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RESUMO NAO TECNICO
lntrodu~ao

A ETA STAR Mozambique, SA, pretende implementar um Projecto de Explorai;:ao de Carvao
no Bloco 1068 L em Moatize, Tete.
Este projecto tern come objective explorar jazigos de carvao existentes na zona baixa da bacia
carbonlfera de Moatize, localidade de Calambo. 0 carvao extraido nesta area ira acrescentar
as explorai;6es ja existentes na mesma area. Este projecto criara pestos de trabalho directos
para cidadaos moc;ambicanos. Para alem disso, contribuira para um aumento das receitas de
exportac;ao moc;ambicanas.
Esta actividade foi classificada como sendo de "categoria A" pela Direcc;ao Provincial para a
Coordenac;ao Ambiental (DPCA) de Tete requerendo, por isso, a realizagao de um EIA,
conforme previsto no Regulamento sobre o Processo de Avaliac;ao do lmpacto Ambiental 1.
Seguiu-se a fase de Estudo de Pre-viabilidade Ambiental e Definic;ao de Ambito (EPDA) tendo
sido submetidos os Termos de Referencia (TdR) para o Estudo de lmpacto Ambiental (EIA) ao
Ministerio para a Coordenac;ao da Acc;ao Ambiental (MICOA), conforme previsto na legislac;ao
em vigor2.

E com base nos TdR aprovados pelo MICOA e tendo em considerac;ao quer as
recomendac;6es do MICOA quer a legislac;ao, normas e procedimentos nacionais 3 e
internacionais relacionados com o processo de avaliac;ao de impactos ambientais e sua
mitigac;ao, que se elaborou este Relat6rio do Estudo de lmpacto Ambiental do Projecto de
Explora~ao de Carvao no Bloco 1068L, em Moatize, Provincia de Tete.
0 EIA foi realizado tendo em vista o cumprimento dos seguintes objectives especificos:
> ldentificar e avaliar os potenciais impactos ambientais biofisicos e socioecon6micos
do projecto, sejam estes negatives ou positives, decorrentes das fases de construc;ao,
explorac;ao e encerramento das minas de carvao;
> Formular medidas de mitigac;ao, gestao e monitoria ambiental que permitam
minimizar os impactos negatives e incrementar dos impactos positives do projecto, de
modo a assegurar a sua viabilidade ambiental.

0 EIA envolveu a recolha de dados bibliograficos e trabalho de campo . 0 processo de
Participac;ao Publica, realizado como parte integrante do AIA, consistiu em reunioes de
Consulta Publica, realizadas em Tete e Moatize, conforme descrito no respective relat6rio
(Volume IV do Relat6rio de EIA).
A lmpacto, Lda, empresa devidamente registada no MICOA como Consulter Ambiental, foi
seleccionada pelo Proponente, Eta Star Mozambique, SA, para realizar a Avaliac;ao de lmpacto
Ambiental (AIA) do Projecto.

0 Proponente
A empresa Eta Star Mozambique, SA e uma empresa registada em Moc;ambique detida
maioritariamente pela ETA Ascon (do Dubai) com participa96es minoritarias da Sogir SARL e

1

Decreto 45/2004 de 29 de Setembro, actualizado com o Decreto 42/2008 de 4 de Novembre.

2

Regulamento sabre o processo de AIA (Decreto n. 0 45/2004, com alterai;oes do Decreto n.0 42/2008
Nomeadamente a Lei Quadro do Ambients, o Regulamento sabre o Processo de AIA, a Directiva Geral
para Estudos de lmpacto Ambiental, a Lei de Terras e da Agua (e respectivos regulamentos}, os
Regulamentos de Qualidade da Agua e Padroes de Emissao de Efluentes), entre outros.
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A Eta Star Mozambique, SA pretende dedicar-se a explorac;ao mineira de carvao no Bloco
1068L em Calambo, localidade de Moatize - sede, Distrito de Moatize, Provf ncia de Tete.
Descri~ao

sumaria do Projecto proposto

0 Bloco 1068L situa-se dentro da bacia carbonffera do Zambeze e cobre uma area de
4.000 hectares. Esta localizado na localidade de Calambo, Posto Administrativo (PA) de
Moatize - Sede, Distrito de Moatize, Provfncia de Tete (ver figura abaixo).
Dentro da area de concessao 1068L, a ETA STAR planeia desenvolver um projecto de
explorac;ao de carvao a ceu aberto.
Esta area de concessao foi dividida em duas zonas (zona Este e zona Oeste) em funi;ao das
reservas de carvao estimadas. Deste modo, tambem os trabalhos de explorac;ao de carvao
ocorrerao em duas fases: a Fase I, cujo infcio se preve no primeiro semestre de 2010 e que
visa a explorac;ao das reservas carboniferas na zona Este da concessao e a Fase 11, e que
visara a explorai;ao de carvao na zona Oeste da concessao.
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do Bloco 1068 L na localidade de Calambo,
Posto Administrativo (PA) de Moatize - Sede.

De acordo com as operac;6es de sondagem e prospeci;ao ja concluf das para a zona Este e em
curso na zona Oeste, preve-se que exista uma reserva total de carvao de 600 milh6es de
toneladas de carvao em bruto: 46 milh6es na zona Este e 560 milh6es na zona Oeste.
Na Fase I serao abertas duas minas a ceu aberto (Mina "A" com 126 hectares e Mina "B" com
87 hectares). 0 carvao em bruto sera extraido e transportado ate uma unidade de
processamento de carvao (tambem a instalar) onde sera britado, lavado e classificado. A
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sequencia de minerar;ao proposta e descrita em detalhe na Sec~ao 4.3. do Relat6rio
Principal do EIA. Para alem da abertura de duas minas a ceu aberto e da unidade de
processamento de carvao serao instaladas a zona Este uma serie de infra-estruturas de apoio
e complementares (tanque de agua, pesