, sulfato e fluoreto sao baixos.
Tambem os teores de s61idos em suspensao sofreram acrescimo com as chuvas,
atingindo valor maximo de 400 mg/L em ambos os pontos de coleta. Como
consequencia os resultados de turbidez apresentaram-se elevados, superando em
mais de 7 vezes o limite legal em dezembro de 2005 no ponto de montante.
Quanto ao conteudo de materia organica, observou-se que os resultados de DBO
sao maiores na estiagem, com superac;ao do padrao legal no ponto R 2, indicando a
degradac;ao das aguas do rio Revuboe ap6s o aporte do rio Moatize. Esse quadro e
revertido com a ocorrencia das chuvas, que favorece a diluic;ao da carga organica
presente. Contudo, os teores de oxigenio dissolvido apresentaram-se em desacordo
com o padrao legal (minimo de 6 mg/L 02) nas duas campanhas de amostragem.
0 aspecto bacteriol6gico foi avaliado apenas no ponto R 2, sendo detectados
elevados valores de coliformes totais e fecais e presenc;a de E. Coli, reforc;ando a
interferencia na qualidade das aguas do lanc;amento de esgotos domesticos.
Quanto aos nutrientes, as concentrac;oes de nitrato e nitrito estiveram baixas, e as
de f6sforo total elevadas em ambos os pontos na coleta de dezembro (0,26 mg/L),
predominando a frac;ao inorganica.
A variac;ao dos resultados de oleos e graxas, maiores na campanha realizada no
periodo das chuvas (entre 4,8 e 6,8 mg/L) e com gradiente positivo ao longo do
percurso do rio, associa-se principalmente ao aporte das aguas do rio Moatize.
Em relac;ao aos metais e semi-metais (Tabela 2 - Anexo V.1.4.2) predominaram
teores abaixo do limite de detecc;ao dos metodos analiticos, exceto para vanadio,
silicio, estroncio, molibdenio e bario, cujos resultados estiveram, contudo, em
conformidade com os padroes legais.
Quanto aos compos os crrgantc~o--s-avalrado~s4odus-os-re·sultados-estiveranrabaixo
do limite de detecc;ao do metodo de analise utilizado.

Rio Muarazi
Os resultados dos ensaios laboratoriais das aguas do rio Muarazi, avaliado pr6ximo
ao seu desague no rio Zambeze, em duas campanhas de amostragem realizadas
em setembro/outubro e dezembro de 2005, sao listados nas Tabelas 5 e 6 do
Anexo V.1.4.2.
Os resultados retrataram caracteristicas bastante diversas nos dois periodos
avaliados. Na estiagem foram identificadas aguas muito duras, com elevada
alcalinidade total e, dentre os cations avaliados, predominio de s6dio (130 mg/L) e
calcio (73 mg/L).
A concentrac;ao de s61idos dissolvidos e relevante (788 mg/L) e de s61idos em
suspensao pouco significativa, com ocorrencia de 137 mg/L de cloreto. Ressalta-se
que essas aguas foram coletadas por meio de escavac;ao de poc;o no leito do rio, e
os resultados obtidos foram tipicos de aguas subsuperficiais.
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As caracteristicas das aguas alteraram-se de forma expressiva no periodo chuvoso,
refletindo, em geral, melhoria da sua condi9ao. Foram identificadas aguas
ligeiramente duras, com baixa alcalinidade, predominio de s61idos em suspensao,
baixas concentra9oes de cations e anions e presen9a de oleos e graxas.
0 conteudo de materia organica apresentou pouca varia9ao sazonal em rela9ao as
concentra9oes de 080, que, embora significativas, atenderam ao padrao legal. 0
teor de oxigenio dissolvido de 1,29 mg/L registrado na estiagem e compativel com a
coleta de agua subsuperficial. Em dezembro foi observada sensivel melhoria na
condi9ao de oxigena9ao, tendo-se detectado 4,54 mg/L, embora ainda inferior ao
minima legal.
Os ensaios bacteriol6gicos, realizados em outubro, nao detectaram bacterias do
grupo coliformes.
As concentra9oes de nitrato e nitrito estiveram baixas em ambas as campanhas.
Quanto ao teor de f6sforo, ocorreu acrescimo no periodo chuvoso, atingindo 0,66
mg/L.
Em rela9ao aos metais e semi-metais (Tabela 6 - Anexo V.1.4.2), prevaleceram
valores abaixo do limite de detec9ao dos metodos analiticos, exceto para titanio,
vanadio, cobalto, aluminio, cobre, silicio, estroncio, boro, molibdenio e bario,
ressaltando-se, contudo, que todas as concentra9oes reportadas atenderam aos
padroes legais.
Quanta aos compostos organicos avaliados, todos os resultados estiveram abaixo
do limite de detecc;ao do metodo de analise utilizado.

Rio Nharenga
Os resultados dos ensaios laboratoriais das aguas do rio Nharenga, avaliado
pr6ximo ao seu desagOe no rio Zambeze, em duas campanhas de amostragem
(setembro/outubro e dezembro de 2005), sao listados nas Tabelas 7 e 8 do Anexo
V.1.4.2.
0 efeito sazonal e acentuado na alterac;ao da qualidade das aguas desse rio. Na
estiagem as aguas apresentaram pouco conteudo de s61idos dissolvidos e em
suspensao e, com o aporte do material carreado pelas chuvas, o acrescimo de
cations e anions e expressivo.
Assim, na coleta de setembro/outubro as aguas foram caracterizadas como
brandas, com baixa alcalinidade total e predominancia de s61idos dissolvidos (110
mg/l). Dentre OS ions presentes, destacaram-se OS teores de calcio e s6dio,
respectivamente, de 13,4 e 6,6 mg/L.
A parcela de material organico biodegradavel presente e consideravel, tendo-se
registrado concentrac;ao de 6,4 mg/L de 080, valor superior ao padrao legal. Por
outro lado o tear de oxigenio dissolvido, igual a 6,4 mg/L, indica condi9oes
satisfat6rias de oxigena9ao. Quanta ao nitrogenio e ao f6sforo, nas diversas formas
avaliadas, e ao parametro oleos e graxas, os resultados estiveram abaixo do limite
de detec9ao dos metodos analiticos utilizados.
A concentrac;ao de DQO (110 mg/L) e expressiva.
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Os resultados analiticos da campanha de dezembro caracterizaram aguas muito
duras e com elevada alcalinidade total. Predominam os solidos suspensos totais
(550 mg/L), embora o teor de s61idos dissolvidos totais tenha sofrido acrescimo
significativo comparativamente amostragem anterior.

a

Essa situagao refletiu no aumento da turbidez, cujo resultado (21 LINT) ultrapassou
o padrao da legislagao (20 LINT).
Quantos aos ions, a predominancia de calcio (63 mg/L) e sodio (25 mg/L) foi
mantida, destacando-se tambem as concentrac;oes de sulfato e cloreto, 32 e 15,5
mg/L, respectivamente.
A concentrac;ao de DBO (4,2 mg/L) sofreu reduc;ao em relagao a campanha de
setembro/outubro, contudo, as condic;oes de oxigenac;ao foram piores, sendo
detectado teor de 2,23 mg/L de oxigenio dissolvido, indicando que o aporte de
material lixiviado pelas chuvas para a calha do rio promove degradac;ao da
qualidade de suas aguas. O acrescimo nas concentragoes de nitrato (6,3 mg/L),
f6sforo total (0,39) e oleos e graxas (6,8 mg/L), reforc;am essa constatac;ao.
Em relagao aos metais e semi-metais (Tabela 8 - Anexo V.1.4.2) prevaleceram
valores abaixo do limite de detecc;ao dos metodos analiticos, exceto para silicio,
estroncio, boro, molibdenio, bario e cobre, ressaltando-se, contudo, que todas as
concentragoes reportadas atenderam aos padroes legais. Cabe destacar o teor de
bario de 0,27 mg/L detectado em dezembro/2005.
Quanto aos compostos organicos avaliados, todos os resultados estiveram abaixo
do limite de detecc;ao do metodo de analise utilizado.
Rio Nhacomba

Os resultados dos ensaios laboratoriais das aguas do rio Nhacomba, avaliado
proximo ao seu desagOe no rio Zambeze na campanha de setembro/outubro sao
listados nas Tabelas 9 e 10 do Anexo V.1.4.2.
As aguas apresentaram-se levemente basicas, brandas e com baixa alcalinidade.
Da parcela de solidos presentes, predomina a forma dissolvida. As concentrac;oes
de anions sao pouco significativas, destacando-se 0 calcio, cujo valor foi de 11,4
mg/L.
As condigoes de oxigenac;ao foram satisfatorias, em vista do teor de 6, 14 mg/L de
oxigenio dissolvido, embora a concentrac;ao de demanda bioquimica de oxigenio
(5,9 mg/L) tenha ultrapassado o limite da legislagao. Os teores de nitrato, nitrito e
fosforo total estiveram abaixo do limite de detecc;ao do metodo analitico utilizado.
Nao foram detectados oleos e graxas.
Em relagao aos metais e semi-metais (Tabela 1O - Anexo V.1.4.2) prevaleceram
valores abaixo do limite de detecgao dos metodos analiticos, exceto para vanadio,
silicio, estroncio, boro, molibdenio e bario, ressaltando-se, contudo, que todas as
concentragoes reportadas atenderam aos padroes legais.
Quanto aos compostos organicos avaliados, todos os resultados estiveram abaixo
do limite de detecc;ao do metodo de analise utilizado.
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Area de Concessao
Os resultados dos ensaios laboratoriais de qualidade de agua realizados nos pontos
de coleta do rio Moatize, principal curso d'agua, localizado na area de concessao,
encontram-se listados nas Tabelas 11 e 12 do Anexo V.1.4.2. As amostragens
foram realizadas nos meses de setembro/outubro e dezembro de 2005.
A qualidade das aguas desse rio sofre degradai;ao ao longo de seu curso, reflexo
da introdui;ao de carga antr6pica decorrente da ocupai;ao da bacia, bem como de
suas condi96es geol6gicas, potencializada pela baixa disponibilidade hidrica. Os
efeitos sazonais na altera9ao da qualidade das aguas sao nitidos, ressaltando-se
que embora as chuvas tenham introduzido s61idos dissolvidos e em suspensao na
calha do rio, tambem favoreceram a dilui9ao dos constituintes presentes nas aguas,
conforme detalhado na seqOencia.
As medidas de pH de campo variaram na faixa de 7, 17 a 8,05. Quanto a dureza, na
estiagem as aguas caracterizam-se como duras a muito duras, atingindo 1505 mg/L
CaC03 (ponto M 3), enquanto no periodo de chuvas foi detectada uma larga faixa
de valores, com aguas brandas nos pontos M 1, M 2 e M 4 e muito duras no trecho
jusante. Similarmente, os registos de alcalinidade sao comparativamente mais
elevados na estiagem, embora no trecho jusante manteve-se na faixa de 350 mg/L
CaC03, mesmo no periodo de cheias.
0 comportamento dos parametros calcio, magnesio e s6dio tambem seguem esse
padrao de variai;ao, destacando-se os teores maximos de s6dio e magnesio
observados no trecho jusante, respectivamente, 978 e 299 mg/L, superiores ao
padrao legal.
Os registos de campo de condutividade eletrica no trecho jusante (ponto M 3) foram
destacaveis nas duas campanhas, superando o limite legal em outubro, enquanto
as concentra9oes de s61idos dissolvidos atingiram 2236 mg/L em dezembro de
2005. Nos pontos 1, 2 e 4 predominaram s61idos na forma suspensa, com teor
maximo de 2340 mg/L no ponto M 3 na campanha das chuvas. O maior registo de
turbidez ocorreu no ponto M 1 (98 UNT) na estiagem.
Os teores de cloretos e sulfatos no trecho jusante foram extremamente elevados em
outubro, com maximos de 1383 e 1165 mg/L, respectivamente. No trecho montante
(ponto M 1) os teores foram considerados baixos em ambas as campanhas,
observando-se aumento consideravel nos valores a partir do ponto M 2 na
campanha da estiagem. Os teores de ferro dissolvido superaram o padrao legal
nesse ponto na campanha do periodo de chuva. Esse quadro reflete o somat6rio
dos efeitos provenientes da concentra9ao dos anions disponibilizados pelos solos
da regiao e da agao antr6pica, potencializado pelo deficit hldrico.
A ocorrencia de materia organica biodegradavel nas aguas foi significativa nos
pontos M 1 e M 2 na estiagem e no ponto M 4 no periodo de chuva, com resultado
de 080 superior ao limite legal no trecho montante, o qual foi compativel com a
concentra9ao de carbono organico total. As deple96es nas concentra96es de
oxigenio dissolvido ao longo do curso do rio foram salientes em ambas as
campanhas, com predominio de valores em desconformidade com padrao legal e
registos menores na estiagem. Deve-se considerar, contudo, que os resultados dos
pontos M 1 e M 2 da estiagem referem-se a agua subsuperficial, onde o tear de
oxigenio dissolvido e naturalmente inferior aos das aguas superficiais.
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Nesse contexto, observou-se que o aumento de vazao e as condic;:oes de aerac;:ao
natural desse curso de agua, em func;:ao da presenc;:a de cachoeira a jusante do
ponto M 4, favoreceram a oxigenac;:ao das aguas, a despeito da introduc;ao de
material organico pelas comunidades localizadas ao longo do rio Moatize.
Quanto a presenga de oleos e graxas, OS maiores valores foram detectados na
estiagem e estiveram entre 15,6 e 12,6 mg/L nos pontos M 2 e M 3,
respectivamente, refletindo a interferencia do uso domestico das aguas da regiao.
Em dezembro, OS registos estiveram abaixo do limite de detecc;:ao do metodo
analitico, indicando favorecimento da diluic;:ao desses componentes pelas aguas da
chuva.
Os teores de nitrato embora pouco significativos, registraram maximo de 4,5 mg/L
no ponto 2, associando-se a degradac;ao da materia organica proveniente do trecho
montante. Os resultados de nitrito estiveram abaixo do limite de detecc;ao do
metodo analitico utilizado.
As concentra9oes de fosfato apresentaram-se maiores no periodo de chuvas,
variando na faixa de 0, 19 a 0,58 mg/L, indicando lixiviac;:ao desse constituinte dos
solos pelas chuvas, com redu9ao dos valores no trecho jusante do rio, e predominio
da fra9ao inorganica.

l

I

Os resultados de demanda quimica de oxigenio - DQO apresentaram valores
elevados, distribuidos em duas faixas distintas ao longo do percurso do rio: entre
109 e 71 mg/L na estiagem e entre 317 e 42 mg/L na campanha da chuva.
Observou-se, contudo, com a introduc;:ao do ponto 4 na campanha de dezembro,
onde foi registrada DQO de 279 mg/L, que ha um aporte consideravel de
contribuic;:ao antr6pica no trecho localizado a montante do nucleo da vila de Moatize.
Considera-se que essa distribuic;ao de valores associa-se a presenc;:a de
constituintes da geologia local e ao intensivo uso das aguas pela populac;:ao local,
condi9oes que favorecem a introduc;ao de material de dificil oxidac;:ao nas aguas.
As concentrac;oes dos metais e semi-metais avaliados (Tabela 12- Anexo V.1.4.2)
estiveram em conformidade com os limites legais e em geral abaixo do limite de
detecc;:ao dos metodos analiticos utilizados, exceto para zinco, cujo tear no ponto M
2 superou em 8 vezes o limite legal em dezembro de 2005.
As variac;oes das concentrac;oes de metais e semi-metais avaliados sazonalmente
quanto ao longo do percurso do rio nao foram relevantes. Contudo, merecem
destaque as concentra9oes maximas de aluminio e boro, respectivamente iguais a
0,31 e 0,07 mg/L. Os teores de estroncio variam entre 0,1 a 2,2 mg/L, ressalvando
que esse composto esta presente nas amostras de solo e carvao mineral dessa
regiao.
Quanta aos compostos organicos medidos, todos os resultados estiveram abaixo do
limite de detecc;:ao do metodo de analise utilizado.
1.4.4.5.2 Hidroquimica e Qualidade das Aguas Subterraneas

Os estudos hidrogeoquimicos visam estabelecer as condi9oes de mineraliza9ao e
classificac;ao das aguas subterraneas, e as diferenc;:as composicionais entre os
aqOiferos identificados.
Os estudos hidrogeoquimicos buscam subsidiar o conhecimento hidrogeol6gico dos
aqOiferos, no tocante aos processos de mineraliza9ao e interac;:ao agua-rocha e
clima existente nas regioes sob estudo.
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Esta caracterizac;ao representa o cenano atual da situac;ao das condic;oes de
mineralizac;ao das aguas subterraneas, em condic;6es anteriores a implantac;ao das
actividades do empreendimento.
A hidrogeoquf mica baseou-se nas informa96es obtidas pela Golder - Africa do Sul,
contidas no relat6rio No: 752217573/16/G e nos resultados da campanha de
amostragem ocorreu em outubro de 2005.
Os poc;os amostrados da agua subterranea e numero de amostras por sec96es sao
apresentados em seguida;
1. Secc;ao 1 - 3 poc;os amostrados - S1 -H0028; S1-H002; S1-H001 .
2. Secc;ao 2A - 4 poc;os amostrados - S2-H003B; S2-H003A; S2-001; S2-DAM
3. Secc;ao 3 - 2 poc;os amostrados - S3-H003A; S3-H003
4. Secc;ao 4 - 2 poc;os amostrados - S4-H006A; S4-H006
5. Secc;ao 5 - 1 po90 amostrado - S5 - H003A
6. Secc;ao 6 - 8 poc;os amostrados - S5-H008A; S6-008; S6-H0048; S6-H004A;
S6-H004; S6-H0038; S6-003A; S6-002.
7. Embasamento - 3 poc;os amostrados - B-H003; B-H001A; B-H001
8.Aluviao - 8 poc;os amostrados - S5-HA004; S5-HA002; S5-HA001A; S5-HA001;
AHA-009A; AHA-009; AHA-008A; AHA-008
A caracterizac;ao hidrogeoquf mica consistiu na avaliac;ao conjunta das
caracterfsticas dos aqufferos estudados e da composic;ao ffsico-qufmica. Os
diagramas de Piper organizados pela Golder - Africa do Sul sao utilizados para a
classificac;ao.
A avaliac;ao dos resultados da hidroquf mica e de qualidade das aguas subterraneas
e apresentada a seguir, sistematizada por secc;ao e areas a serem amostradas. Os
poc;os estao inseridos na area operacional da mina, conforme demonstrada
anteriormente e na Figura V.1.4.3 (Localizac;ao dos Pontes de Coleta de Agua
Subterranea).
Bacia Sedimentar do Karoo
•

Sec~ao

1

As aguas subterraneas coletadas de 3 furos perfurados em forma96es da bacia do
Karoo, sao provenientes de aqufferos secundarios de baixa permeabilidade
(transmissividade <0,5 m2/dia). As aguas possuem condutividade eletrica variando
pouco, entre 228 a 285 mS/m, pH neutro (6,9 a 7,2), e de acordo com o Diagrama
de Piper, as aguas nao possuem cation OU anion dominante (mistas) (Figura
Vl.1.4.16). Estes poc;os situam-se na porc;ao mediana da concessao, com a falha
como limite norte da bacia.
As aguas dos poc;os S1-H0028, S1-H002 e S1-H001 captam aguas das camadas
de siltitos localizadas as profundidades entre 14 a 30 metros, a 110 a 130 metros e
56 a 62 metros, respectivamente. As diferenc;as de profundidades parecem refletir,
levemente, nos maiores valores de STD nos poc;os que possuem a camada de
siltito mais rasos, e o menor valor no mais profundo.
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Os elementos menores e trac;os encontrados foram: Fluoreto (0,6 a 0,9 mg/L); Ferro
dissolvido (0,003 a 0, 13 mg/L); Manganes dissolvido (0, 11 a 0,62 mg/L); F6sforo
total (0,24 a 1,5 mg/L); Niquel (0,003 a 0,004 mg/L), Vanadio (<0,002 a 0,008 mg/L),
Cobalto (<0,001 a 0,003 mg/L), Silica (14,8 a 35 mg/L), Estroncio (1,4 a 1,9 mg/L),
Soro (0,05 a 0,06 mg/L), Molibdenio (0,006 a 0,02 mg/L), Bario (0, 11 a 0,45 mg/L),
F6sforo (<0,04 a 1, 1 mg/L); Alumfnio (<0,009 a 0,03) e Titanio (<0,001 a 0,002
mg/L).
Os demais elementos analisados nao foram detectados, estando abaixo do limite de
detecc;ao dos equipamentos analiticos.
Os elementos de maiores concentrac;oes sao Calcio, Magnesia, S6dio e Potassio,
Bicarbonato, Cloreto, Sulfato e Nitrato. A concentrac;ao destes elementos em meq/L
(miliequivalente por litro) e apresentada na Tabela Vl.1.4.12 e Figura Vl.1.4.16. Ha
predominancia do elemento s6dio, seguido do Magnesio e Calcio, e por fim o
Potassio. Em relac;ao aos anions, verifica-se a predominancia do Bicarbonato e
Cloreto. No entanto tambem se destaca a presenc;a do ion sulfato.

Tabela Vl.1.4.12: Concentracoes dos elementos maiores em meq/L nas aguas
subterraneas (outubro 2005)
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A composu;:ao qu1m1ca das aguas subterraneas deste aqOifero
seguinte seqOencia de concentrac;oes:
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definida pela

rNa > rCa ~ rMg >> rK e r HC03 ~ rCI >> rS04 >> rN03
As aguas sao bicarbonatadas-cloretadas mistas.
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Figura Vl.1.4.16:

Classifica~ao

das aguas subterraneas na

Sec~ao

1

Section 1 Piper Diagram

e

S1 HXl28

o S1 1-C02
•s1 l-D'.l1
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Cations

Ns+K

T .Alk

Anions

Cl+N03

Fonte: GOLDER ASSOCIATES, 2005

Os resultados dos ensaios laboratoriais de qualidade de agua subterraneas
realizados nos pontos de coleta da sec9ao 1 em setembro/outubro (S1 H001, S1
H002 e S1 H002B) e dezembro de 200S (S1 H001, S1 H002, S1 H002B e S1 HOOS)
encontram-se listados nas Tabelas 1 e 2 do Anexo V.1.4.3.
As aguas nessa sec9ao apresentaram-se entre neutras a ligeiramente basicas, com
valores de pH variando na faixa de 6,9 a 8. As medidas de condutividade eletrica
foram elevadas, embora atendendo ao limite da classe II da legisla9ao sul-africana
(370 µSiem) . Quanto ao conteudo de s61idos predominou a forma dissolvida,
ressaltando que no ponto S1 H002B foram detectados teores significativos de
s61idos em suspensao totais e valores de turbidez superiores ao limite maxima da
classe II.
Os resultados de dureza variaram entre 471 e 7S2 mg/L CaC03, caracterizando
aguas muito duras, que em geral nao atenderam ao limite da classe II da legisla9ao
da Africa do Sul. Dentre OS anions presentes prevaleceram s6dio, magnesia, cloreto
e sulfato, cujas concentra96es superaram o padrao da classe II nos pontos S1 HOOS
(s6dio e sulfate), S1 H002 (s6dio) e S1 H002B (magnesia). Os registos de
alcalinidade total e de bicarbonato total variaram, respectivamente, entre 400 e 736
mg/L CaC03 e SS1 e 897 mg/L CaC03.
Destacaram-se, ainda, os resultados de DQO (1261 mg/L) e de DBO (582 mg/L) no
ponto S1 H002B na campanha de setembro/outubro de 2005. Quante aos aspectos
bacteriol6gicos, tambem nessa amostragem foram registradas elevadas contagens
de coliformes totais e fecais e presen9a de E.Coli no S1 H001. Esses indicadores
nao foram avaliados nos demais pontos, bem como em dezembro de 2005.
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Os teores de metais dissolvidos atenderam aos limites estabelecidos pela legisla9ao
sul-africana OU pela Organiza9ao Mundial de Saude - OMS. A detec9ao de oleos e
graxas e compostos organicos na campanha de setembro/outubro foi
provavelmente devido a contamina9ao da amostra durante as coletas. Nesse
sentido, com as adequa96es feitas nos procedimentos de amostragem em
dezembro de 2005, nao foi observada nessa campanha a presen9a de compostos
organicos.
•

Secc;ao 2a
As analises caracterizam a principalmente a camada de carvao Chipanga, que e um
aqOffero confinado, com pequenas varia96es laterais de transmissividade. No
entanto, em zonas onde ocorrem estructuras coma falhas podem existir areas com
altas permeabilidades e fluxos lineares causadas por estas estructuras. Segundo
GOLDER (2006) identificam-se neste diagrama de Piper (Figura Vl.1.4.17) dois
aqOiferos: o mais raso, com ions predominantes de Bicarbonate e S6dio e o mais
profundo, com os ions Clareta e S6dio. As aguas possuem pH entre 7, 1 a 7,9 e a
condutividade eletrica entre 51 a 174 mS/m no aqOifero raso e 310 a 465 mS/m no
profundo. 0 setor localiza-se na por9ao sudeste da area de concessao.
As aguas coletadas ns po9os S2-H001 e S2-H003A representam aguas de
aqOiferos mais profundos, captados entre 128 a 148 m e 88 a 106 metros de
profundidade respectivamente. 0 pogo S2-H003B capta agua de profundidades
mais rasas (entre 20 a 40 metros de profundidade). Em todos os po9os os filtros se
encontram entre o siltito e a camada de carvao.
Os elementos menores e tra9os encontrados foram: Fluoreto (1,2 a 3,3 mg/L); Ferro
dissolvido (0,003 a 0,009 mg/L); Manganes dissolvido (0,001 a 0,09 mg/L); F6sforo
total (<0,04 a 0, 11 mg/L); Niquel (0,005 a 0,007 mg/L), Vanadio (0,002 a 0,005
mg/L), Silica (8,8 a 29 mg/L), Estroncio (2,7 a 3,4 mg/L), Bora (0,06 a 0, 12 mg/L),
Molibdenio (0,01 a 0,02 mg/L), Bario (0,39 a 7,8 mg/L), Aluminio (<0,009 a 0,01) e
Titania (<0,001 a 0,001 mg/L).
Os demais elementos analisados nao foram detectados, estando abaixo do limite de
detec9ao dos equipamentos analiticos.
A concentra9ao de Calcio, Magnesia, S6dio e Potassio, Bicarbonato, Cloreto,
Sulfato e Nitrato, em meq/L (miliequivalente par litre), e apresentada na Tabela
Vl.1.4.13 e Figura Vl.1.4.17 Ha predominancia do elemento s6dio, seguido do
Magnesia e Calcio, e par fim o Potassio. Em rela9ao aos anions verifica-se a
predominancia do Bicarbonate e Cloreto. No entanto tambem se destaca a
presen9a do ion sulfate.
Tabela Vl.1.4.13: Concentrac;oes dos elementos maiores em meq/L nas aguas
subterraneas (outubro 2005)
ELEMENTOS EM MEQ/L

Cations

Anions

~0¢0
'

r:ca·

r Mg

rNa

rK

rHC03

rC03

rs0 4

rCI

rN 0 3

52-1:1001

4,450~

7,930

16, 182

0 ,305

13,120

0,000

0,079

19,571

0,003

I

S2-H003A

8,200

8,756

27,405

0,274

14,957

0,000

5, 117

27,608

0,000

I

S2-H0038

1,800

4,626

8, 135

0,328

12,792

0,000

0,300

3,215

0,003
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A composu;ao qu1m1ca das aguas subterraneas deste aqOifero e definida pela
seguinte seqOencia de concentrac;oes:
rNa > rMg ,:: rCa >> rK e r HC03,:: rCI >> rS04 >> rN03
As aguas sao bicarbonatadas-cloretadas mistas.
Figura Vl.1.4.17: Classificac;ao das aguas subterraneas na Secc;ao 2

Section 2 Piper Diagram

• S21-000B
• S2HXl3A

0 S2 l-001
• S2 [)11,M

Ca

cations

Na+K

T.Alk

Anions

Cl+N03

Fonte: GOLDER ASSOC/A TES, 2005

Os resultados dos ensaios laboratoriais de qualidade de agua subterraneas
realizados nos pontos de coleta da secc;ao 2a, em setembro/outubro (S2 H001, S2
H003A - raso,S2 H003B - profundo e S2 DAM) e dezembro de 2005 (S2 H001, S2
H003A - raso, S2 H003B - profundo, S2 DAM, S2 H004A - raso, S2 H004B profundo, S2 H005, S2 H006 e S2 HOO?), encontram-se listados nas Tabelas 3 e 4
do Anexo V.1.4.3.
Cabe destacar que as aguas do ponto S2 H003, coletadas em duas profundidades,
embora tenham apresentado caracteristicas distintas, de uma forma geral possuem
limitac;ao de uso para consume humane na forma natural, em vista de
particularidades identificadas em sua composic;ao, conforme detalhado a seguir.
As aguas da secc;ao 2a caracterizaram-se coma neutras a levemente basicas.
Sobressairam-se os resultados de condutividade eletrica, no intervalo de 465 a 886
µSiem, nos pontos S2 H003A, S2 H004A, S2 H004B e S2 H005, associados aos
teores de s61idos dissolvidos totais que excederam 5000 mg/L em dezembro de
2005, resultados superiores ao limite da classe II da legislac;ao da Africa do Sul.
Apenas um registo de turbidez no ponto S2 H003B esteve em desconformidade
com o limite da classe II. Predominam aguas muito duras e com elevada
alcalinidade.
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Correlacionando-se a essas condi9oes, as concentra9oes de s6dio, magnes10 e
cloretos, mantiveram-se muito elevadas nas amostras avaliadas nos pontos S2
H001 e S2 H003A, ultrapassando o limite da classe II, bem como nos pontos S2
H004A, S2 H004B e S2 HOOS, onde foi ainda detectado teor expressivo de calcio.
As concentra9oes de sulfato nos pontos S2 H003A e S2 H004B tambem nao
atenderam ao padrao da classe II.
Os teores de fluoretos nos pontos S2 H003A, S2 H003B, S2 H0048. S2 H006 e S2
H007, estiveram em desacordo com o limite de potabilidade estabelecido pela
Organiza9ao Mundial da Saude - OMS, caracterlstica que restringe a utiliza9ao
dessas aguas, na forma natural, para consumo humano.
Os aspectos bacteriol6gicos, avaliados em setembro/outubro de 2005, indicaram
contamina9ao nos pontos S2 H003A e S2 DAM devido as elevadas contagens de
coliformes totais, fecais e presen9a de E. Coli nesses pontos. Nos demais pontos
nao foram considerados esses indicadores.
Quanta aos metais, foram detectados teores de bario em desacordo com o limite de
potabilidade estabelecido pela Organiza9ao Mundial da Saude - OMS (0,70 mg/L),
no ponto S2 H001 de 7,6 e 6,9 mg/L, respectivamente, em setembro/outubro e
dezembro de 2005, e no ponto S2 H003B, igual a 1,5 mg/L em ambas as
amostragens. Ressalta-se que esse metal esta presente na caracteriza9ao das
amostras de solo e carvao mineral da regiao.
A detec9ao de compostos organicos na campanha de setembro/outubro foi
provavelmente devido a contamina9ao da amostra durante as coletas. Nesse
sentido, foram realizadas as adequa9oes pertinentes nos procedimentos de
amostragem em dezembro de 2005, tendo-se, contudo, registrado valores em
desacordo com o limite de potabilidade estabelecido pela Organiza9ao Mundial da
Saude - OMS para benzeno (S2 H005) e xileno (S2 H004A e S2 DAM).

•

Secc;ao 3

Os aqOlferos dominantes neste setor sao os secundarios, cujas principais ( o que?)
sao as camadas de carvao Chipanga e Bananeiras, que controlam o fluxo e a
ocorrencia. Ha fraturas na rocha provocadas pelos diques de doleritos, favorecendo
o fluxo nestas fraquezas das rochas. A mineraliza9ao das aguas e menor nos
aqOlferos rasos (285 mS/m) do que nos profundos (763 mS/m), e os Ions
predominantes sao o Cloreto e S6dio. A Figura Vl.1.4.18 apresenta o diagrama de
Piper das aguas representativas deste setor.
As aguas coletadas ns po9os S3-H003A e S3-H003 representam aguas de
aqOlferos, captados entre 8 e 17 m e 58 a 76 metros de profundidade (primeiro
po90), e 20 a 50 e 56 a 90 metros (segundo po90). 0 po90 S3-H003A capta aguas
da camada de arenito mais rasa e do dolerito fresco com bandas de camada de
calcita em maiores profundidades. 0 po90 S3-H003 capta aguas de siltitos (mais
rasos) e arenito (com camadas finas de siltito) em maior profundidade.
Os elementos menores e tra9os encontrados nestas aguas foram: Fluoreto (1 ,2 a
1,8 mg/L); Ferro dissolvido (0,002 a 0,02 mg/L); Manganes dissolvido (0,002 a 0,04
mg/L); F6sforo total (<0,04 a 0,38 mg/L); Nlquel (0,003 a 0,005 mg/L), Vanadio
(0,006 a 0,007 mg/L), Siiica (15,3 a 33 mg/L), Estroncio (4,0 a 9,3 mg/L), Boro (0,27
a 0,29 mg/L), Molibdenio (0,001 a 0,01 mg/L), Bario (0,05aO,14 mg/L).
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Os demais elementos analisados nao foram detectados, estando abaixo do limite de
detec9ao dos equipamentos analiticos.
Elementos maiores: Calcio, Magnesia, S6dio e Potassio, Bicarbonato, Cloreto,
Sulfato e Nitrato. A concentra9ao destes elementos em meq/L (miliequivalente por
litro) e apresentada na Tabela Vl.1.4.14 e Figura Vl.1.4.18 . As aguas dos po9os
apresentam diferen9as de concentra9ao e de composi9ao. No entanto, ha
predominancia do elemento s6dio, seguido do Magnesio e Calcio, e por fim o
Potassio. Em rela9ao aos anions verifica-se a predominancia do Cloreto e Sulfato,
em rela9ao ao Bicarbonato.
Tabela Vl.1.4.14: Concentra~oes dos elementos maiores em meq/L nas aguas
subterraneas (outubro 2005)
ELEMENTOS EM MEQ/L
Cations

Anions

..r•·u~oa

reo3

rS04

rCI

rN03

0,028

'8,003

0,000

10,046

11,675

0,370

0,300.

7;200

0,000

19;843

58,148

0,000

PO~O

t<;.a

rMg

rN~

rK

S3-H003:A

4,650

6.,525·

16,400

S3-H003

6,750

12,720

70,470

A compos19ao qu1m1ca das aguas subterraneas deste aqOifero e definida pela
seguinte sequencia de concentra96es:
rNa > rMg

~

rNa > >rMg

rCa >> rK e rCI

~

~

rS04 > r HC03 >> rN03 (S3-H003A)

rCa >> rK e rCI > >rS04 ~r HC03 >> rN03 (S3-H003)

As aguas sao cloretadas-sulfatadas s6dicas.
Figura Vl.1.4.18:

Classifica~ao

das aguas subterraneas no

Sec~ao

3

Section 3 Piper Diagram

•
Ca

cations

Na+I<

T./lik

Anions

Cf+NOJ

Fonte: GOLDER ASSOCIATES, 2005
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Os resultados dos ensaios laboratoriais de qualidade de aguas subterraneas
realizados nos pontos de coleta da sec9ao 3, em setembro/outubro (S3 H003A raso e S3H003 - profundo) e dezembro (S3 H001, S3 H003A - raso e S3H003 profundo) de 2005 , encontram-se listados nas Tabelas 5 e 6 do Anexo V.1.4.3.
Cabe destacar que as aguas do ponto S3 H003, coletadas em duas profundidades,
embora tenham apresentado caracteristicas distintas, de uma forma geral possuem
restri9ao de uso para consumo humano na forma natural, em vista de
particularidades identificadas em sua composi9ao, conforme detalhado a seguir.
As medidas de condutividade eletrica variaram principalmente no intervalo de 500 a
1200 µSiem, caracterizando ambientes salinos, e associando-se aos elevados
teores de s61idos dissolvidos totais, sendo superior a 9500 mg/L no ponto S3 H003
em dezembro de 2005. Os resultados de dureza total foram sistematicamente
maiores que 1000 mg/L CaC0 3 .
Prevaleceram teores de s6dio, magnesio, cloretos e sulfatos superiores ao limite da
classe II da legislac;:ao sul-africana. No ponto S3 H003, alem desses parametros, os
teores de fluoreto superaram o padrao de potabilidade da Organiza9ao Mundial da
Saude - OMS nas duas campanhas e a concentragao de calcio ultrapassou o limite
da classe II em dezembro de 2005.
Foi caracterizada contamina9ao bacterio16gica nos pontos S3 H003A e S3 H001,
em vista dos resultados de coliformes totais e fecais e da presenga de E. Coli. As
concentragoes de metais atenderam aos limites da classe II da legisla9ao sulafricana au aos padroes de potabilidade da Organiza9ao Mundial da Saude.
A detec9ao de compostos organicos na campanha de setembro/outubro de 2005
ocorreu provavelmente devido a contaminagao da amostra durante as coletas.
Nesse sentido, com as adequa9oes feitas nos procedimentos de amostragem em
dezembro de 2005, nao foi observada nessa campanha a presen9a de compostos
organicos.

•

Secc;ao 4
Neste setor o aquffero principal do Karoo e a sequencia composta pelo siltito. Os
aqufferos caracterizam-se par serem confinados e anisotr6picos, de baixa
permeabilidade. AqOiferos suspensos sao encontrados neste setor. As aguas
possuem pH neutro, com concentra9oes elevadas de Al e Ba. 0 aquffero raso
apresenta condutividade eletrica muito elevada (>2000 mS/m) e o profundo e
menos mineralizado (< 500 mS/m). No diagrama de Piper, as aguas do aquffero
raso possuem coma fans predominantes o Cloreto, Sulfato e S6dio, enquanto o
profundo, Cloreto e S6dio (Figura Vl.1.4.19).
0 Setor 4 localiza-se na porgao centro-oeste da area de concessao, ao sul da Vila
de Moatize.
As aguas coletadas ns pogos S4-H006 e S4-H006A representam aguas de
aquiferos, captados entre 22 e 55 m, 80 a 100 m, 11 O a 150 m, 170 a 180 m, 220 a
240m e 260 a 280m. 0 pogo S4-H006A capta aguas entre 5 a 28 metros de
profundidade. 0 primeiro pogo apresenta aguas provenientes de siltitos
(predominantemente e em diversas profundidades), arenitos e camadas de carvao
(de menores espessuras) e o segundo po90, aguas mais rasas de siltito (na maior
parte), arenito e carvao.
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Os elementos menores e tra9os encontrados nestas aguas foram: Fluoreto (0,8 a
0,3 mg/L); Ferro dissolvido (<0,001 a 0,01 mg/L); Manganes dissolvido (0,002 a
0,02 mg/L); F6sforo total (<0,04 a 0,86 mg/L); Titania (<0,001 a 0,02 mg/L),
Alumlnio (<0,009 a 0,32 mg/L); Nlquel (0,004 a 0,01 mg/L), Vanadio (0,005 a 0,009
mg/L), Siiica (10,6 a 14, 1 mg/L), Estroncio (5,2 a 10,3 mg/L), Boro (0, 1 a 0, 12 mg/L),
Molibdenio (0,002 a 0,003 mg/L), Bario (0,08 a 10,8 mg/L) e Zirconio (<0,001 e
0,001 mg/L).
Os demais elementos analisados nao foram detectados, abaixo do limite de
detec9ao dos equipamentos analfticos.
A concentra9ao de Calcio, Magnesia, S6dio e Potassio, Bicarbonato, Cloreto,
Sulfato e Nitrato, expressos em meq/L (miliequivalente por litro) e apresentada na
Tabela Vl.1.4.15 e Figura Vl.1.4 .19. As aguas dos po9os apresentam diferen9as de
concentra9ao e composicional entre si. No entanto, ha predominancia do elemento
s6dio, seguido do Magnesia e Calcio, e por fim o Potassio. Em rela9ao aos anions
verifica-se a predominancia do Cloreto, seguido do Bicarbonato, seguido do Sulfato
e Nitrato.
As concentra96es do po90 S4-H006A sao extremamente elevadas.
Tabela Vl.1.4.15: Concentra~oes dos elementos maiores em meq/L nas aguas
subterraneas (outubro 2005)
ELEMENTOS EM MEQ/L

POGO
S4-H006
54-HOO~'A

.roa

, 4 700
I

45 85.0

~

'

.•tMg"

rNa

rK

rMCG3

rC03

rS04

rCI

rN03

8,012

3«J,189

0;251

12', 480

O,GlOO

0,137

33,022

0,003

82,352

164,430

0,3(i)0

14.~63

0,000

90,459

195,003

0,006

A compos19ao qurmica das aguas subterraneas deste aqi.Hfero e definida pela
seguinte seqOencia de concentra96es:
rNa > rMg > rCa >> rK e rCI > r HC03 >> rS04 > >> rN03 (S4-H006)
rNa > >rMg >> rCa >> rK e rCI > >rS04 >> _r HC03 >> rN03 (S4-H006A)
As aguas sao cloretadas-bicarbonatadas s6dicas (S4-H006) e cloretadas-sulfatadas
s6dicas (S4-H006A).
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Figura Vl.1.4.19: Classifica~ao das Aguas Subterraneas na Secc;ao 4

Section 4 Piper Diagram

Ca

Cations
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Anions
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Fonte: GOLDER ASSOCIATES, 2005

Os resultados dos ensaios laboratoriais de qualidade de agua subterraneas
realizados nos pontos de coleta da secc;ao 4, em setembro/outubro (S4 H006 - raso
e S4 H006A - profundo) e dezembro (S4 H002, S4 H004, S4 H005, S4 H006 - raso
e S4 H006A - profundo) de 2005, e_ncon1r~m:-se listados nas Tabelas 6 e 7 do
Anexo V.1.4.3.
Cabe destacar que as aguas do ponto S4 H006 coletadas em duas profundidades,
embora apresentem caracterfsticas distintas, de uma forma geral possuem limitac;ao
para consumo humano na forma natural, em vista de particularidades identificadas
em sua composic;ao, conforme detalhado a seguir.

0 conteudo de s61idos dissolvidos totais apresentou-se extremamente elevado
nessas aguas, especialmente no ponto S4 H006A, com resultados de 17360
(setembro/outubro) e 15740 mg/L (dezembro). Com relac;ao aos Ions presentes,
foram muitos elevados tambem os teores de cloreto, s6dio, magnesia, sulfato e
calcio, exceto nos pontos S4 H002 e S4 H006, cujos valores superaram os limites
da classe II da legislac;ao da Africa do Sul.
Quanto aos meta is foram detectados no ponto S4 H006 teores de 10,8 e 9,6 mg/L
de bario, respectivamente, em setembro/outubro e dezembro de 2005, que
superaram em ma is de 1O vezes o padrao de potabilidade da organizac;ao Mundial
da Saude.
No ponto S4 H005 foi registrada concentrac;ao de nfquel acima do padrao de
potabilidade, enquanto no ponto S4 H006A o alumfnio apresentou valor
diferenciado, embora em conformidade com o limite da classe I da legislac;ao da
Africa do Sul.
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Foi identificada contaminagao bacteriol6gica no ponto 84 H006 (secgao rasa) em
vista da presen9a de coliformes totais e fecais e E. Coli. Nos demais pogos esses
indicadores nao foram avaliados.
A detecgao dos compostos organicos tolueno e xileno na campanha de
setembro/outubro de 2005 ocorreram provavelmente devido a contaminagao das
amostras durante as coletas. Nesse sentido, com as adequagoes feitas nos
procedimentos de amostragem em dezembro de 2005, nao se observou nessa
campanha a presenga desses compostos.

•

Sec~ao

5

0 furo encontra-se no siltito, que e um aqOifero secundario e confinado neste setor.
Apresenta alto valor de transmissividade e neste caso o furo perfurou rochas
doleriticas alteradas e fraturadas, com alto potencial aqOifero. A amostra de agua
indica pH neutro, levemente basica, com elevada mineralizagao (condutividade
eletrica maior que 500 mS/m). 0 diagrama de Piper indica predominancia dos ions
Cloreto e S6dio, tipicos dos aqOiferos confinados da regiao (Figura VI .1.4.20).
0 Setor 5 localiza-se na porgao norte da area de concessao pr6xima ao rio
Revuboe. 0 pogo S5-H003A, representativo do Karoo, capta aguas provenientes de
profundidades entre 6 a 30 metros (comprimento do filtro de entrada de agua) do
siltito (predominante) e camada de carvao.
Os elementos menores e tra9os encontrados nestas aguas foram: Fluoreto (0,5
mg/L); Ferro dissolvido (0,05 mg/L); Manganes dissolvido (0,006 mg/L); Niquel
(0,004 mg/L), Vanadio (0,008 mg/L), Chumbo (0,01 mg/L); Cobalto (0,002 mg/L);
Silica (14, 1 mg/L), Estroncio (1,9 mg/L), Boro (0,07 mg/L), Molibdenio (0,003 mg/L),
F6sforo (0,07 mg/L); Bario (0,08 mg/L) e Zirconio (0,001 mg/L).
Os demais elementos analisados nao foram detectados, abaixo do limite de
detecgao dos equipamentos analiticos.
Elementos maiores: Calcio, Magnesia, S6dio e Potassio, Bicarbonato, Cloreto,
Sulfato e Nitrato. A concentra9ao destes elementos em meq/L (miliequivalente por
litro) e apresentada na Tabela Vl.1.4.16 e Figura Vl.1.4 .20. Ha predominancia do
elemento s6dio, seguido do Magnesio e Calcio, e por fim o Potassio. Em rela9ao
aos anions verifica-se a predominancia do Cloreto, seguido do Bicarbonato e
Sulfato.
Tabela Vl.1.4.16: Concentra~oes dos elementos maiores em meq/L nas aguas
subterraneas (outubro 2005)
ELEMENTOS EM MEQ/L
~~~~~~~C
ati on
-s
~~~~~~

POCO

.rea

rMg

rNa

rK

rHC03

rC03

rS04

rCI

rN03

S5-H003A

4,150

18,337

32,582

0,210

14,235

0,000

6,822

35,786

0,000

A composi9ao quimica da agua subterranea deste aqOifero e definida pela seguinte
seqOencia de concentra96es:
rNa > rMg > rCa >> rK e rCI > r HC03 > rS04
As aguas estao na transigao para cloretadas-s6dicas.
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Figura Vl.1.4.20: Classificac;ao das Aguas Subterraneas na Secc;ao 5

Section 5 Piper Diagram
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Fonte: GOLDER ASSOC/A TES, 2005

Os pontos de coleta da sec9ao 5 incluiram amostragens nos aquiferos Karoo e
aluvionar. Os resultados dos ensaios laboratoriais de qualidade de agua
subterraneas realizados nessa sec9ao, em setembro/outubro (S5 H003A - raso, S5
HA001, S5 HA001A, S5 HA002 e S5 HA004) e dezembro de 2005 (S5 H001, S5
H003A - raso, S5 HA001A, S5 HA003, e S5 HA005), encontram-se listados nas
Tabelas 8 e 9 do Anexo V.1.4.3.
As aguas coletadas no aqOifero Karoo apresentaram pH pr6ximo da neutralidade.
Na secc;ao rasa (S5 H003A), predominaram concentrac;oes de s61idos dissolvidos
totais e medidas de condutividade eletrica em desacordo com o limite da classe II
da legisla9ao da Africa do Sul. Nesse ponto as aguas sao muito duras, destacandose os teores de cloreto, s6dio e magnesia, que tambem ultrapassaram o limite da
classe II. A concentrac;ao de sulfato atende ao limite dessa classe.
As aguas coletadas no ponto S5 H001, incluida a campanha de dezembro de 2005,
apresentaram boa qualidade, em conformidade com os limites da classe II.
Os resultados do aqOifero aluvionar tambem indicaram aguas de boa qualidade,
com baixos teores de ions dissolvidos, em geral atendendo aos limites da classe I, e
predominio de concentrac;oes de metais dissolvidos abaixo dos limites de detec9ao
dos metodos de analise utilizados. Contudo, foi detectada contaminac;ao
bacteriol6gica no ponto S5 HA004 devido a presen9a de coliformes totais e fecais e
de estreptococos fecias. Nos demais pontos os indicadores de contaminac;ao
bacteriol6gica nao foram avaliados.
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A detecc;ao dos compostos organicos nos pontos SS H003A- raso e SS HA001 na
campanha de setembro/outubro de 200S foi provavelmente devido a contaminac;ao
da amostra durante as coletas. Nesse sentido, com as adequac;oes feitas nos
procedimentos de amostragem em dezembro de 200S, nao foi observada nessa
campanha a presenc;a desses compostos.

•

Secc;ao 6

Foram identificados 4 aqOiferos nesta regiao, a saber:
a. AqOifero primario nao confinado associado ao rio Moatize - dep6sitos aluviais de
areias e cascalhos. Caracterizam-se por alta permeabilidade e por isso elevado
potencial hidrico, que faz parte do AqOifero Aluvionar.
b. Aquifero secundario e anisotr6pico associado as seqOencias sedimentares do
Karoo, principalmente a camada Chipanga, de baixa permeabilidade.
c. AqOifero secundario associado a alterac;ao do gnaisse e gabro, de baixa
permeabilidade, AqOifero Cristalino.
d. AqOifero anisotr6pico e confinado associado ao fraturamento e falhamento das
rochas de gabro e gnaisse, com potencial mediano e de extensao limitada,
AqOifero Cristalino.
Os aquiferos apresentam aguas de altos valores de condutividade eletrica, pH
neutro para basico e dominio dos ions Cloreto e S6dio com excec;ao do aquifero
mais raso (aluvionar). A Figura Vl.1.4.21 apresenta a classificac;ao das aguas neste
setor.
Os poc;os S6-H0038, S6-H0048 e S6H008A, representam aguas de aquiferos mais
rasos. No entanto, o primeiro poc;o capta aguas provenientes de tilito alterado a
fresco, na faixa de profundidade de 14 a 22 metros de profundidade, e o segundo
poc;o, a camada de carvao Bananeiras, com bandas de siltito e corpo maior de
siltito, entre 18 e 37 metros de profundidade, ambas do aqOifero Karoo. As aguas
do terceiro poc;o provem da faixa de profundidade entre 2 a 13 metros
representando aguas ainda mais rasas, compostos de areias e arenito alterado e
fresco, que representa o aqOifero aluvionar do rio Moatize.
Os elementos menores e trac;os encontrados nestas aguas foram: Fluoreto (<O, 1 a
0, 1 mg/L); Ferro dissolvido (0,02 a 0,09 mg/L); Manganes dissolvido (0,002 a 0,07
mg/L); Niquel (O,OOS a 0,02 mg/L), Vanadio (<0,002 a 0,009 mg/L), Chumbo (<0,01
a 0,01 mg/L); Cobalto (<0,001 a 0,003 mg/L); Silica (16, 1 a 37mg/L), Estroncio (S,2
a 1,0 mg/L), Boro (0,04 a 0,37 mg/L), Molibdenio (<0,001 a 0,01 mg/L), F6sforo
(0,07 mg/L); Bario (0,03a0,12 mg/L) e Zirconio (<0,001 a 0,002 mg/L).
Os po9os S6-H002, S6-H003A, S6-H004, S6-H004A e S6-H008 captam aguas de
maiores profundidades. A agua do primeiro poc;o e representativa do aqOifero
Cristalino, de rochas gnaissicas, que sao captadas desde 17 m ate 103 m de
profundidades; o segundo poc;o capta aguas de tilito (de 1S a 18 m) e gabro (entre
31 a 62m); o terceiro poc;o, aguas da camada de carvao Chipanga e siltito, em
profundidades que variam de 77 a 10S metros. 0 quarto poc;o capta aguas desde 19
a 89 metros em rochas de siltito, que se intercalam com a camada de carvao
Bananeiras e Chipanga; e por fim o quinto poc;o capta aguas de rochas de siltitos
que se intercalam com a camada Chipanga e Souza Pinto; no final desta seqOencia
aparece o tilito carbonaceo.
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Os elementos menores e trac;os encontrados nestas aguas foram: Aluminio (<0,009
a 0,02 mg/L); Fluoreto (1,0 a 1,4 mg/L); Ferro dissolvido (0, 18 a 0,2 mg/L);
Manganes dissolvido (0,008 a 0,88 mg/L); Niquel (0,004 a 0,006 mg/L), Vanadio
(0,004 a 0,007 mg/L), Chumbo (<0,01 a 0,01 mg/L); Cobalto (<0,001 a 0,004 mg/L);
Siiica (8,9 a 35 mg/L), Estroncio (1,4 a 23 mg/L), Boro (0,05 a 0,36 mg/L),
Molibdenio (<0,001 a 0,01 mg/L), F6sforo (<0,04 a 0,07 mg/L), e Bario (0,02a0,12
mg/L).
Os demais elementos analisados nao foram detectados, estando abaixo do limite de
detecc;ao dos equipamentos analiticos.
Elementos maiores: Calcio, Magnesia, S6dio e Potassio, Bicarbonato, Cloreto,
Sulfato e Nitrato. A concentrac;ao destes elementos em meq/L (miliequivalente por
litro) e apresentada na Tabela Vl.1.4.17 e Figura Vl.1.4.21. Ha predominancia do
elemento s6dio, seguido do Magnesia e Calcio, e por fim o Potassio. Em relac;ao
aos anions verifica-se a predominancia do Cloreto, seguido do Bicarbonato e
Sulfato.
Tabela Vl.1.4.17: Concentra~oes dos elementos maiores em meq/L nas aguas
subterraneas (outubro 2005)
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As composi96es quimicas das aguas subterraneas deste aqOifero sao definidas
pela seguinte seqOencia de concentra96es:
AqOiferos rasos:
-

rNa > rCa > >rMg > rK e rCI > r 804 >>HC03 (S6-H0038) - Karoo - tilito

-

rNa > rMg > rCa >> rK e rCI > rHC03 > rS04 >> rN03 (S6-H0048) - Karoo siltito e camada Bananeiras

-

rNa ~ rMg > rCa >> rK e rHC03 > rCI
aluviao do rio Moatize

~

rS04 >> rN03 (S6-H008A) - Karoo -

AqOiferos profundos:
-

rNa ~ rMg > rCa >> rK e rHC03 > rCI
gnaisses

~
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-

rNa > rCa > rMg >> rK e rCI > r 804 >> rHC03 >> rN03 (S6-H003A) - Karoo tilito e Cristalino - gabro

-

rNa > rMg >rCa >>rK e rCI > rS04 > rHC03 (S6-H004) - Karoo - carvao
Chipanga e siltito

-

rNa > rMg > rCa >> rK e rCI >>rS04 ~ rHC03 >> rN03 (S6-H0048) - Karoo carvao Bananeiras e Chipanga entre siltitos.

-

rNa >> rMg > rCa >>rK e rCI >> rS04 >> rHOC3 >> rN03 (S6-H008) - Karoo carvao Chipanga e Souza Pinto entre siltitos.

As aguas do aqOifero raso (Karoo) estao na transigao para cloretadas-s6dicas. O
segundo maior ion varia para calcio (tilito) e magnesio (siltito e carvao).
A aluviao do rio Matize apresenta composigao bicarbonatada mista (calcio e
magnesio), bem coma os gnaisses do aqUifero cristalino. As aguas provenientes do
gabro apresentam aguas cloretadas s6dicas.
As aguas do Karoo profundo apresentam composigao cloretada-s6dica.
Figura Vl.1.4.21: Classificacao das Aguas Subterraneas na Seccao 5

Section 6 Piper Diagram

• S6HlOBA
• S6HIOB

• S61-0048

• S6Hl04A
•S6HJ04

• S6HIOE
0 S6Hl03A
• S6HXl2

Ca

Cations

Na+f<

T.Alk

Antons

Cl+N03

Fonte: GOLDER ASSOCIATES, 2005

As aguas subterraneas apresentam compos19ao e concentra96es variadas,
explicadas pela complexidade geol6gica dos aqOiferos ali existentes, suas
condii;;oes de ocorrencia (livre e confinado), relagoes rio/ agua subterranea, as
caracteristicas peculiares de cada rocha armazenadora (aluviao de rio, gabros/
gnaisses, siltitos e camadas de carvao), somada ao clima semi-arido, com altas
taxas de evapotranspiragao e baixas taxas de pluviometria.
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Em geral, as aguas do aqOifero aluvionar sao bicarbonatadas calcicasmagnesianas, baixa mineralizac;ao, de circulac;ao mais rapida e com conexao com
os rios Revuboe e Moatize.
As aguas do embasamento (aquifero cristalino) apresentam-se como
bicarbonatadas mistas e s6dicas, tambem representativos da interac;ao dinamica
com a rocha armazenadora.
As aguas do AqOifero Karoo ja apresentam uma variedade de composic;ao fisica
como tambem de concentrac;oes. Em geral as aguas sao cloretadas s6dicas ou
cloretadas sulfatadas s6dicas, caracteristicas da interac;ao agua-rocha (siltito, tilito e
carvao) bem como da dinamica mais lenta do movimento destas aguas neste
aquifero.
Em sintese, as elevadas taxas de salinidade advem das condic;oes extremas em
que se situa a area de estudo: o clima tropical a semi-arido, altas taxas de
evaporac;ao no local, periodos de estiagens bem marcadas, implicam em drenagens
intermitentes, salinizac;ao do solo e das aguas subterraneas.
Os rios de maior porte na regiao, Zambeze, Revuboe e Moatize interferem no
potencial dos aqOiferos locais mais rasos (aluvionares, por exemplo), tanto no
potencial hidrico, quanto na diminuic;ao da salinidade de suas aguas.
Os resultados dos ensaios laboratoriais de qualidade de agua subterraneas
realizados nos pontos de coleta da secc;ao 6, em setembro/outubro (S6 H002, S6
H003A - profundo, S6 H0038 - raso, S6 H004, S6 H004A, S6 H004B, S6 HOOBA raso e S6 HOOS - profundo) e dezembro de 2005 (S6 H001, S6 H002, S6 H003A profundo, S6 H0038 - raso, S6 H004, S6 H004A, S6 H0048, S6 H006, S6 HOOSA raso e S6 HOOS - profundo), encontram-se listados nas Tabelas 10 e 11 do Anexo
V.1.4.3.
As aguas amostradas no ponto S6 H002 apresentaram composic;ao diferenciada
das demais avaliadas nessa secc;ao, com condutividade maxima de 123 µSiem e
teores de s61idos dissolvidos totais, variando entre S20 a S56 mg/L. As
concentrac;oes de cations e anions estiveram em conformidade com os limites da
classe I da legislac;ao sul-africana e ate mesmo com os limites da classe O com
relac;ao a cloretos e sulfatos.
Nos pontos S6 H001 e S6 H006, integrados ao monitorizac;ao dessa secc;:ao em
dezembro, e no ponto S6 HOOSA, localizado no aqOifero aluvionar do rio Moatize, as
aguas apresentaram
uma maior concentrac;ao de sais dissolvidos,
comparativamente ao ponto S6 H002, atendendo, contudo, aos limites da classe 11
para a maioria dos anions avaliados.
Por outro lado, nos demais pontos avaliados predominam aguas duras com elevada
alcalinidade total e medidas de condutividade eletrica e concentrac;oes de s61idos
dissolvidos totais superiores ao limite da classe II.
Destacaram-se os resultados detectados no ponto S6 H004, localizados na area de
influencia de uma antiga mina, os quais apresentaram teor de s6dio superior a 2000
mg/L e resultados maximos de cloreto e sulfatos de 3502 e 2629 mg/L,
respectivamente.
Foram tambem consideraveis as concentrac;oes de s6dio, potassio, cloretos e
sulfatos nos pontos de coleta S6 H003A, S6 H003B, S6 H004A e S6 HOOS, que
sistematicamente superaram o limite da classe 11.
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Os teores de fluoretos apresentaram-se acima do limite de potabilidade da
Organiza9ao Mundial da Saude nos pontos S6 H003A, S6 H003B, S6 H006 nas
duas campanhas de amostragem.
Foi caracterizada contamina9ao bacteriol6gica no ponto S6 H003B, com presen9a
de coliformes totais e fecais e E. coli. Nos demais pontos nao foram avaliados esses
indicadores.
Os teores de metais dissolvidos atenderam aos limites estabelecidos pela legisla9ao
sul-africana ou pela Organiza9ao Mundial de Saude. Considera-se que a detec9ao
de compostos organicos na campanha de setembro/outubro foi provavelmente
devido a contamina9ao da amostra durante as coletas. Nesse sentido, com as
adequa<;oes feitas nos procedimentos de amostragem em dezembro de 2005, nao
se observou, nessa campanha, a presen<;a de compostos organicos.
•

Embasamento Cristalino
As aguas deste aquifero, de porosidade secundaria de rochas de gabro e gnaisse
principalmente, apresentam as seguintes caracteristicas composicionais:
-

pH levemente basico (entre 7,4 e 7,5); condutividade eletrica entre 108 e 223
mS/m; S61idos Totais Dissolvidos entre 784 e 1400 mg/L; e Dureza Total
carbonatos entre 318 e 380 mg/L.

-

Elementos menores e tra9os: Fluoreto (0,4 a 2,8 mg/L); Ferro dissolvido (0,003 a
0,2 mg/L); Manganes dissolvido (0,002 a 0,27 mg/L); F6sforo total (<0,04 a 0, 14
mg/L); Niquel (0,004 a 0,01 mg/L), Vanadio (0,005 a 0,04 mg/L), Chumbo (<0,01
a 0,01 mg/L), Cobalto (<0,001 a 0,001 mg/L), Silica (18 a 49 mg/L), Cadmio
(<0,001 a 0,001 mg/L), Estroncio (0,94 a 1,00 mg/L), Boro (0,03 a 0,05 mg/L),
Molibdenio (0,008 a 0,02 mg/L), Bario (0,05 a 0,21 mg/L).

A concentra<;ao de Calcio, Magnesio, S6dio e Potassio, Bicarbonato, Cloreto,
Sulfato e Nitrato em meq/L (miliequivalente por litro) e apresentada na Tabela
Vl.1.4.18 e Figura Vl.1.4.22. Ha predominancia do elemento s6dio, seguido do
Magnesio e Calcio, e por fim o Potassio. Em rela9ao aos anions verifica-se a
predominancia do bicarbonato. No entanto, tambem se destaca a presen9a do ion
cloreto e sulfato. Os demais elementos analisados nao foram detectados, estando
abaixo do limite de detec9ao dos equipamentos analiticos.
Tabela Vl.1.4.18: Concentrac;oes dos Elementos Maiores em meq/L nas Aguas
Subterraneas do Aqliifero Cristalino (outubro 2005)
ELEMENTOS EM MEQ/L

Cations

Anions

Fonte

rCa

rMg

rNa

rK

rHC0 3

rC03

rS04

rCI

rN03

B-H003

2,000

4,378

15,791

0,136

15,842

0,000

1,373

6,430

0,018

B-H001

3,450

4,047

4,742

0,044

10,234

0,000

0,437

1,410

0,023

B-H001A

3,400

4,213

4,350

0,044

10,316

0,000

0,366

1,297

0, 113

A compos19ao qu1m1ca das aguas subterraneas deste aqOifero e definida pela
seguinte sequencia de concentra96es :
rNa >> rCa

~

rMg >> rK e r HC03 >> rCI >> rS04 >> rN03

As aguas sao bicarbonatadas mistas e s6dicas.

Vl.1-213

(~Ill I

Rio Doce Moc;ambique
Uma Empresa CVRD

Figura Vl.1.4.22:

Classifica~ao

das aguas subterraneas no aqUifero cristalino

Basement Piper Diagram

e BHXl3
o BHXJ1A
• Bl-OJ1

I

/_

Ca

canons

Na+K

T.Alk

Anions

Cl+NOO

Fonte: GOLDER ASSOCIATES, 2005

Os poc;os 8-H001 e BH-001A apresentam rochas alteradas ate a profundidade de
47 e 36 metros, respectivamente. Ja o B-H003 situa-se no limite nordeste do setor
2A e possui manta de alterac;ao profundo ate 104 metros. Estas diferentes
espessuras de manto de alterac;ao, como tambem localiza96es diferenciadas e
existencias de estructuras na rocha, podem distinguir as aguas deste aquifero. 0 8- H003 apresenta maior mineralizac;ao, com 1400 mg/L de STD. No posicionamento
dos filtros dos poc;os, parece haver misturas de aguas de niveis mais rasos e mais
profundos. Acredita-se que as aguas coletadas sejam uma media da composic;ao de
areas mais profundas e rasas.
Os resultados dos ensaios laboratoriais de qualidade de agua subterraneas
realizados nos tres pontos de coleta na area do embasamento (8 H001, 8 H001A e
8 H003), em setembro/outubro e dezembro de 2005, encontram-se listados na
Tabela 12 do Anexo V.1.4.3.
As aguas apresentaram-se com pH variando entre 7,4 a 8, valores de dureza
caracteristicos de aguas duras, no intervalo de 318 a 1372 mg/L CaC03 e teores
significativos de alcalinidade total. Predominaram baixas concentrac;oes de ions
dissolvidos, as quais usualmente atenderam aos limites da classe I da legislac;ao
sul-africana nos pontos B H001 e B H001A, e aos da classe II no ponto B H003.
As medidas de condutividade eletrica ficaram na faixa de 108 a 226 µSiem e os
teores de s61idos dissolvidos totais entre 696 e 1400 mg/L. As concentrac;oes de
metais dissolvidos estiveram, em geral, abaixo do limite de detecc;ao dos metodos
de analise utilizados.
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Cabe ressaltar, no ponto B H003, a ocorrencia de teores de fluoretos de 2,8
(setembro/outubro) e 2,2 mg/L (dezembro), desconformes com o limite de
potabilidade estabelecido pela Organizagao Mundial da Saude (1,5 mg/L).
Foi caracterizada contaminagao bacteriol6gica nos pontos B H003 e B H001,
destacando-se os resultados detectados nesse ultimo, de 21000 cfu/1 OOml de
coliformes totais e 6400 cfu/1 OOmL de coliformes fecais. Os estreptococos fecais
tambem estiveram presentes nessas amostras.
Nao foram detectados compostos organicos nas amostras coletadas.
•

AqOifero Aluvionar
As aguas do aqOifero aluvionar caracterizam-se por possuirem pH neutro, baixos a
moderados valores de condutividade eletrica e s61idos totais dissolvidos (entre 29, 1
a 88,7 mS/m, e 180 a 544 mg/L).
Em geral apresentam concentragoes baixas dos seguintes elementos: Fluoreto (0, 1
e 0,2 mg/L), Manganes dissolvido (0,38 a 5,5 mg/L), Ferro dissolvido (0,07 a 0,48
mg/L), orto e fosfato organico (<O, 1 a 3,4 mg/Le <0,04 a 0,87 mg/L), Niquel (<0,003
a 0,008 mg/L), Vanadio (<0,002 a 0,004 mg/L), Cobalto (entre <0,001 a 0,002
mg/L), Silicio (15,4 a 38 mg/L), Estroncio (0,16 a 0,72 mg/L), Boro (<0,006 a 0,02
mg/L), Molibdenio (0,002 a 0,01 mg/L), Bario (0,04 a 0, 16 mg/L) e Cadmio (<0,001 e
0,001 mg/L). Os demais elementos nao foram detectados.
As concentragoes de elementos maiores apresentam a predominancia do cation
calcio, seguido ou igual ao magnesia, s6dio e por fim, em menores concentragoes o
potassio. Em termos anionicos, e predominantemente bicarbonatada.
A Tabela Vl.1.4.19 apresenta as concentragoes em meq/L e Figura Vl.1.4.23, o
diagrama de Piper.
Tabela Vl.1.4.19: Concentrac;oes dos elementos maiores em meq/L nas aguas
subterraneas do Aqi.iifero Aluvionar (outubro 2005)

'.

rCa

rMg

rNa

rK

rHC03

rC03

rS04

rCI

rN03

S5-HA004

1;750

1,446

0,487

0,079

3,444

0,000

0,062

0,234

0,011

S5-HA002

4,950

3,882

O,T14

0,069

9,512

0,000

0,033

0,733

0,031

S5-HA001A

2,450

2,313

0,535

0,082

6,002 .

0,000

0,040

0,206

0,008

S5-HA001

1, 150

1, 107

0,448

0,049

2,558

0,000

0,033

0,262

0,006

AHA-009A

1,800

1,462

0,805

0,090

3,510

0,000

0,100

0,468

0,008

AHA-009

1,400

1,578

0,718

0,097

3,116

0;000

0,083

0,649

0,006

AHA-008A

1,800

1,536

1,044

0,074

3,116

0,000

0,256

1,072

0,019

AHA-008

1,100

0,983

0,861

0,059

2,476

0,000

0,079

0,468

0,010

A composigao quimica das aguas subterraneas da aluviao apresenta a seguinte
seqOencia:
rCa > rMg >> rNa >> rK e rHC03 >> rCI >> rS04 >> rN03
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As aguas sao bicarbonatadas calcicas-magnesianas. 0 Diagrama de Piper (Figura
Vl.1.4.23) apresenta a classifica9ao das aguas deste aqOifero.
Segundo GOLDER ASSOCIATES (2006), esta composi9ao, encontrada nestas
aguas e a caracteristica da baixa mineraliza9ao, confirma a conexao hidraulica
deste aqOifero com as aguas do rio Revuboe.
Figura Vl.1.4.23: Classificac;ao das aguas subterraneas no aqliifero aluvionar

Alluvium Piper Diagram

• 55 Hl\004
• 55 l-Wll2
• S5 lil\llJ1A
• 55 lil\llJ1

• Al+\OOllA

• Nil\009
o AH'l.OOBA
• Nf\008

Ca

cations

Na+K

T_,,.k

Anions

C1+N03

Fonte: GOLDER ASSOCIATES, 2005

Os resultados dos ensaios laboratoriais de qualidade de agua subterraneas
realizados nos pontos de coleta relativa ao aqOifero aluvionar, em setembro/outubro
(AHA 008, AHA 008A, AHA 009 e AHA 009A) e dezembro (AHA 008 e AHA 009) de
2005, encontram-se listados nas Tabelas 13 e 14 do Anexo V.1.4.3.
Foram caracterizadas aguas neutras a levemente basicas, moderadamente duras,
com baixa condutividade eletrica e teores de s61idos dissolvidos totais e alcalinidade
total. As concentra9oes de ions atenderam sistematicamente aos limites da classe 0
da legisla9ao sul-africana, caracterizando aguas de excelente qualidade para
consumo humano.
Ressalva-se a ocorrencia de concentra9oes ligeiramente elevadas de manganes e
ferro dissolvidos, contudo em conformidade, respectivamente, com os padroes de
agua para consumo humano do Department of Water Affairs and Forestry (DWAF) e
da classe II da legisla9ao sul-africana.
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Quanto aos demais metais e compostos organicos, os teores detectados estiverarn
usualmente abaixo do limite de detec9ao dos rnetodos de analise adotados,
atendendo aos limites da classe II ou aos padroes de potabilidade da Organiza9ao
Mundial da Saude.

•

Po~os

de Abastecimento Publico

Os resultados dos ensaios laboratoriais de qualidade de agua subterraneas
realizados em quatro po9os de abastecimento publico (GWH 5, GWH 6, GWH 8 e
GWH 9), em setembro/outubro e dezernbro de 2005, encontrarn-se listados nas
Tabelas 15 e 16 do Anexo V .1.4.3. Os pontos 6, 8 e 9 estao instalados nas
proxirnidades do rio Revuboe, enquanto o ponto 2 localiza-se ao sul da Sec9ao 2,
nas proxirnidades do rio Muarazi.
A hidroquirnica nao foi avaliada nas aguas dos po9os por nao se conhecer o perfil
construtivo dos po9os e portanto do aqOifero (ou aqOiferos) explotados.
As aguas do ponto GWH 5 apresentararn-se corn elevada dureza e pH na faixa de
neutro a levernente basico. Na carnpanha de seternbro/outubro foram
significativamente rnaiores os conteudos de sais em solu9ao comparativarnente a
dezernbro, refletindo urna rnedida de condutividade eletrica de 441 µSiem e
concentra9ao de s61idos dissolvidos totais igual a 2848 rng/L. Esses resultados,
assirn como os teores de s6dio e cloreto, estiveram em desconformidade corn o
padrao da classe II de agua de abastecirnento publico da legisla9ao sul-africana. As
concentra96es de sulfato e magnesio atenderarn ao lirnite da classe I.
Nao foi identificada contarnina9ao bacteriol6gica nesse ponto. Os teores de metais
dissolvidos estiverarn em geral abaixo do lirnite de detec9ao do metodo de analise
adotado, atendendo aos padroes de potabilidade da Organiza9ao Mundial da
Saude. Nao foi detectada presen9a de cornpostos organicos.
No ponto GWH 6 predominararn aguas corn baixa condutividade e o conteudo de
s61idos em suspensao apresentou teores compativeis corn a classe 0 de agua de
abastecirnento publico da legisla9ao sul-africana , caracterizando-se corno
inteirarnente adequadas para consurno hurnano. Apenas as rnedidas de turbidez e
os teores de ferro dissolvido enquadraram-se nos padroes da classe I.
Nao foi detectada contarnina9ao bacteriol6gica nesse ponto. Os teores dos dernais
metais avaliados estiverarn em geral abaixo do limite de detec9ao do metodo de
analise adotado, atendendo aos padroes de potabilidade da Organiza9ao Mundial
da Saude.
A presen9a de tolueno, etil benzeno e xileno na campanha de setembro/outubro,
ocorrerarn provavelrnente devido contamina9ao das arnostras durante as coletas.
Nesse sentido, corn as adequa96es feitas nos procedirnentos de arnostragem em
dezernbro de 2005, nao se observou nessa carnpanha a presen9a desses
compostos.

a

As aguas coletadas no ponto GWH 8, embora urn pouco mais concentradas que as
do ponto GWH 6, atenderam em geral aos limites da classe I de agua de
abastecimento publico da legisla9ao sul-africana. Predorninaram teores de metais
dissolvidos abaixo do limite de detec9ao do rnetodo de analise adotado, atendendo
aos padroes de potabilidade da Organiza9ao Mundial da Saude. Nao foi identificada
presen9a de compostos organicos.
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Contudo, observou-se contamina9ao bacteriol6gica nas aguas desse ponto na
campanha de setembro/outubro, em vista dos resultados de coliformes totais e
fecais e de estreptococos fecais. Na amostragem de dezembro esses indicadores
nao foram detectados.
No ponto GWH 9, as aguas atenderam aos limites da classe II de agua de
abastecimento publico da legisla9ao sul-africana, exceto quanto aos teores de s6dio
e fluoreto, que excederam aos limites dessa classe.
Foi registrada contamina9ao bacteriol6gica devido aos resultados de coliformes
totais e fecais e de estreptococos fecais e presen9a de E. Coli. A ocorrencia de
teores de tolueno e xileno acima dos padroes estabelecidos pela Organiza9ao
Mundial de Saude foi correlacionada a possivel contaminagao da amostra durante
as coletas.
•

Descarga da Mina de Chipanga

Os resultados dos ensaios laboratoriais de qualidade de agua subterraneas
realizados no ponto de descarga da mina de Chipanga, em dezembro de 2005,
encontram-se listados nas Tabelas 17 e 18 do Anexo V.1.4.3.
Foram identificadas aguas com pH ligeiramente basico, extremamente duras (2794
mg/L CaC03), com elevadas concentragoes de s61idos dissolvidos totais (11280
mg/L), bem como de sulfates, cloretos, s6dio, magnesia e calcio, que superaram o
limite da classe II da legislagao sul-africana.
Por outro lado, os teores de metais e de compostos organicos estiveram
usualmente abaixo do limite de detec9ao dos metodos de analise adotados,
atendendo aos limites da classe II e aos padroes de potabilidade da Organiza9ao
Mundial da Saude.
1.4.4.5.3 Resultados Obtidos - Qualidade das Aguas Superficiais

A avalia9ao dos resultados de qualidade das aguas superficiais sera realizada
considerando-se as Areas de lnfluencia Directa e operacional, uma vez que os pontos
de monitorizac;ao estao inseridos nessas areas.
•

Area de lnfluencia Directa - AID

Rio Zambeze
Os resultados dos ensaios laboratoriais de qualidade de agua realizados nos dois
pontos de coleta do rio Zambeze, em setembro/outubro e dezembro de 2005
(Tabela Vl.1.4.11).
De acordo com os resultados obtidos, observam-se discretas varia96es na
qualidade das aguas do rio Zambeze no periodo de seca. Predominaram aguas
ligeiramente basicas, com pH na faixa de 7,3 a 7,8. As concentragoes de cations
(calcio, magnesio, s6dio e potassio) e anions (bicarbonate e carbonato),
apresentaram-se baixas, compativeis com os teores de dureza detectados, os quais
estiveram pr6ximos a 50 mg/L, caracterizando ambiente com aguas brandas. Os
valores de alcalinidade, entre 60 e 64 mg/L CaC0 3 , tambem sao baixos,
correlacionando-se ao conteudo dos ions mencionados.
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Os resultados de condutividade eletrica e de s61idos dissolvidos totais,
respectivamente, na faixa de 13,6 a 14,3 µSiem e 90 a 98 mg/L, indicaram a
presern;a pouco significativa de ions em soluc;ao, associando-se as baixas
concentrac;oes de fluoreto, cloreto, sulfato, manganes e ferro dissolvidos.
Com relac;ao aos s61idos em suspensao, embora com valores pouco representativos
(maxi mo. de 58 mg/L), observou-se consideravel acrescimo de sua concentrac;ao
nas
aguas do ponto a jusante do rio Zambeze no periodo das chuvas,
comparativamente ao reportado a epoca de seca. Acrescenta-se, ainda, que os
registos de turbidez mantiveram-se inferiores a 5 UNT.
A presenc;a de 61eos e graxas foi detectada a montante deste rio, associando-se
possivelmente ao aporte desse material pela drenagem da rodovia localizada na
area de influencia do ponto de coleta e pelas actividades urbanas de Tete.
Em relac;ao aos indicadores de poluic;ao organica de origem domestica, os valores
de Oemanda 8ioquimica de Oxigenio - 080 superaram os padr6es legais (7,6
mg/L - montante) e (6,7 mg/L. - jusante). Contudo, os teores de oxigenio dissolvido
estiveram acima de 6,0 mg/L, valor minimo estabelecido na legislac;ao de
Mo9ambique. Por outro lado, embora os teores de 080 tenham atendido ao padrao
legal, os niveis de oxigenac;ao mostraram-se inferiores a 6,0 mg/L. As bacterias
avaliadas (coliformes, E. coli e Streptococus) estiveram presentes nas aguas do
ponto localizado a montante do rio Zambeze, com valores superiores ao limite legal.
As concentrac;oes de Oemanda Quimica de Oxigenio - OQO apresentaram ampla
faixa de varia9ao, com valor maximo de 166 mg/L, no ponto localizado a jusante do
rio Zambeze, provavelmente relacionado ao periodo chuvoso.
Quanta aos nutrientes, os maiores teores de f6sforo detectados foram 1,2 mg/L (a
montante) e 2,0 mg/L (a jusante), na forma de ortofosfato. Os registos de nitrogenio,
medidos como nitrato e nitrito apresentaram, em geral, menores que o limite de
detec9ao do metodo analitico utilizado.
Em rela9ao aos demais metais e semi-metais avaliados, verificaram-se
concentrac;oes inferiores aos limites de detecc;ao dos metodos analfticos utilizados,
exceto para niquel, vanadio, silicio, bario e molibdenio, cujos resultados atenderam
os limites estabelecidos pelas normas legais, excetuando-se o silicio, que nao e
regulamentado.
Nesse sentido, os registos de bario, entre 0,05 e 0,06 mg/L, apresentaram-se muito
abaixo do padrao para agua potavel definido pela Organizac;ao Mundial de Saude
(0,7 mg/L). Para molibdenio, a OMS estabelece limite de 0,07 mg/L, enquanto os
teores detectados variaram na faixa de 0,001 a 0,003 mg/L.
Vale ressaltar que os metais niquel, bario e vanadio, e em menores concentra96es,
o molibdenio, estao presentes nos resultados de caracterizac;ao das amostras de
solo e carvao mineral da regiao.
Quanta aos compostos organicos avaliados, todos os resultados estiveram abaixo
do limite de detec9ao do metodo de analise utilizado.
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Rio Revuboe
Observou-se nessa bacia, para alguns parametros, expressiva alterac;ao na
qualidade das aguas, principalmente devido a contribuic;ao do rio Moatize. Tambem
foi nitida a interferencia das chuvas nessa degradac;ao, especialmente em
decorrencia do aporte de material s61ido. As Tabelas Vl.1.4.20 e Vl.1.4.21
relacionam os resultados obtidos nas coletas de outubro e dezembro de 2005, nos
dois pontos de coleta monitorados, cuja avaliac;ao e detalhada a seguir.
Os resultados de pH, entre 7,36 e 8,38, caracterizam ambiente levemente basico.
Os teores de dureza variaram na faixa de 59 a 91 mg/L CaC0 3, tfpicos de aguas
moderadamente duras. Predominou alcalinidade bicarbonato, com registo maxima
igual a 109 mg/L CaC03. As concentrac;oes de calcio, magnesia, s6dio e potassio
foram pouco expressivas.
Quanto a condutividade .eletrica, as medidas de campo foram relativamente baixas,
assim coma os teores de s61idos dissolvidos totais, ressaltando que os valores
maximos desses parametros foram observados no ponto a jusante do rio Moatize,
respectivamente de 59,3 µSiem e 130 mg/L. Em consonancia com esse quadro, os
teores de cloreto, sulfato e fluoreto sao baixos.

Vl.1-220

01111

Rio Doce

Mo~ambique

Uma Empresa CVRD

-

-1

...

Tabela Vl.1.4.20: Qualidade das Aguas - Rio Zambeze

6.5 a 8 5
Condutividade de camoo
Turbidez
S61idos dissolvidos totais

u.S/cm
UNT
mq/L

S61idos susoensos totais
Dureza total ao Calcio

ma/LCaco...

Alcalinidade total
Bicarbonate

ma/LCaCO...
ma/L HCO...

Carbonate
Oleos e araxas

ma/L
ma/L

Calcio

ma/LCa

Maanesio
S6dio

ma/LMa
ma/LNa

Potassio

ma/LK

Manganes dissolvido
Ferro dissolvido

ma/LMn
ma/LFe

370
370
< 500

20
2400

mq/L

7 85
13 6
12 8

7 55
13.6
684

762

7 34

14
12.7

14 3
17.2

0 31

049
95
3

17
94
<1

5
98

52

47

58
57

78

60
73

60
73

62
76

ND
4

ND
26

ND
<O 2

ND
<0,2

10 5
5,1
75
21

14

90
<1
53
64

co. .
Virtualmente

01
03
1

Fluoreto

ma/LF

Clareta
Sulfate
Oxiqenio dissolvido
DQO

ma/LC I
ma/LS
ma/L 0 :>
mq/L 0 2

6

DBO
COT

ma/L 0:>
ma/LC
mq N03
mq N

5

Nitrato
Nitrate
Nitrite

I

300
100
400

12 1
56

11 2
58

7.8

68
17

4
2

25
<O 001
0 001

<O 001
<O 001

15

01

<O 1

600
600

41
38

52

6 09
33
76
2
04
<O 1
<0,1

ma/LN
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0 001
0 001
01

53
88
21
<O 001
0.03
<O 1

41
46

41
15 7
5 50
166

05
2

6 05
25
67
3

02

02

06

<O 1
<0,1

<O 1
<0,1

0.1
<0,1

56
426
<5
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Tabela Vl.1.4.20: Qualidade das Aguas - Rio Zambeze (continuac;ao)

Para metro

Limite da Legisla~ao
Mo!;ambique

Unidade

.. ,
mo/LPO.i
mo/LP
ma/LP
NMP/10bmL
NMP/100mL
NMP/100mL
NMP/100mL

Ortofosfato
F6sforo total
F6sforo_oraanico
Coliformes totais
Coliformes fecais
Ecoli
Streotococus fecais

100

Limite da
Legisla!;ao SulAfricana

Zambeze 2

Zambeze 1
Dez/2005

Out/2005

03

.:::o 1

<004
<004

012
<004
·900
600
Detectado
50

0

520

·o

e

200
Detectado

0

69

Dez/2005

Out/2005
02
<O 04
<;0,04
NA
NA
NA
NA

02
02
<:0,04
NA
NA
NA
NA

Tabela Vl.1.4.21: Qualidade das Aguas - Metais e Semi-metais - Rio Zambeze

Para metro

Limite da
Legisla!;ao
Mo!;ambique

Unidade

Limite da
Sul
AfriCana

Legisla~ao

Limite da
OMS

Zambeze 2

Zambeze 1
Out/2005

I Dez/2005

Out/2005

j

Dez/2005

Arsenic

mg/LAs

0,05

0,20

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

Selenio

mg/L Se

0,01

0,05

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

Titania

mg/L Ti

<0,001

0,001

<0.001

0,001

Alumlnio

mg/LAI

1,0

0,50

<O,OQ9

0,03

<0,009

0,05

Nlquel

mg/L Ni

0, 1

0,$5

0,004

<0,003

<0,003

<0,003

Vanadio

mg/L V

0,50

0,004

0,005

0,002

0,004

Antimonio

mg/L Sb

0,2

0,05

<0,01

<0,01

<0,01

0,01

Chumbo

mg/L Pb

0,01

0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Cobalto

mg/L Co

1,00

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Total de Cromo

mg/L Cr

0,50

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

Silfcio

mg/L Si

8,2

6,5

8,4

6,9

Estanho

mg/L Sn

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

0,05

I
2,0
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Tabela Vl.1.4.21: Qualidade das Aguas - Metais e Semi-metais- Rio Zambeze (continuac;ao)

Zirconio

mg/L Zr

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Bismuto

mg/L Bi

<0,005

<0,05

<0,005

<0,005

Galio

mg/L Ga

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

Germania

mg/L Ge

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Telurio

mg/L Te

<0,01

<0,01

Indio

mg/L In

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

Talia

mg/L Tl

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

Berilio

mg/L Be

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

Cad mo

mg/L Cd

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Estroncio

mg/L Sr

0,12

0,09

0,09

0,09

Baro

mg/LB

<0,006

0,01

<0,006

0,02

F6sforo

mg/LP

<0,04

Urania

mg/LU

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

Molibdenio

mg/L Mo

0,07

0,005

0,003

<0,001

0,001

Bario

mg/L Ba

0,7

0,04

0,05

0,06

0,05

Prata

mg/LAg

<0,004

0,004

<0,004

<0,004

T6rio

mg/L Th

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

Zinco

mg/L Zn

0,01

<0,005

<0,005

Cobre

mg/L Cu

0,05

0,006

0,004

0,005

0,01
0,5
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Os teores de s61idos em suspensao tambem sofreram acrescimo com as chuvas,
atingindo valor maximo de 400 mg/L em ambos os pontos de coleta. Como
conseqOencia, os resultados de turbidez apresentaram-se elevados, superando em
mais de 7 vezes o limite legal no ponto de montante.
Quanto a concentra9ao de materia organica, observou-se que os resultados de
DBO sao maiores na estiagem, superando o padrao legal no ponto R2, denotando a
nitida degrada9ao das aguas do rio Revuboe, no ponto a jusante do rio Moatize.
Esse quadro e revertido com a ocorrencia das chuvas, que favorece a dilui9ao da
carga organica. Contudo, os teores de oxigenio dissolvido se apresentaram em
desacordo com o padrao legal (minimo de 6 mg/L 02) nas duas campanhas de
amostragem.
Os parametros bacteriol6gicos foram avaliados apenas no ponto R2, sendo
detectados elevados valores de coliformes totais e fecais e presen9a de E.Coli,
refor9ando a interferencia na qualidade das aguas pela presen9a da comunidade
nas imedia9oes.
Quanto aos nutrientes, as concentra9oes de nitrato e nitrito apresentaram-se
baixas, e as de f6sforo total significativas em ambos os pontos na coleta (0,26
mg/L), predominando a fra9ao inorganica.
A varia9ao dos resultados de oleos e graxas, maiores na campanha realizada no
periodo das chuvas (entre 4,8 e 6,8 mg/l) e com gradiente positivo ao longo do
percurso do rio, associa-se principalmente ao aporte das aguas do rio Moatize.
Em rela9ao aos metais e semi-metais, predominaram teores abaixo do limite de
detec9ao dos metodos analiticos, exceto para vanadio, silicio, molibdenio e bario,
cujos resultados estiveram, contudo, em conformidade com os padroes legais.
Embora o silicio tenha sido detectado, esse parametro nao e regulamentado pelas
legisla9oes e diretrizes referenciadas neste relat6rio.
Quanto aos compostos organicos avaliados, todos os resultados estiveram abaixo
do limite de detec9ao do metodo de analise utilizado.
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Tabela Vl.1.4.22: Qualidade das Aguas - Rio Revuboe

pH

6,5 a 8,5

7,5

7,7

7,9

7,4

pH de campo

6,5 a 8,5

7,5

7,65

8,38

7,36

Condutividade

µSiem

370

20,3

16,6

24,7

19,3

Condutividade de campo

µSiem

370

20,5

26,3

25,5

59,3

Turbidez

UNT

20

2

150

0,45

74

2400

15,2

121

18,5

130

S61idos
totais

dissolvidos

Mgll

< 500

S61idos suspenses totais

Mgll

<1

400

<1

400

Dureza total ao Calcio

Mgll CaC03

72

59

91

68

Alcalinidade total

Mgll CaC03

92

72

109

78

Bicarbonate

Mg/L HC03

112

88

133

95

Carbonate

Mg/LC03

ND

ND

ND

ND

61eos e graxas

Mgll

<0,2

4,8

5,9

6,8

Calcio

MglLCa

300

15,2

13,9

18,5

15,5

Magnesio

Mg/LMg

100

8,2

5,9

10,9

7,2

S6dio

MglLNa

400

10,8

9

14,1

10,4

Potassio

MglLK

3,2

4,6

3,3

4,5

Manganes dissolvido

Mg/LMn

0,1

4

0,002

0,001

0,002

0,008

Ferro dissolvido

Mg/LFe

0,3

2

0,004

0,27

0,004

0,84

Fluoreto

MglLF

1

1,5

0,2

0,2

0,2

0, 1

Cloreto

Mg/LC I

600

8,3

6,7

13,5

9,3

Sulfate

Mg/LS

600

1,1

1,8

4,6

5,8

Virtualmente
ausentes
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Tabela Vl.1.4.22: Qualidade das Aguas - Rio Revuboe (continua~ao)

Oxigenio Dissolvido

Mg/L 0 2

DQO

Mg/L 0 2

DBO

Mg/L 0 2

6

5

I

..

3,1 2

5,04

4,52

3,23

17

9.6

50

49

3,6

1,7

7

Q,7

c:;Q,5

2,9

2

306

'

COT

Mg/LC

Nitrate

MgN03

<O,i

1,2

<0,1

1.5

Nitrate

MgN

<0,1

0,3

<0,1

0,3

Nitrite

Mg/ LN

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Ortofosfato

Mg/LP04

<0,1

0,8

0,2

0,7

F6sforo total

Mg/LP

<0,04

0,26

0,04

0,26

F6sforo organico

Mg/LP

<0,04

<0,04

0,04

<0,04

Coliformes totais

NMP/100mL

Q

17.000

1900

Coliformes fecais

NMP/100mL

0

4.300

1300

Ecoli

NMP/100ml

0

Detectado

Detectado

Streptococus fecais

NMP/100mL

0

4.200

1700

l

'

100

Tabela Vl.1.4.23: Qualidade das Aguas - Metais e Semi-metais - Rio Revuboe
Para metro
[ Arsenic

I Selenio
Titania

Aluminio

Unidade

I mg/LAs
I
"'
-

m /L Ti
m /LAI

Limite da
Legislacao
Moi;ambique

D.D
0.01
1.5

Revuboe 2

Revuboe 1

-

Limite da OMS

Out/2005

Dez/2005

I 0.20

I <0.02

I <0.02

0.05

<0.03

<0.03

0.50

<0.001
<0.009

0.006
0.15

Vl.1-226

c~~11

Out/2005

I <0.02
<0.03
<0.001
<0.009

Dez/2005

DD
<0,03
0.006
0.16
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Tabela Vl.1.4.23: ·Qualidade das Aguas - Metais e Semi-metais - Rio Revuboe (continuac;ao)
Para metro

Legisla~ao

Unidade

Mo~ambique

I Niguel

I Vanadio
Antimonio
Chumbo
Cobalto
Total de Cromo
Silicio
Estanho
Zirconio
Bismuto
Galio
Germania
Telurio
indio
Talia
Berilio
Cadmo
Estroncio
Baro
F6sforo
Urania
Molibdenio
Bario
Prata
T6rio
Zinco
Cobre

I mgll Ni

I
I

-

Limite da OMS

D

I

02
0 01
0 05

Dez/2005

Dez/2005

Out/2005

I 0.003

I <0.003

0.02

0,004

0.004
0 009

005
0 01

<O 01

<O 01

<O 01

<O 01

<O 01

<O 01

<O 01

<O 01

1 00

<O 001

<O 001

<O 001

0 50

<0.003

<O 003

<O 001
<O 003

38

10 1

11 6

10 6

<O 02

<O 02

<O 02

<O 02

<O 001

<O 001

<O 001

0 002

<0.005

<O 005

<O 005

<O 005

<O 002

<O 002

<O 002

<O 002

<O 01

<O 01

<O 01

<O 01

<O 01

<O 01

<O 01

<O 01

<O 004

<O 004

<O 004

<O 004

<O 009

<O 009

<0,009

<O 009

<0002

<O 002

<0002

<O 002

<O 001

<O 001

<O 001

<O 001

0.12

0 11

0 14

012

0 03

<O 006

0 02

20

0 005

Out/2005
<0.003
<O 002

0 50

mall Sb
mall Pb
mall Co
mall Cr
mall Si
moll Sn
mall Zr
mall Bi
mall Ga
mall Ge
ma/L Te
mall In
mall Tl
mall Be
ma/L Cd
ma/L Sr
ma/LB
ma/LP
mall U
mall Mo
ma/L Ba
moll Ao
mall Th
mall Zn
mall Cu

I

Revuboe 2

Revuboe 1

Limite da

0 01
05

<O 006

<O 003

<004

<0.04
<0004

<O 004

<0004

<O 004

0 07

0 005

0 003

0 001

0 001

07

004
<O 004

0 03

0 03
<O 004

0 04

<O 004

<0002

<0002

<O 002

<O 002

<O 004

0.01

0 006

<O 005

0.05

0.01

0.01
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Rio Muarazi
Os resultados dos ensaios laboratoriais das aguas do rio Muarazi, avaliado pr6ximo
ao seu desagOe no rio Zambeze, encontram-se listados nas Tabelas Vl.1.4.24 e
Vl.1.4.25.
Os resultados demonstraram caracteristicas bastante diversas nos dois periodos
avaliados. Na estiagem foram identificadas aguas muito duras, com elevada
alcalinidade total e, dentre os cations avaliados, predominio de s6dio (130 mg/L) e
calcio (73 mg/L).
A concentrac;ao de s61idos dissolvidos e relevante (788 mg/L) e de s61idos em
suspensao pouco significativa, com ocorrencia de 137 mg/L de cloreto. Ressalta-se
que a coleta neste ponto foi realizada por meio de escavac;ao de poc;o no leito do rio
(aguas subsuperficiais).
Foram identificadas aguas ligeiramente duras, com baixa alcalinidade, predominio
de s61idos em suspensao, baixas concentrayoes de cations e anions e presenya de
oleos e graxas.
A concentrac;ao de materia organica apresentou pouca variac;ao sazonal em relac;ao
as concentrac;oes de DBO que, embora significativas, atenderam ao padrao legal. 0
teor de oxigenio dissolvido de 1,29 mg/L, registrado na estiagem, e compativel com
os resultados obtidos na analise da agua subsuperficial. Em dezembro, foi
observada sensivel melhoria na condic;ao de oxigenac;ao, tendo-se detectado 4,54
mg/L, embora ainda inferior ao minima legal. Os ensaios bacteriol6gicos realizados
em outubro nao detectaram bacterias do grupo coliformes.
As concentrac;oes de nitrato e nitrito apresentaram-se baixas em ambas as
campanhas. Quanta ao teor de f6sforo, constatou-se um acrescimo no periodo
chuvoso, atingindo 0,66 mg/L.
Em relac;ao aos metais e semi-metais (Tabela Vl.1.4.24) prevaleceram valores
abaixo do limite de detecc;ao dos metodos analiticos, exceto para titanio, vanadio,
cobalto, aluminio, cobre, silicio, estroncio, boro, molibdenio e bario, ressaltando-s-e,
contudo, que todas as concentrac;oes reportadas atenderam aos padroes legais,
para aqueles que possuem regulamentac;ao.
Quanta aos compostos organicos avaliados, todos os resultados estiveram abaixo
do limite de detecc;ao do metodo de analise utilizado.
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Tabela Vl.1.4.24: Qualidade das Aguas - Rio Muarazi

pH

6,5 a 8,5

7,5

7,8

pH de campo

6,5 a 8,5

7,22

7,79

Condutividade

µS.cm

2

370

117

19,2

Condutividade de campo

µS.cm

2

370

107,4

22,5

Turbidez

UNT

20

1,5

38

S61idos dissolvidos totais

mg/L

2400

788

131

S61idos suspenses totais

mg/L

<1

496

Dureza total ao Calcio

mg/L CaC03

342

64

Alcalinidade total

mg/L CaC03

324

88

Bicarbonate

mg/L HC03

395

107

Carbonate

mg/LC03

Oleos e graxas

mg/L

Calcio

mg/LCa

Magnesia

< 500

ND
Virtualmente
ausentes

12,4

I <0 ,2

300

73

12,6

mg/LMg

100

39

8

S6dio

mg/LNa

400

130

15,2

Potassio

mg/LK

3,7

3,5

Manganes dissolvido

mg/LMn

0, 1

4

0,003

<0,001

Ferro dissolvido

mg/LFe

0,3

2

0,001

0,06

Fluoreto

mg/LF

1

1,5

0,4

0,1

Cloreto

mg/LC I

600

137

7,3

Sulfate

mg/LS

600

47

5

Oxigenio dissolvido

mg/L 02

1,29

4,54

6
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Tabela Vl.1.4.24: Qualidade das Aguas - Rio Muarazi (continua,,;ao)

DQO

mg/L02

25

130

DBO

mg/L02

4,8

3,9

COT

mg/LC

4

2,8

Nitrato

mgN03

1,7

3;1

Nitrato

mgN

0,4

0;7

Nitrito

mg/LN

0,4

<0,1

Ortofosfato

mg/LP04

0,3

1,2

F6sforo total

mg/LP

0,04

0,66

F6sforo organico

mg/LP

0,04

0,26

Coliformes totais

NMP/100mL

Coliformes fecais

NMP/100mL

0

E coli

NMP/100mL

0

Streptococus fecais

NMP/100mL

0

i5

20

.100

1
ND
ND

0

-

16

Tabela Vl.1.4.25: Qualidade das Aguas - Metais e Semi-metais - Rio Muarazi
Parametro
I Arsenic
!

s~I§~;~

- - -

Titania
Alumfnio
Nfauel

Unidade

JJ

--

I

mg/LAs
ma/L Ti
ma/LAI
ma/L Ni

Limite da Legislac;ao
Moc;ambique

I D.O

Limite da
Legislac;ao SulAfricana

Out/2005
<0.02
<O 03
<O 001
<O 009
<0.003

D.20

0 01

0 05

15
0.1

0 50
0.35

Muarazi 1

Limite da OMS

Vl.1-230
'-

n••
~..

11

•mi'.:t•I•M
r DO
<0,03
0.004
02
<0.003
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Tabela Vl.1.4.25: ·Qualidade das Aguas - Metais e Semi-metais - Rio Muarazi (continuac;ao)

Antim6nio
Chumbo
Cobalto
Total de Cromo
Silicio
Estanho
Zirconio
Bismuto
Galic
Germania
Telurio
indio
Talia
Berilio
Cad mo
Estroncio
Baro
F6sforo
Urania
Molibdenio
Bario
Prata
T6rio
Zinco
Cobre

mall Sb
mall Pb
mall Co
mall Cr
mq/l Si
mqll Sn
mall Zr
mall Bi
mall Ga
mall Ge
mall Te
mqll In
mall Tl
mqll Be
mall Cd
mall Sr
mall B
mall P
mall U
mall Mo
mall Ba
mallAa
mall Th
mall Zn
mall Cu

02

0 05

<O 01

<O 01

0 01

0 01

<O 01

<O 01

1 00

0 001

<O 001

0 50

<O 003
14 1

<O 003

0 05
20

0 005

0 01
05

<O 02

9.4
<002

<O 001

<O 001

<O 005

<O 005

<O 002

<O 002

<O 01

<0.01

<O 01

<O 01

<O 004

<O 004

<0009

<O 009

<O 002

<O 002

<O 001

<O 001

0 54

01

0 05

0 04

<O 04
0 07
07

<O 004

<O 004

0 01
024

003

0 002

<0.004

<O 004

<O 002

<0002

0 01

<O 005

0.05

0.02
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Rio Nharenga
Os resultados dos ensaios laboratoriais das aguas do rio Nharenga, avaliado
proximo ao seu desagoe no rio Zambeze, em duas campanhas de amostragem, sao
listados nas Tabelas Vl.1.4.26 e Vl.1.4.27.
Na coleta de setembro/outubro, as aguas foram caracterizadas como brandas, com
baixa alcalinidade total e predominancia de solidos dissolvidos (110 mg/L). Oentre
os Ions presentes destacam-se os teores de calcio e sodio, respectivamente, de
13,4 e 6,6 mg/L.
A parcela de material organico biodegradavel presente e consideravel, tendo-se
registrado concentra9ao de 6,4 mg/L de 080, valor superior ao padrao legal. Por
outro lado, o teor de oxigenio dissolvido, igual a 6,4 mg/L, indica condi96es
satisfatorias de oxigena9ao.
Quanta aos parametros nitrogenio, fosforo e oleos e graxas, os resultados obtidos
apresentaram-se abaixo do limite de detec9ao dos metodos analiticos utilizados. A
concentra9ao de OQO (110 mg/L) e expressiva.
Os resultados anallticos da campanha de dezembro caracterizaram aguas muito
duras e com elevada alcalinidade total. Predominam os solidos suspenses totais
(550 mg/L), sendo que o teor de solidos dissolvidos totais sofreu acrescimo
significativo comparativamente a amostragem anterior. Essa situa9ao refletiu no
aumento da turbidez, cujo resultado (21 UNT) ultrapassou o padrao da legisla9ao
(20 UNT).
Quantos aos Ions, a predominancia de calcio (63 mg/L) e sodio (25 mg/L) foi
mantida, destacando-se tambem as concentra96es de sulfate e cloreto, 32 e 15,5
mg/L, respectivamente.
Apesar da redu9ao da concentra9ao de 080 (4,2 mg/L), as condi96es de
oxigena9ao apresentaram-se mais crlticas, sendo detectado tear de 2,23 mg/L de
oxigenio dissolvido, indicando que o aporte de material lixiviado pelas chuvas para a
calha do rio promove degrada9ao da qualidade de -suas- aguas. -o acrescimo nas
concentra96es de nitrato (6,3 mg/L), fosforo total (0,39) e oleos e graxas (6,8 mg/L),
refor9am essa constata9ao.
Em rela9ao aos metais e semi-metais prevaleceram valores abaixo do limite de
detec9ao dos metodos analiticos, exceto para silicio, estroncio, boro, molibdenio,
bario e cobre, ressaltando-se, contudo, que todas as concentra96es reportadas,
daqueles regulamentados, atenderam aos padr6es legais. Cabe destacar o tear de
bario de 0,27 mg/L detectado em dezembro/2005.
Quanto aos compostos organicos avaliados, todos os resultados estiveram abaixo
do limite de detec9ao do metodo de analise utilizado.
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Tabela Vl.1.4.26: Qualidade das Aguas - Rio Nharenga

pH

6,5 a 8,5

7,4

8

pH de campo

6,5 a 8,5

7,67

7,32

Condutividade

µSiem

370

14

58,9

Condutividade de campo

µSiem

370

13

59,4

Turbidez

UNT

20

2

21

S61idos dissolvidos totais

mgll

2400

110

358

S61idos suspenses totais

mgll

<1

550

Dureza total ao Caldo

mgll CaC03

53

235

Alcalinidade total

mgll CaC03

60

240

Bicarbonate

mgll HC03

73

293

Carbonate

mg/LC0 3

ND

ND

61eos e graxas

mgll

<0,2

6,8

Calcio

mglLCa

300

13,4

63

Magnesia

mglLMg

100

4,7

18,8

S6dio

mglLNa

400

6,6

25

Potassio

mglLK

2,6

3,6

Manganes dissolvido

mglLMn

0, 1

4

<0,001

0,001

Ferro dissolvido

mglLFe

0,3

2

<0,002

0,05

Fluoreto

mglLF

1

1,5

0, 1

0,2

Clareta

mglLCI

600

3,6

15,5

Sulfate

mg/LS

600

3,2

32

Oxigenio dissolvido

mgll 02

6,42

2,23

< 500

Virtualmente ausentes
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Tabela Vl.1.4.26: Qualidade das Aguas - Rio Nharenga (continuac;io)

101

101

6,4

4,2

mg/LC

1

4,5

Nitrato

mgN03

0,2

28

Nitrate

mg N

<0,1

6,3

Nitrite

mg/LN

Ortofosfato

mg/LP04

0,2

0,9

F6sforo total

mg/LP

<0,04

0,39

F6sforo erganico

mg/LP

<0,04

0, 11

DQO

mg/L 0 2

080

m~/L 02

COT

Celiformes totais

NMP/100mL

Celiformes fecais

NMP/100mL

E coli

NMP/100mL

Streptococus fecais

NMP/100mL

5

I <0,1

20

<0,1

I

100

0

-

0

-

0

-

0

--

Tabela Vl.1.4.27: Qualidade das Aguas - Metais e Semi~metais - Rio Nharenga
Parametro
I Arsenic
I Selenio
Titanic

Aluminio
Niauel

Limite da Legislacao
Mocambique

Unidade

I mg/L Asu
I

.

I o.o5

Limite da
Legislacao SulAfricana

I 0,20 _ __

0.01

0.05

1.5
0.1

0.50
0.35

Vl.1-234

Nharenga
Limite da OMS
Out/2005
I <0.02
<0.03
<0.001
<0.009
<0.003

~·111

.......

Rio Oe>cA

I

Dez/2005

I <0.02
<0.03
<0,001
0.02
0.005
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Tabela Vl.1.4.27: Qualidade das Aguas - Metais e Semi-metais - Rio Nharenga (continua~ao)
Para metro

I Vanadio
Antimonio
Chumbo
Cobalto
Total de Cromo
Silicio
Estanho
Zirconio
Bismuto
Galio
Germanio
Telurio
Indio
Talio
Berilio
Cad mo
Estroncio
Soro
F6sforo
Uranio
Molibdenio
Bario
Prata
T6rio
Zinco
Cobre

Limite da Legislacao
Mocambique

Unidade

~ mg/l V
I

ma/L Sb
mall Pb
mall Co
mall Cr
mall Si
mall Sn
mall Zr
mall Bi
mall Ga
mall Ge
mqll Te
mall In
moll Tl
moll Be
moll Cd
moll Sr
mall B
moll P
moll U
mqll Mo
moll Ba
mollAq
mall Th
mall Zn
mall Cu

I

Limite da
Legislacao SulAfricana

Nharenga
,

Limite da OMS

Out/2005

Dez/2005

l o,0~02~--Liiloo7

050

02

0 05

<O 01

<O 01

0 01

001

<0.01

0 05

1 00
0 50

<O 01
<O 001
<O 003

0 002
<O 003

95
<0.02
<O 001
<O 005
<O 002
<O 01

12 3
<O 02
<0.001
<O 005
<O 002
<O 01

<O 01
<O 004
<O 009
<0002

<O 01

20

0 005

0 01
05

007
07

<O 004
<O 009
<0002
<0.001

<O 001
009

0 58

0 02

0 06

<O 04
<O 004

<0004

0 003
0 07

0 005
027

<O 004
<O 002

<0004
<O 002
<0.005

0.01
0.05

0.003
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Rio Nhacomba
Os resultados dos ensaios laboratoriais das aguas do rio Nhacomba, avaliado
pr6ximo ao seu desagOe no rio Zambeze na campanha de setembro/outubro sao
listados na Tabela Vl.1.4.28 e Vl.1.4.29.
As aguas deste rio apresentaram-se levemente basicas, brandas e com baixa
alcalinidade. Da parcela de s61idos presentes, predomina a forma dissolvida. As
concentragoes de anions sao pouco significativas, destacando-se o calcio, cujo
valor foi de 11,4 mg/L.
As condi9oes de oxigena9ao foram satisfat6rias (6, 14 mg/L de oxigenio dissolvido)
embora a concentragao de DBO (5,9 mg/L) tenha ultrapassado o limite estabelecido
pela legisla9ao.
Os teores de nitrate, nitrito e f6sforo total estiveram abaixo do limite de detec9ao do
metodo analitico utilizado. Nao foram detectados oleos e graxas.
Em rela9ao aos metais e semi-metais, prevaleceram valores abaixo do limite de
detec9ao dos metodos analiticos, exceto para vanadio, silicio, estroncio, boro,
molibdenio e bario, ressaltando-se, contudo, que todas as concentra9oes
atenderam aos padroes legais, para os parametros regulamentados.
Quanta aos compostos organicos avaliados, todos os resultados estiveram abaixo
do limite de detecgao do metodo de analise utilizado.
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Tabela Vl.1.4.28: Qualidade das Aguas - Rio Nhacomba

pH

6,5 a 8,5

7,5

pH de campo

6,5 a 8,5

7,7

Condutividade

µS.cm 2

370

14

Condutividade de campo

µS.cm2

370

129

Turbidez

UNT

20

2

S61idos dissolvidos totais

mg/L

2400

106

S61idos suspenses totais

mg/L

Dureza Total ao Calcio

mg/L CaC03

Alcalinidade total

mg/L CaC03

60

Bicarbonate

mg/L HC03

73

Carbonate

mg/L C03

ND

61eos e graxas

mg/L

Calcio

mg/LCa

300

11,4

Magnesia

mg/LMg

100

5,2

S6dio

mg/LNa

400

6,3

Potassio

mg/LK

Manganes dissolvide>

mg/LMn

0,1

4

<0,01

Ferro dissolvido

mg/LFe

0,3

2

0,002

Fluoreto

mg/LF

1

1,5

0,1

Cloreto

mg/LC I

600

3,6

Sulfate

mg/LS

600

3,2

Oxigenio dissolvido

mg/L 02

DQO

mg/L 0 2

< 500

<1
I

I 50

I

<0,2

Virtualmente ausentes

2, 1

6

6,14
25
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Tabela Vl.1.4.28: Qualidade das Aguas - Rio Nhacomba (continua~ao)

080

rng/L 02·

COT

mg/LC

Nitrate

mgN03

Nitrate

mgN

5'

5,9
3
0, 1

.- .

<0,1

I

Nitrite

mg/LN

Ortofosfato

mg/LP04

F6sforo total

mg/LP

F6sforo organico

mg/LP

Coliformes totais

NMP/100ml

Coliformes fecais

NMP/100ml

0

Ecoli

NMP/100ml

0

Streptococus fecais

NMP/100ml

0

.

20

<0,1
0,2
<0,04

'

<0,04
0

100
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Tabela Vl.1.4.29: Qualidade das Aguas - Metais e Semi-metais - Rio Nhacomba

0 01

Titania
Aluminio
Niauel
Vanadio
Antim6nio
Chumbo
Caba Ito
Total de Cromo
Silicio
Estanho
Zirc6nio
Bismuto
Galio
Germania
Telurio
Indio
Talia
Berilio
Cad mo
Estr6ncio
Baro
F6sforo
Urania
Molibdenio
Bario
Prata

ma/L Ti
ma/LAI
mall Ni
mQ/L V
mall Sb
ma/L Pb
mall Co
mo/L Cr
mall Si
mall Sn
mq/L Zr
mall Bi
mall Ga
mall Ge
mall Te
mq/L In
mall Tl
mq/L Be
ma/L Cd
mall Sr
mqlLB
ma/LP
mall U
ma/L Mo
mq/L Ba
ma/LAa

<O 001
15
01
02
0 01
0 05

0 50
0 35
0 50
005

<O 009
<O 003
0004
<O 01

0 01

<O 01
<O 001

1.00
0 50

<O 003
84
<O 02

20

<O 001
<O 005
<O 002
<O 01
<O 01
<O 004
<O 009
<O 002
0 005

0 01

<0.001
0.5

0 09
<O 006
<004
<O 004

0 07

0 002

07

0.07
<0.004
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Tabela Vl.1.4.29: Qualidade das Aguas - Metais e Semi-metais - Rio Nhacomba (continuac;ao)
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Area de Concessao
Rio Moatize
Os resultados dos ensaios laboratoriais de qualidade de agua realizados nos pontos
de coleta do rio Moatize, em setembro/outubro e dezembro de 2005, encontram-se
listados nas Tabelas Vl.1.4.30 e Vl.1.4.31.
A qualidade das aguas desse rio sofre degradayao ao longo de seu curso, reflexo
do uso antr6pico decorrente da ocupayao da bacia, bem como de suas condiy6es
geol6gicas, potencializada pela baixa disponibilidade hidrica. Os efeitos sazonais na
alterayao da qualidade das aguas sao nitidos, ressaltando-se que, embora as
chuvas tenham introduzido s61idos dissolvidos e em suspensao na calha do rio,
tambem favoreceram a diluiyao dos constituintes presentes nas aguas, conforme
detalhado na seqOencia.
As medidas de pH variaram na faixa de 7, 17 a 8,05. Quanto a dureza, na estiagem
as aguas caracterizam-se como duras a muito duras, atingindo 1505 mg/L CaC03
(ponto M3), enquanto no periodo de chuvas foi detectada uma larga faixa de
valores, com aguas brandas nos pontos M1, M2 e M4 e muito duras no trecho a
jusante.
Similarmente, os registos de alcalinidade sao comparativamente mais elevados na
estiagem, embora no trecho a jusante manteve-se na faixa de 350 mg/L CaC03,
mesmo no periodo de cheias.
0 comportamento dos cations calcio, magnesio e s6dio tambem seguem esse
padrao de variac;ao, destacando-se os teores maximos de s6dio e magnesia
observados no trecho jusante, respectivamente, 978 e 299 mg/L, superiores ao
padrao legal.
Os registos de campo de condutividade eletrica no trecho jusante (ponto M3) foram
relevantes nas duas campanhas, superando o limite legal em outubro, enquanto as
concentrayoes de s61idos dissolvidos atingiram 2236 mg/L em dezembro de 2005.
Nos pontos 1, 2 e 4 predominaram s61idos na forma suspensa, com teor maximo de
2340 mg/L no ponto M3 na campanha das chuvas. 0 maior registo de turbidez
ocorreu no ponto M1 (98 UNT) na estiagem.
Os teores de cloretos e sulfatos no trecho jusante foram extremamente elevados em
outubro, com maximos de 1383 e 1165 mg/L, respectivamente. No trecho montante
(ponto M1) ocorreram baixos teores em ambas as campanhas, observando-se
aumento consideravel nos valores a partir do ponto M2 na campanha da estiagem.
Os teores de ferro dissolvido superaram o padrao legal nesse ponto na campanha
do periodo de chuva. Essa situac;ao reflete o somat6rio dos efeitos provenientes da
concentrac;ao dos anions disponibilizados pelos solos da regiao e da ayao
antr6pica, potencializado pelo deficit hidrico.
A ocorrencia de materia organica biodegradavel nas aguas foi significativa nos
pontos M1 e M2 na estiagem e no ponto M4 no periodo de chuva, com resultado de
DBO superior ao limite legal no trecho montante, o qual foi compativel com a
concentra9ao de carbono organico total. As deplegues nas concentra96es de
oxigenio dissolvido ao longo do curso do rio foram destacaveis em ambas as
campanhas, com predominio de valores em desconformidade com padrao legal e
registos menores na estiagem.
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Deve-se considerar, contudo, que os resultados dos pontos M1 e M2 da estiagem
referem-se a agua subsuperficial, onde 0 teor de oxigenio dissolvido e naturalmente
inferior aos das aguas superficiais. Nesse contexto, observou-se que o aumento de
vazao e as condi96es de area9ao natural desse curso de agua, em fun9ao da
presen9a de cachoeira a jusante do ponto M4, favoreceram a oxigena9ao das
aguas, a despeito da introduc;ao de material organico pelas comunidades
localizadas ao longo do rio Moatize.
Quanta a presen9a de oleos e graxas, OS maiores valores foram detectadOS na
estiagem, entre 15,6 e 12,6 mg/L, nos pontos M2 e M3, respectivamente, refletindo
a interferencia do uso domestico das aguas da regiao. Em dezembro, os registos
estiveram abaixo do limite de detec9ao do metodo analitico, indicando
favorecimento da dilui9ao desses componentes pelas aguas de chuva.
Os teores de nitrato embora pouco significativos, registou maxima de 4,5 mg/L no
ponto M2, associando-se a degrada9ao da materia organica proveniente do trecho
montante. Os resultados de nitrito estiveram abaixo do limite de detecc;ao do
metodo analitico utilizado.
As concentrac;oes de fosfato apresentaram-se maiores no periodo de chuvas,
variando na faixa de 0, 19 a 0,58 mg/L, indicando lixiviac;ao desse constituinte dos
solos pelas chuvas, com reduc;ao dos valores no trecho a jusante do rio, e
predominio da frac;ao inorganica.
Os resultados de DQO apresentaram valores elevados, distribuidos em duas faixas
distintas ao longo do percurso do rio: entre 109 e 71 mg/L na estiagem e entre 317
e 42 mg/L na epoca de chuvas. Observou-se, contudo, com a introduc;ao do ponto
M4 na campanha de dezembro, onde foi registrada DQO de 279 mg/L, que ha um
aporte consideravel de contribuic;ao antr6pica no trecho localizado a montante do
nucleo da Vila de Moatize.
Considera-se que essa distribuic;ao de valores associa-se a presenc;a de
constituintes na geologia e ao uso intensivo das aguas pela populac;ao local,
condic;oes que favorecem a introduc;ao de material de dificil oxidac;ao nas aguas.
As concentrac;oes dos metais e semi-metais avaliados estiveram em conformidade
com os limites legais e, em geral, abaixo do limite de detec9ao dos metodos
analiticos utilizados, exceto para zinco, cujo teor no ponto M2 superou em 8 vezes o
limite legal em dezembro de 2005.
As varia96es das concentra96es de metais nao foram relevantes, sejam
sazonalmente ou ao longo do percurso do rio. Contudo, destacam-se as
concentrac;oes maximas de aluminio e boro, respectivamente iguais a 0,31 e 0,07
mg/L. Os teores de estroncio variam entre 0, 1 a 2,2 mg/L, indicando sua presenc;a
em amostras de solo e carvao mineral dessa regiao.
Quanto aos compostos organicos medidos, todos os resultados estiveram abaixo do
limite de detecc;ao do metodo de analise utilizado.
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Tabela Vl.1.4.30: Qualidade das Aguas - Rio Moatize

pH

6,5 a 8,5

7,7

7,4

7,8

7,6

8

8,2

7,6

pH de campo

6,5 a 8,5

7,67

7,76

7,31

7,17

8,05

8,01

7,73

Condutividade
Condutividade
campo

de

Turbidez
S61idos
to ta is

dissolvidos

S61idos
totais

suspenses

--

Dureza
Calcio

total

Alcalinidade total
Bicarbonate
Carbonate

ao

µSiem

370

44,1

13,6

201

14,3

659

334

16,2

µSiem

370

40,8

28,6

189

35,3

611

311

21,2

UNT

20

2,5

98

0,58

27

2,4

2,1

74

2400

27

I 122

I 85

I 101

I 110

I 2236

I 121

< 500

mglL

I mglL

I

I

I <1

I 2164

I 13

I 1024

I <1

I 57

I 2340

I mglL

I

I

I 162

I 51

I 546

I 57

I 1505

I 701

I 65

192

60

436

64

372

368

70

234

73

532

78

454

449

85

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

<0,2

1,4

15,6

<0,2

12,6

<0,2

<0,2

CaC03
-

I mglL
CaC03

I mglL HC03
I mglL C03
Virtualmente
ausentes

61eos e graxas

mglL

Calcio

mglLCa

300

27

11, 1

85

13,4

110

93

14,8

Magnesia

mglLMg

100

23

5,7

81

5,7

299

114

6,7

S6dio

mglLNa

400

36

7,8

201

7,9

978

451

9,8

Potassio

mglLK

1,3

1,4

4

2

5,7

5,5

6, 1

Manganes
dissolvido

mglLMn

I o, 1

[4

I 0,001

I <0,001

I 0,001

I 0,005

I 0,004

I <0,001

I <0,001

I mglLFe

I o,3

12

I 0,01

I o,o4

I <0,001

I o,74

I <0,001

I <0,001

I o,o3

Ferro dissolvido

Vl.1-243

01111

Rio Doce Mocambique
Uma Empresa CVRD

Tabela Vl.1.4.30: Qualidade das Aguas - Rio Moatize (continua~ao)

Fluoreto

mg/LF

Cloreto

mg/LCI

Sulfato

mg/LS

Oxigenio dissolvido

mg/L 0 2

DQO

mg/L 02

1

1,5

O;~

<0,1

600

24

4,7

600'

6

..

I

5

..

0,4

<0,1

0,3

0,3

<0,1

181

5,2

1383

601

5,7

259

16,6

1165

510

26

6,4

6,1

2,1 .

5,_31

1,4

6,05

6,72

5,66

§,26

109·

317

'67

152

71

45

279

6,2

2,6

4,2

0,5

2,5

1,6

' 4,4

10

3,7

4

2,3

2

4,2

4,3

DBO

mg/L 0 2

COT

mg/LC

Nitrato

mg N03

0,5

3,1

19,8

2,3

0,2

<0,1

1,8

Nitrato

mg N

0, 1

0,7

4,5

0,5

<0,1

<0,1

0,4

Nitrito

mg/LN

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Ortofosfato

mg/LP04

1,2

1,1

0,8

0,9

0,4

0,5

1,1

F6sforo total

mg/LP

0,14

0,58

0,09

0,31

0,08

0,19

0,51

F6sforo organico

mg/LP

<0,04

0,09

<0,04

0,09

<0,04

0,14

Coliformes totais

NMP/100mL

Coliformes fecais

NMP/100mL

0

E coli

NMP/100mL

0

Streptococus fecais

NMP/100mL

0

;

20

100

0

13000

I
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Tabela Vl.1.4.31: Qualidade das Aguas - Metais e Semi-metais - Rio Moatize

0.01
Aluminio

ma/LAI

15
0.1

Niauel
Vanadio
Antimonio

ma/L Ni
ma/LV
mq/L Sb

Chumbo

mci/L Pb

02
0 01

Cobalto
Total de Cromo
Silicio

mall Co
mall Cr

0 05

Estanho
Zirconio

ma/L Sn

I 0.05
0
0
0
0

I <O 03

I

<O 009

50
35
50
05

0 01
<001

0 01

<O 01

1 00
0 50

<0001
<O 003

0 005

ma/L Si

22
<002

20

ma/L Zr

<O 001

I <O 03

<003

<O 03

<O 03

<0,03

<O 03

0 03
022

<O 001

0002
0 18

0 001
0 05

0 005

<O 009

<O 001
<O 009

0 006

0 003

0 31

0 003
0.03
<O 01
<O 01

0 003
0 01
<O 01
<O 01

0 004

0 006

0.02
<O 01
<O 01

0 02
<O 01
<O 01

0 02
<O 01
<O 01

0.02
<O 01
<O 01

<0001
0 003
71

0 001
<O 003
27

<O 001
0 003
62

0002
<O 003
18 7

<O 001
<O 003
18 3

<O 001
<O 003

<002

<O 02

<002

<0.02

<O 001

<O 001

<O 001

<002
<O 001

72
<0.02
0 001

0 002

Bismuto

ma/L Bi

<O 005

<0.005

<O 005

<O 005

<O 005

<O 005

<O 005

Galio
Germania

ma/L Ga

<O 002

<0.002

<O 002

<0002

<O 01

<O 01

<0.002
<O 01

<O 002

ma/L Ge

<O 002
<O 01

<O 01

<O 01

Telurio

rna/L Te

<O 01

<O 01

<O 01

<0.01

<O 01

<O 01

<O 01

Indio

ma/L In

<0004

<O 004

<O 004

<0004

<0004

<0004

<0004

Talia
Berilio

rna/L Tl

<O 009
<0002

<O 009
<O 002

<O 009
<0002

<O 009

rna/L Be

<O 002

<O 009
<O 002

<O 009
<0.002

<O 009
<0002

Cad mo
Estroncio
Bora

rna/L Cd
rna/L Sr
rna/L B

<O 001
01

0 001
17

<O 001

<O 001

<O 001

0 03

0 06

01
0.02

22
0 06

<O 001
1.5
0.07

0.02

F6sforo

rna/L P

Urania
Molibdenio

<0004

<0004

0.005

0 01

<O 01

05

<0 001
027
0 01

rna/L U
mci/L Mo

0 07

0 14
<O 004
0 01

<0004
0 001

<0.004
0008

<0.004
0 001

<O 004
0 007

rna/L Ba

07

005

0 03

01

0 03

0 11

0 005
024

0.002

Bario
Prata

rna/L Aa

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004

<0.004
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Tabela Vl.1.4.31: Qualidade das Aguas - Metais e Semi-metais - Rio Moatize (continua~ao)

llftffifffiftM

Parametro
[ T6rio
Zinco
Cobre

Limite da

Limite da

Legisla~ao

Legisla~ao

Mo~ambique

Sul-Africana

Li mite
daOMS

I mg/L Th I

J

I rll~/L Cu

0.01
0.05

<0.005
0,006

<0.005
0.01

D 08

0.01
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Resultados Obtidos - Qualidade das Aguas Subterraneas

Os principais aspectos observados nos resultados dos ensaios efetuados nas
amostras de agua subterranea sao resumidos a seguir, segundo a localiza9ao dos
po9os e, ao final, sao destacados aqueles aspectos considerados mais relevantes.
Seccao 1

As aguas subterraneas possuem alta condutividade eletrica, contudo, variando
pouco, entre 228 a 285 mS/m, pH neutro (6,9 a 7,2). De acordo com o Diagrama de
Piper, as aguas nao possuem cation OU anion dominante (bicarbonatadascloretadas mistas)
Nesta sec9ao, as aguas caracterizam-se por dureza muito elevada, sendo a DQO e
DBO tambem altas, em outubro, no poc;o S1 H002B. As concentra96es de s6dio,
magnesio, cloreto e sulfato ultrapassaram o limite legal, e o poc;o S1 H001
apresentou contamina9ao bacteriol6gica. As concentra96es de metais estiveram
dentro dos limites legais, assim como os compostos organicos, na campanha de
amostragem de dezembro, ap6s adequac;ao dos procedimentos de coleta.
Sec~ao

2a

Os po9os amostrados apresentam dois aqOiferos nesta secao: o mais raso, com
ions predominantes de Bicarbonato e S6dio e o mais profundo, com os ions Cloreto
e S6dio. As aguas possuem pH entre 7, 1 a 7,9 e menores valores de condutividade
eletrica entre 51 a 174 mS/m no aqOifero raso e, valores mais elevados, entre 310 a
465 mS/m no profundo. A composi9ao quimica das aguas subterraneas deste
aqOifero e bicarbonatadas-cloretada mista.
Houve, nesta secc;ao, a predominancia de aguas muito duras e com elevada
alcalinidade. A concentrac;ao de s61idos totais ultrapassou o limite legal, assim
como fluoretos, s6dio, magnesio, cloreto, s6dio e sulfato. Nos pontos S2 H001 e S2
H003B, as concentrac;6es de bario ultrapassaram o padrao ambiental.
No ponto S2 H005 houve a presenc;a de benzeno acima do recomendado pela
Organiza9ao Mundial de Saude - OMS, assim como o xileno nos pontos S2 H004A
e S2 DAM.
Seccao 3

A mineralizac;ao das aguas e menor nos aqOiferos rasos (285 mS/m) do que nos
profundos (763 mS/m), e OS ions predominantes sao 0 Cloreto e S6dio. As aguas
sao cloretadas-sulfatadas s6dicas.
Em relac;ao a qualidade, esta secc;ao caracterizou-se por apresentar amostras de
agua com alta condutividade, teores elevados de s61idos dissolvidos totais e
dureza. A concentra9ao de fluoreto no poc;o S3 H003 ultrapassou a diretriz da OMS.
Preva!eceram teores acima dos !!mites legais para s6dio, magnesio, cloretos e
sulfatos, sendo que o calcio ultrapassouo limite legal na amostragem de dezembro.
A contaminac;ao bacteriol6gica se fez presente nos poc;os S3 H003A e S3 H001. As
concentra96es de metais atenderam ao especificado pelas legisla96es e os
compostos organicos apresentaram-se abaixo do limite de detec9ao dos metodos
analiticos.
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Sec~ao

4

As aguas subterraneas possuem pH neutro, com concentra96es elevadas de Al e
Ba. 0 aqOifero raso apresenta condutividade eletrica muito elevada (>2000 mS/m) e
o profundo e menos mineralizado (< 500 mS/m). As aguas do aqOifero raso
possuem coma ions predominantes o Clareta, Sulfato e S6dio, enquanto o
profundo, Cloreto e S6dio. As aguas sao cloretadas-bicarbonatadas s6dicas (S4H006) e cloretadas-sulfatadas s6dicas (S4-H006A)
Nesta sec9ao as amostras apresentaram concentra96es extremamente elevadas de
solidos dissolvidos totais, com teores de cloreto, s6dio, magnesia, sulfato e calcio
ultrapassando os limites legais nos po9os amostrados, excetuando-se os pontos S4
H002 e S4 H006. A concentra9ao de bario no ponto S4 H006 e de niquel no ponto
H4H005 ultrapassaram o limite legal da OMS, sendo que o bario superou o limite
em mais de dez vezes. Houve resultado de contamina9ao bacteriol6gica no ponto
S4 H006 (raso). Os compostos organicos nao foram detectados na campanha
efetuada em dezembro, devido as adequa96es nos procedimentos de coleta.
Sec~ao

5

A amostra coletada de agua indica pH neutro, levemente basica, com elevada
mineralizac;ao (condutividade eletrica maior que 500 mS/m). A predominancia dos
ions Cloreto e S6dio e tipica dos aquiferos confinados da regiao. As aguas
apresentam classifica9ao cloretadas-s6dicas
As amostras analisadas do aquifero Karoo possuem caracteristicas de aguas muito
duras, sendo que na sec9ao rasa (S5 H003A) predominaram concentra96es de
s61idos dissolvidos totais e medidas de condutividade eletrica em desacordo com o
limite da classe II. Cloreto, s6dio e magnesia tambem ultrapassaram esse limite.

0 ponto S5 H001 apresentou todos os parametros em conformidade com os limites
legais. No aquifero aluvionar as aguas apresentaram-se de boa qualidade.
Somente no po~o S5 HA004 houve a presern;a cte contamina9ao bacteriol6gica. Os
compostos organicos apresentaram-se abaixo dos limites de detec9ao dos metodos
de analise nas amostras coletadas em dezembro.
Sec~ao

6

Os aquiferos apresentam aguas de altos valores de condutividade eletrica, pH
neutro para basico e dominio dos ions Cloreto e S6dio com exce9ao do aquifero
mais raso (aluvionar). As aguas do aqOifero raso (Karoo) estao na transi9ao para
cloretadas-s6dicas. 0 segundo maior ion varia para calcio (tilito) e magnesia (siltito
e carvao).
A aluviao do rio Matize apresenta composi9ao bicarbonatada mista (calcio e
magnesia), bem coma os gnaisses do aquifero cristalino. As aguas provenientes do
gabro apresentam aguas cloretadas s6dicas.
As aguas do Karoo profundo apresentam composi9ao cloretada-s6dica.
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Nessa sec9ao os resultados mostraram-se diferenciados para os po9os avaliados.
0 ponto S6 H002 apresentou condutividade baixa e conteudo de cations e anions
compatlveis aos limites legais. Nos pontos S6 H001, S6 H006 e S6 H008A, os
resultados das amostras analisadas tambem estiveram em conformidade, para a
maioria dos cations e anions, com os limites legais, embora com conteudo mais
elevado de sais dissolvidos. Nos demais pontos as aguas tern dureza e alcalinidade
elevadas e conteudo de s61idos dissolvidos totais acima do limite legal. No ponto S6
H004 foram encontradas concentra96es atipicamente elevadas de s6dio, cloreto e
sulfato. As concentra9oes dos demais metais analisados atenderam aos limites
legais em todos os pontos, sendo que os compostos organicos na campanha
realizada em dezembro nao foram detectados com as adequa9oes dos
procedimentos de coleta ocorridos ap6s a campanha de setembro/outubro.
Embasamento Cristalino

As aguas deste aqOifero, de porosidade secundaria de rochas de gabro e gnaisse
principalmente, apresentam pH levemente basico (entre 7,4 e 7,5); valores altos de
condutividade eletrica entre 108 e 223 mS/m; S61idos Totais Dissolvidos entre 784 e
1400 mg/L; e Dureza Total Carbonatos entre 318 e 380 mg/L. As aguas sao
bicarbonatadas mistas e s6dicas.
Os resultados de dureza nessa sec9ao sao caracteristicos de aguas duras.
Apresentaram baixas concentra96es de ions dissolvidos e os teores de metais
abaixo do limite de detec9ao dos metodos. No ponto B H003 a concentra9ao de
fluoreto ultrapassou o limite de potabilidade. Nos pontos B H003 e B H001 houve a
presen9a de contamina9ao bacteriol6gica, com destaque para os resultados
detectados nesse ultimo, de 21000 cfu/1 OOml de coliformes totais e 6400 cfu/1 OOmL
de coliformes fecais. Os compostos organicos nao foram detectados nas amostras
analisadas.
AqUifero Aluvionar

As aguas do aqOifero aluvionar caracterizam-se por possuirem pH neutro, baixos a
moderados, valores de condutividade eletrica e s61idos totais dissolvidos (entre 29, 1
a 88,7 mS/m, e 180 a 544 mg/L).
As aguas sao bicarbonatadas calcicas-magnesianas. Segundo GOLDER
ASSOCIATES (2006), esta composi9ao, encontrada nestas aguas e a caracteristica
da baixa mineraliza9ao, confirma a conexao hidraulica deste aqOifero com as aguas
do rio Revuboe.
Os po9os localizados no aqOifero aluvionar apresentaram aguas moderadamente
duras, ressaltando-se todos os parametros em conformidade com os limites legais.
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Poc;os de Abastecimento Publico
As aguas do po<;o GWHS apresentaram resultados de condutividade eletrica,
s61idos dissolvidos totais, s6dio e cloreto em desconformidade com o padrao classe
II de agua de abastecimento publico, segundo a SABS 241. 0 pogo GWH6
apresentou aguas totalmente adequadas para o consumo humano, para os
parametros avaliados. 0 pogo GWH8 apresentou desconformidade com os padroes
legais somente na amostragem realizada em setembro/outubro, relativa
contaminagao bacterio16gica. 0 ponto GWH9 nao atendeu aos requisitos legais no
tocante as concentra<;oes de s6dio, fluoreto e contaminagao bacteriol6gica. Foram
detectados teores de benzene, tolueno e xileno nas amostras coletadas em
outubro. Entretanto, com as adequagoes realizadas nos procedimentos de coleta,
na amostragem de dezembro esses compostos estiveram abaixo do limite de
detecgao do metodo analitico.

a

Descarga da Mina de Chipanga
Essas aguas sao caracterizadas por dureza extremamente elevada, assim como as
concentra96es de s61idos dissolvidos totais. As concentra96es de sulfate, cloreto,
s6dio, magnesia, calcio nao atendem aos limites legais.
Entretanto, resultados para metais e os compostos organicos estiveram em geral
abaixo do limite de detec9ao dos metodos adotados.

1.4.4. 6 Usos das Aguas
Na seqUencia, apresenta-se o uso das aguas nas Areas de lnfluencia Directa AID e
lndirecta - All.
1.4.4.6.1 Usos das Aguas Superficiais
•

Bacia do Rio Zambeze

A ZAMCOM (Comissao sabre o Curso de Agua do rio Zambeze) foi criada em 2004
pelos paises ribeirinhos e possui poderes para definir um piano de desenvolvimento
estrategico, monitorar as capta96es e deriva96es de agua, entre outras actividades.
A situa9ao na Provincia de Tete constitui um exemplo das formas atraves das quais
pressoes sobre a ZAMCOM poderao surgir rapidamente. A Provincia integra uma
grande parte da sub-bacia do Zambeze, incluindo a por<;ao principal das sub-bacias
1-02 e todas as 1-01. Tete e uma das regioes ou provincias mais pobres de
Mogambique, bem como a bacia do Zambeze.
Atualmente, segundo informagoes do GPZ (Autoridade de Desenvolvimento do Vale
do Zambeze em Mogambique), existem cerca de 900 ha de irriga9ao no vale do rio
Zambeze. Segundo esta fonte, em entrevista a equipe da ERM, existem na bacia
cerca de 1,5 milhoes de hectares de terra com voca9ao para a agricultura irrigada.
Para os pr6ximos 10 (dez) anos a GPZ estima que serao instalados cerca de 1.500
ha de agricultura irrigada.
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A Autoridade de Desenvolvimento do Vale do Zambeze em Mo9ambique (GPZ)
elaborou um piano de desenvolvimento estrategico para a parte baixa do Vale do
Zambeze. Este piano tern como enfoque a utiliza9ao dos recursos de agua da
regiao (cerca de metade dos recursos de agua de Mo9ambique) para o setor de
energia hidroeletrica, agricultura, explora9ao de reservas de carvao e melhorias do
sistema de transporte rodoviario e ferroviario (que possivelmente ira proporcionar
um beneficio substancial para o Vale do Rio Shire no Malawi).
Esse piano objetiva gerar cerca de 3.200 MW da energia hidroeletrica de Cahora
Bassa II e Mepanda Uncua, visando desenvolver 2,5 milhoes de ha para a
agricultura e 2,2 milhoes de ha para florestas e pastagens. Cerca de 1,5 milhoes de
ha seriam desenvolvidos para agricultura de irrigagao intensiva, incluindo 600.000
hectares de arroz na sub-bacia 1-01, primariamente para exportagao.
A hidroeletrica de Cahora Bassa possui uma capacidade de produgao de hidroenergia correspondente a 2.075 MW. A Fase 2 preve uma hidroeletrica adicional no
lado norte, com uma capacidade instalada de 1.200 MW.
0 rio Zambeze possui outros locais promissores para estagoes hidroeletricas. Os
locais potenciais incluem Mepanda Uncua, em fase avan9ada de estudo, com
capacidade de gera9ao correspondente a 1. 780 MW; Lupata, com 654 MW; e
Boroma, com 444 MW (DNA, 1998). Estudos indicam que o rio Revuboe possui
uma capacidade de hidro-energia de 1.000 MW em dois locais possiveis. Supoe-se
que estes locais estejam a montante, uma vez que as secgoes da mina estao
pr6ximas da foz.

Alem de trabalhar com varios ministerios governamentais e agencias para
implementar o piano, a GPZ esta trabalhando com o Programa de Apoio Regional
SDI do Banco de Desenvolvimento da Africa Austral (DBSA) para promover
grandes investimentos privados na regiao, tanto em infra-estructuras como
projectos produtivos. A estrategia inclui encontrar investidores privados na area de
processamento agricola e outras industrias que poderiam conduzir e criar um
incentivo para o desenvolvimento da agricultura de irriga9ao.
A demanda total de agua para apoiar este programa seria de 5.500 Gl/ano para a
componente de arroz, 18.700 Gl/ano para o programa agricola (pr6ximo de 20% do
fluxo disponlvel do rio Zambeze e de certo modo comparavel ao limite superior
proposto em termos de uso de agua das represas de hidroenergia), mais o
adicional necessario para o reflorestamento e restaura9ao de terras verdes.
Alem disso, o Malawi tern pianos para desenvolver o Vale do Rio Shire, o que
reduziria consideravelmente o fluxo do Lago Malawi - sub-bacia do rio Shire, para a
parte baixa do Zambeze (o presente fluxo media corresponde a cerca de dois
ter9os do fluxo na bacia do baixo Zambeze).
Ressalta-se que a GPZ devera assegurar o fornecimento da agua necessaria a
comunidade, preocupando-se com o fluxo residual no Rio Zambeze, ou seja, a
vazao do mesmo devera ser suficiente para manter os ecossistemas do delta e o
estuario pesqueiro economicamente importante (o desenvolvimento do ecoturismo
na regiao do de!ta constitui tambem uma prioridade do seu programa) .
Pode-se esperar que a demanda de agua em Tete e Vale do Rio Shire venha a
aumentar lentamente a medida que o programa da GPZ seja gradualmente
implementado. A mobiliza9ao de investimento substancial do setor privado ira exigir
clareza em rela9ao a questoes coma a aloca9ao e direitos de agua antes de serem
feitos grandes compromissos e talvez mesmo antes da agua ser necessaria.
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A luz das expectativas dos paises na bacia do Zambeze de que haja uma mudanc;a
do enfoque para o investimento e o desenvolvimento, a ZAMCOM e os paises
precisariam passar rapidamente para a operacionalizac;ao das disposic;oes chave
dos acordos sabre o uso da agua (MOHAMEDAHED, 2004).
Outra componente de USO da agua na bacia do rio Zambeze e a da dessedentac;ao
animal que, de acordo com a GPZ, apresenta um rebanho de cerca de 200.000
cabec;as de gado bovine e 160.000 cabec;as de caprinos, representando um valor
de cerca de 11.600 m3/dia de consume.
•

Area de lnfluencia lndirecta - All e Area de lnfluencia Directa - AID

A disponibilidade de dados sobre OS usos da agua na regiao de interesse e muito
limitada. No momento, o 6rgao de gestao da bacia hidrografica do rio Zambeze ARA Zambeze esta em fase de estructurac;ao, tendo entre as suas prioridades a
realizac;ao de um inventario de utentes da agua.

o

abastecimento de agua na Area de lnfluencia lndirecta sao todos baseados em
agua subterranea, poc;os e furos espalhados pela area, mesmo para o caso dos
pequenos sistemas de abastecimento de agua a fonte e de agua subterranea.
0 reconhecimento de campo efetuado permitiu verificar que as comunidades que
vivem na All satisfazem as suas necessidades de agua atraves de furos com
bomba manual, charcos, bem como a partir dos rios e riachos existentes.

Foi possivel verificar tambem que a distancia que separa as fontes de agua das
comunidades e consideravel, o que faz com que a populac;ao, ap6s a ocorencia de
chuvas, use a agua retida nas depressoes e a que corre nas linhas de agua, e no
periodo seco, poc;os de pequena dimensao abertos no leito arenoso de alguns
destes rios, coma e o caso de Moatize, ao inves da disponibilizada pelos furos e
poc;os.
Na Vila de Moatize existem tres sistemas de abastedmento de agua, sendo todos
eles geridos pela empresa de Aguas de Tete, desde 2004. A rede de abastecimento
de agua de Moatize e mista possuindo 1113 ligac;oes domiciliares ativas dentro da
vila, incluindo a Zona da Carbomoc. Segundo informac;oes apresentadas pela
empresa Aguas de Tete, os tres furos, executados pela empresa GEOMOC, que
abastecem Moatize, apresentam vazoes de 120, 72 e 48 m3/s,.

0 tratamento desta agua para ser servida

a populac;ao

consiste na clorac;ao com
HTH. A analise das aguas e feita no Malawi, na Bulantire Water Laboratory,
trimestralmente, onde sao analisados parametros quimicos, fisicos e
bacteriol6gicos.
A empresa planeja a abertura de mais 2 ou 3 furos para complementac;ao do
abastecimento publico da zona urbana de Moatize.
A reserva e composta de 7 reservat6rios, 3 apoiados e 4 elevados, constituindo
uma capacidade total de 6800 m3.
As caracteristicas dos furos operacionais estao descritas na Tabela V.1.4.32, a
seguir.
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Tabela V.1.4.32: Caracteristicas dos Furos Operacionais
ltens

I

.-

I

Furo 1

Furo 2

Nrvel estatico

3:6·m

5.6m

Profundidade

24m

27m

Nrvel dinamico

5m

7.5m

Cauc:lal de exploracao

72 m3/h

48 m3/h

Referencia da bomba

SP 75-6

SP 60-10

Fonte: CONSUL TEC, 2006, segundo informa<;oes da empresa Aguas de Tete.

Neste momenta o sistema funciona 24 h/dia, fornecendo cerca de 120 m3/h,
havendo perspectivas de reabilita9ao dos outros dais furos, passando para cerca de
250 m3/h .
Existem dois outros pequenos sistemas na area de Matundo/Chingodzi, um
servindo uma escola e uma area residencial adjacente, o outro abastecendo a
Aldeia SOS.
Cada sistema e alimentado ~or um furo, construido no aquifero do Rio Revuboe. A
produtividade e de 2.800 m /dia (117 m3/h), mas somente 25% desta capacidade
estao sendo bombeadas. Um aumento da capta9ao para 3.200 m3/dia (133 m 3/h)
pode ser considerado como aceitavel. Os dais furos existentes tern uma capacidade
combinada de 50 m3/h.
Num estudo realizado por DHV (CONSULTEC, 1995b), efetuou-se uma proje9ao da
demanda de agua ate 2005 na regiao de Tete. Concluiu-se que na area de
Matundo/Chingodzi, para fazer face a demanda estimada em 2025, seriam
necessarios 5 furos adicionais.
O rio Moatize, bem como o restante dos cursos d'agua existentes na regiao, servem
como fonte de agua para a comunidade local durante a esta9ao chuvosa. Segundo
informa96es obtidas junta a popula9ao local, 0 rio apresenta aguas superficiais
durante poucos dias do ano, na esta9ao chuvosa, logo ap6s a ocorrencia de chuvas
fortes. Contudo, na sub-superficie do leito arenoso pode-se extrair agua a partir de
escava9ao de po9os no leito do rio, que se encontra aparentemente seco.
•

Usos e Demandas das Aguas Subterraneas
Zona Urbana

0 abastecimento de agua na vila de Moatize era, no passado, gerido por tres
diferentes institui96es: a Administra9ao Local, a Companhia de Caminhos de Ferro
e a Companhia de Carvao - Carbomoc. Os dois ultimas eram alimentados pela
agua superficial do rio Revuboe, enquanto que a Administra9ao local tinha coma
fonte a agua subterranea captada das aluvioes do rio Revuboe.
A paralisa9ao da actividade mineira levou estas institui96es a apresentarem serios
problemas de manuten9ao, principalmente em rela9ao ao sistema de tratamento de
agua, o que culminou no abandono das capta96es superficiais, restando somente a
explora9ao de agua subterranea. Esta alternativa nao foi suficiente para suprir a
demanda, devido, principalmente, ao crescimento populacional.
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Por isso, foi implementado em 2000, um piano emergencial com o objetivo de
reabilitar e operacionalizar a infra-estructura existente. Dessa forma, os tres
sistemas de abastecimento de agua foram transformados em um (mico e o
abastecimento passou a ser realizado a partir de 2 furos localizados no bairro de
Chithatha.
Na localidade de Chithatha encontram-se 4 furos denominados F1 , F2, F3 e F4,
estando os dois primeiros assoreados. A vazao total produzida pelos poc;os F3 e
F4 e de 103,2 m3 /h, nao sendo suficiente para atender a demanda necessaria para
a vila de Moatize, de 150 m3 /h. No entanto, de acordo com os resultados dos
ensaios de vazao realizados pela Secc;ao de Geohidrologia da DNA, estes poc;os
estao operando abaixo da capacidade nominal da bomba. A Tabela Vl.1.4.33
apresenta a situac;ao dos poc;os e os valores de bombeamento que deverao ser
utilizados em cad a poc;o. A vazao recomendada para os poc;os F3 e F4 e de 108
m3 /h cada um, o que totaliza 216 m3 /h.
Tabela Vl.1.4.33:

Situa~ao

Po co

Vazao Atual (m 3 /h)

i=1

19,,0

-

F2
F3

~

--

'"

~

' 1t510

...

dos

Po~os

e Valores de Vazao

Vazao Recomendada
(m 2 /h)
Ii

1'9,0

.

..

Rebaixamento
Esperado (m)
5157

OBS
)
--

~·

Assoreado

-

1'6,·0'

5,42

Assoreado

108,0

2, 13

Operafldo

108,0

2,18

Operando

\

-

·§5.,2- ·
.. -4'8,0

F4

·"

Fonte: DNA/ TECNICA, 2005.

De acordo com os dados do censo populacional de 1997, a populac;ao do ano de
2005 na vila de Moatize foi estimada em cerca 33.422 habitantes, distribufda em 6
bairros, sendo o mais populoso constitufdo por 10.735 habitantes. Na Tabela
Vl.1.4.34 estao indicadas as proje96es para os pr6ximos 15 anos, levando-se em
considerac;ao um crescimento populacional de 3%.
De acordo com os dados da DNA de 2005, a necessidade de agua para 2005 foi de
3.569,76 m3 /d, valor este que tende a aumentar com o crescimento populacional,
logo os dois poc;os que atualmente operam nao sao suficientes para suprir a
demanda dos anos subseqOentes.
Tabela Vl.1.4.34:
Localidade
--

Proje~ao

I

2005

da

Popula~ao

I

Para os Pr6ximos Anos

NO de Habitantes/Ano 2010 2015

I

2020

Ch\panga

2.180

3.161

3.594

4.086

1° de Maio

4.956

5.635

6.406

7.284

Bagamoio

10.735

12.205

13.876

15.777

Liberdade

4,908

5.580

6.344

7.213

25 de Sete,mbro

8.385

9.533

10.839

12.323

ChitJ;i_
atha-

1.658

1.885

2.143

2.434

Total

33.422

37.999

43.202

49.120

Fonte: DNAITECNICA. 2005
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Em relac;ao a cobertura nos servic;o de abastecimento de agua, a vila de Moatize
apresenta, na situac;ao atual, 942 ligac;oes em funcionamento, sendo 554
domiciliares, 362 ligac;oes em quintais e 26 fontenarios publicos. No entanto, devido
ao estado obsoleto dos equipamentos de abastecimento, as perdas de agua
chegam a 20 %.

Zona Rural
A principal fonte de abastecimento de agua da populac;ao rural para consumo
domestico provem de aguas captadas nos cursos superficiais, de furos que captam
os aquiferos do Complexo Cristalino e das aluvioes dos rios, de poc;os profundos e
pequenas escavac;oes nos leitos dos rios e planicies de inundac;ao.
Foram identificadas 131 fontes, das quais cerca de 30 nao funcionam devido a
problemas nas bombas manuais.
A populac;ao rural utiliza agua superficial principalmente dos rios Revuboe e
Moatize, sem qualquer tratamento previo. Alem disso, a maioria dos rios encontrase secos durante longos periodos do ano, com excec;ao do Revuboe e Zambeze.
Dessa forma, a agua subterranea e uma alternativa viavel para OS programas de
abastecimento nas zonas rurais localizadas pr6ximas da area de concessao.
1.4.5 SINTESE TEMA TICA

•

Aguas Superficiais
A disponibilidade hidrica superficial dos cursos de agua que drenam a regiao em
estudo e muito baixa se comparada a outras regioes. As caracteristicas climaticas
regionais, assim como as caracteristicas geol6gicas, conferem as bacias
hidrograficas envolvidas uma probabilidade elevada de ocorrencia de defluvios
medios anuais muito reduzidos, variando de 0,95 a 1,51 l/s km 2 .
Como resultado, somente os rios Revuboe e Zambeze apresentam regime de
escoamento perene, sendo que no caso do rio Revuboe, em 40% do tempo
ocorrem vazoes inferiores aquela necessaria para o atendimento aos requisitos
ambientais, segundo a legislac;ao africana, tornando assim dificil a captac;ao a fio
d'agua.
A atual utilizac;ao dos recursos hidricos para os diversos fins, de forma nao racional,
sem infra-estructura e planificac;ao adequados, podera ser revertida se utilizado o
potencial hidrico do rio Zambeze para o abastecimento das comunidades, gerando,
assim, significativas melhorias na qualidade de vida da populac;ao local.

•

Aguas Subterraneas
Os niveis de agua subterranea na AID sao relativamente rasos e menores que 20
metros. Os gradientes de agua subterranea sao reiativamente controiados peia
topografia. Os rios Moatize e Revuboe encontram-se hidraulicamente conectados
com o sistema de agua subterranea.
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Os estudos realizados permitiram concluir que, para o embasamento cristalino, a
ocorrencia de agua subterranea esta associada com fraturamento, principalmente
ao longo de estructuras regionais e contato com zonas de diques. Os aqOiferos
nesta unidade sao localizados e as vazoes nos p01;os sao menores que 0,5 l/s (1,8
m3 /h).
Tambem as unidades litol6gicas do grupo Karoo apresentam baixa voca9ao para
ocorrencia de agua subterranea. As principais zonas de agua estao associadas
com zonas fraturadas e pianos de acamamento, coma nos filoes de carvao em
Chipanga. Os aqOiferos sao confinados, anisotr6picos e com extensao lateral
limitada em toda a seqOencia saturada. 0 aquifero Karoo e caracterizado pela baixa
permeabilidade e transmissividade. Os valores de T, calculados por testes de
bombeamento variam de 0,05 a 2,00 m2 /d. Valores ocasionalmente encontrados,
acima de 20,0 m2 /d estao associados a fraturas e falhas. 0 armazenamento obtido
a partir de testes de bombeamento mostra valores variando de 10-3 a 10-5
confirmando as condi9oes confinadas do aquifero.
0 aluviao ao longo do rio Moatize apresenta entre tres a oito metros de espessura e
encontra-se hidraulicamente conectado com o rio Moatize. Apresenta uma
transmissividade relativamente alta, em torno de 1000 m2 /d e os po9os apresentam
vazoes de 10 a 20 l/s (36 a 72 m3 /h). No entanto, e muito sensivel a varia9ao
sazonal ficando seco por longos periodos.
Os dep6sitos aluvionares do rio Revuboe formam aqOiferos confinados com alto
potencial de desenvolvimento, devido: ao tamanho dos graos dos sedimentos, a
conectividade hidraulica com o rio Revuboe, a grande area com espessura
saturada, ao grande potencial de armazenamento e aos altos valores de
transmissividade (entre 700 a 2200 m2/d). Os po9os podem apresentar vazoes da
ordem de 60 l/s (aproximadamente 200 m3 /h).

•

Qualidade das Aguas

As principais caracteristicas da qualidade das aguas sao apresentadas a seguir.
Area de lnfluencia Directa

- Os compostos organicos avaliados apresentaram-se abaixo dos limites de
detec9ao dos metodos analiticos, em todas as amostras.
- Os metais e semi-metais bario, titanic, aluminio, niquel, vanadio, silicio,
molibdenio, estroncio, cobalto, boro e cobre foram detectados nas amostras
analisadas, contudo abaixo do limite legal estabelecido.
- Os pontos a montante do rio Zambeze e a jusante do rio Revuboe apresentaram
resultados dos ensaios bacteriol6gicos acima dos padroes legais.
- A qualidade das aguas do rio Revuboe sofre altera9ao ap6s o aporte das aguas
do rio Moatize.
- As concentra9oes dos parametros oleos e graxas e aqueles relacionados a serie
de s61idos diminuem no periodo chuvoso.
- A amostra subsuperficial coletada no rio Muarazi caracteriza-se por apresentar
baixos teores de oxigenio dissolvido e concentra96es elevadas de alcalinidade,
s6dio, calcio e cloretos.
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Area Operacional

- 0 rio Moatize sofre alterac;ao da qualidade das aguas ao longo dos pontos
monitorados, devido a contribuic;ao de carga antr6pica.
- Os compostos organicos avaliados apresentaram-se abaixo dos limites de
detecc;ao dos metodos analiticos, em todas as amostras.
- No periodo chuvoso a qualidade da agua apresenta resultados melhores, embora
haja a introduc;ao de s61idos.
- Os parametros zinco e ferro dissolvido ultrapassaram o padrao legal, e aluminio,
boro e estroncio apresentaram concentra96es significativas, embora abaixo dos
padr6es legais.
- Os resultados de demanda quimica de oxigenio - DQO apresentaram valores
elevados.
- Foram observadas concentrac;oes elevadas de cloretos e sulfatos no trecho a
jusante do rio Moatize.
- Os ensaios bacteriol6gicos mostraram resultados acima dos padroes legais.
A qualidade das aguas superficiais possui uma relac;ao estreita com a baixa
disponibilidade hidrica, apresentando influencia sazonal acentuada na sua
deteriorac;ao, com reflexo negative na qualidade das aguas subsuperficiais, que
apresentam concentrac;oes elevadas de alcalinidade e sais. 0 uso nao racional e as
actividades urbanas presentes na bacia tambem contribuem para essa
deteriorac;ao, indicadas pela presenc;a de contaminac;ao biol6gica nas aguas. Ainda,
coma fragilidade relacionada a qualidade das aguas superficiais, deve ser
observada a ocorrencia de concentrac;oes elevadas de DQO, bem coma teores de
sulfate e cloreto em desconformidade com os limites legais.
Por outro lado, positivamente, pode-se destacar a ausencia de contaminac;ao por
compostos organicos e a conformidade das concentra96es dos metais e semimetais analisados considerando-se os requisites legais.
As aguas subterraneas apresentaram, em geral, elevado conteudo de sais, dureza,
alcalinidade, bario e fluoretos, assim coma contaminac;ao bacteriol6gica. Ao
contrario, a maioria dos metais atende aos requisitos legais, coma tambem e
inexistente a contaminac;ao por compostos organicos, excetuando-se tres pontos,
onde houve a presenc;a de benzeno e xileno. Cabe destaque as aguas do aquifero
aluvionar do rio Revuboe, que alem de apresentar born potencial hidrico, possui a
qualidade das aguas adequada ao consumo humano.
Como aspecto relevante, pode-se destacar:
- Os resultados obtidos nas medic;oes de qualidade das aguas subterraneas nas
secc;oes de lavra mostraram-se, em geral, nao conformes com os padroes
ambientais, no que diz respeito aos s61idos dissolvidos totais e aos principais
anions, apresentando aguas com dureza elevada e alta alcalinidade. Entretanto,
os metais, na maioria dos po9os, atenderam aos limites legais e os compostos
organicos apresentaram-se ausentes em quase todos os poc;os, ap6s as
adequac;oes nos procedimentos de coleta feitas depois da campanha realizada
em setembro/outubro de 2005.
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Cabe destaque as secgoes 2a, 3 e 6 onde foram detectadas concentragoes de
fluoreto acima do limite estabelecido pela OMS. Tambem merecem
consideragao especial as secgoes 2a e 4 com elevadas concentragoes de bario
e, niquel, na secgao 4. Na secgao 2a tres pogos apresentaram a presenga de
benzeno e xileno acima dos limites recomendados pela OMS, mesmo ap6s a
adequagao dos procedimentos de coleta. Na secgao 6, o ponto S6 H004,
localizado na area de influencia de uma antiga mina, apresentou teores
elevados de s6dio, cloreto e sulfato.
Alguns pogos apresentaram qualidade da agua em conformidade com os limites
legals, em secgoes onde prevalecem pogos com qualidade de agua inadequada.
Esse e o caso da secgao 5, no aqOifero Karoo, onde verificou-se qualidade da
agua adequada para todos OS parametros analisados, diferenciando-se dos
demais pogos avaliados nesse aqOffero. Nesta mesma secgao, ressalta-se a
qualidade adequada dos pogos aluvionares. Na secgao 6, localizado na borda
da secgao, apresentou condigoes de qualidade conformes com os limites legais.
Os pogos localizados no embasamento cristalino apresentaram caracteristicas
de aguas duras e alcalinidade elevada. Entretanto, as concentragoes de s61idos
dissolvidos apresentaram-se abaixo dos padroes ambientais. Destaca-se nesse
aqOifero o pogo BH 003, com elevados teores de fluoreto, e o pogo BH 001 com
contaminagao bacteriol6gica elevada.
Dentre os pogos avaliados, merecem destaque aqueles localizados no aqOifero
aluvionar. As aguas, para os parametros avaliados, mostraram-se em
conformidade com os limites legais e adequadas para consumo humano.
Em relagao aos pogos de abastecimento publico, o ponto GWH 6 apresentou
aguas adequadas para consumo humano, in natura. As aguas coletadas no
ponto GWH 8 nao atenderam somente os limites para contaminagao
bacteriol6gica e o ponto GWH 9 mostrou teores de s6dio e fluoreto acima dos
iimites legais, como tambem contamina9ao bacteriol6gica. 0 ponto GWH 5,
localizado a jusante da area operacional do empreendimento, apresentou
qualidade em desconformidade com os limites legais para os parametros s61idos
dissolvidos, s6dio e cloreto.
Os resultados da amostra de agua coletada na descarga da Mina de Chipanga,
mostrou tendencia semelhante a maioria dos pogos localizados nas secgoes de
lavra, com dureza elevada e concentra96es de s61idos dissolvidos totais e os
principais anions acima dos limites legais. Os metais e os compostos organicos
apresentaram concentra96es usualmente abaixo dos limites de detec9ao dos
metodos analiticos.
Por ultimo, cabe ressaltar que os metais/semi-metais detectados nos ensaios de
caracterizagao do esteril das secgoes de lavra e/ou no carvao (escandio,
vanadio, talio, chumbo, cromo, estroncio, bario, bromo, rubidio, itrio, zirconio,
ni6bio, niquel, t6rio, cobre, zinco, galio, arsenio) nao apresentaram
concentragoes acima dos limites legais para os parametros regulamentados,
excegao feita ao bario e ao niquel, como destacado anteriormente. O estroncio,
embora tenha apresentado concentra9oes detectaveis, nao e regulamentado
pelas legisla9oes e diretrizes consideradas neste relat6rio.
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•

Disponibilidade Hidrica

A disponibilidade hidrica dos rios presentes na area de interesse, excluindo-se o rio
Zambeze, e no geral baixa se comparada a outras regioes. As caracteristicas de
precipitac;ao media anual (da ordem de 640 mm/ano em Tete) e de evaporac;ao
potencial (2270 mm/ano em Tete) colaboram para o baixo potencial hfdrico (1 a 2
l/s.km2 a partir de estudos preliminares).
Os estudos confirmaram a baixa vocac;ao para a ocorrencia de agua subterranea
dos aqOiferos do Karoo e do embasamento. Entretanto, os aqOiferos aluvionares,
principalmente do rio Revuboe, sao indicados como aqOiferos de born potencial
hidrico.
Fragilidades

•

Baixo potencial hidrogeol6gico dos aqOiferos do Karoo e do embasamento
cristalino;

•

Deficit hfdrico;

•

O rio Moatize encontra-se hidraulicamente conectado com o sistema de agua
subterranea. Qualquer alterac;ao no nfvel de base podera alterar a atual
condic;ao do rio Moatize e aqufferos associados.

Oportunidades

•

Potencial hidrico pr6ximo a area prevista para a construc;ao do empreendimento
(aquffero aluvionar e rio Zambeze - curse perene), que podera suprir as demandas
de agua no processo industrial.

•

Caso o empreendimento demande a construc;ao de barramento, destaca-se a
oportunidade de regularizac;ao da vazao de rios na Al D.

1.4.5 SINTESE TEMATICA

A paisagem predominante na area de influencia directa (AID) do Complexo Industrial
de Moatize composta por cenarios ti pi cos de peneplana9ao, mes mo em setores de
rochas mais resistentes (Complexo Cristalino).

e

Caracteriza-se por uma extensa superffcie aplainada e rebaixada de origem fluvial,
peneplanfcies com ocorrrencia de colinas e por relevo forte ondulado, situado em cota
altimetrica ma is elevada no Ii mite da superff cie sedimentar, pr6ximos a zona de contato
com as rochas.
Este fato e associado ao desenvolvimento do modelado em clima semi-arido, com
longo perfodo de estiagem (maio a setembro) e chuvas concentradas em eventos
torrenciais durante o verao (outubro a abril). A area de concessao situa-se sobre
rochas do CGAT e sedimentos do Karoo.
Os contatos entre as diversas forma96es sao atraves de falhamentos ligados a
abertura do rift oriental afiicano. A nOideste da falha que limita o graben de Moatize
predominam rochas cristalinas do Complexos Gabro Anortosftico de Tete - CGAT em
regiao de topografia ondulada. Na por9ao central do graben de Moatize ocorre uma
seqOencia sedimentar (Karoo) com arenitos, siltitos e argilitos, onde se concentram as
ocorrencias de camadas de carvao.
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As superficies rebaixadas, representadas pelas forma9oes superficiais de origem fluvial
e dep6sitos de sope, encontram-se associadas aos rios Zambeze e Revuboe,
apresentando uma distribui9ao descontf nua ao longo dos mesmos. Estas forma96es
representam as principais areas voltadas ao uso agricola, devido as baixas
declividades e fertilidade dos solos.
Com excec;ao da forte influencia das chuvas concentradas na modelagem dos
terrenos da AID, pode-se considerar que as condi96es geomorfol6gicas observadas,
principalmente na area de ocorrencia do carvao, sao representadas por processos
morfogeneticos que nao agregam riscos relativos a instabilidades de terrenos ou
dinamicas de encostas. Os estudos pedol6gicos realizados indicaram um factor
consideravel de suscetibilidade de erosao dos solos na AID, especialmente na epoca
chuvosa.
A regiao e considerada ativa sismicamente, com registos hist6ricos de sismos com
intensidade de ate 7 na escala Richter (Fev/2006).
Os ventos predominantes na AID sao de sudeste, fato que se torna relevante devido a
localizac;ao da Vila de Moatize dentro da area de concessao. Contudo, o arranjo
topografico associado a turbulencia atmosferica identificada para a regiao como um
todo favorece a dispersao de poluentes.
I

A disponibilidade hidrica superficial dos cursos de agua que drenam a regiao em
estudo e muito baixa, sendo que somente os rios Revuboe e Zambeze apresentam
regime de escoamento perene.
Com relac;ao as aguas subterraneas, os rios Moatize e Revuboe encontram-se
hidraulicamente conectados com o sistema de agua subterranea e o aqOifero aluvionar
relacionado ao rio Revuboe apresenta alto potencial hidrogeol6gico. O aluviao ao longo
do rio Moatize apresenta alta transmissividade, no entanto, e muito sensivel a varia9ao
sazonal, ficando seco por longos periodos. Ja os aqOiferos relacionados as rochas do
embasamento e aos sedimentos do Karoo, apresentam baixa voca9ao para ocorrencia
de agua subterranea.
A qualidade das aguas superficiais possui uma relac;ao estreita com a baixa
disponibilidade hidrica, apresentando influencia sazonal acentuada na sua
deteriorac;ao, com reflexo negativo na qualidade das aguas subsuperficiais, que
apresentam concentrac;oes elevadas de alcalinidade e sais. 0 uso nao racional e as
actividades urbanas presentes na bacia tambem contribuem para essa deteriorac;ao,
indicadas pela presenc;a de contaminac;ao biol6gica nas aguas. Ocorrem ainda,
concentrac;oes elevadas de DQO, bem coma teores de sulfato e cloreto em
desconformidade com os limites legais.
As aguas subterraneas apresentaram, em geral, elevado conteudo de sais, dureza,
alcalinidade, bario e fluoretos, assim como contaminac;ao bacteriol6gica. Ao contrario,
a maioria dos metais atende aos requisitos legais, como tambem e inexistente a
contaminac;ao por compostos organicos, excetuando-se tres pontos, onde houve a
presenc;a de benzeno e xileno. Cabe destaque as aguas do aqOifero aluvionar do rio
Revuboe, que alem de apresentar born potencial hidrico, possui a qualidade das aguas
adequada ao consumo humano.
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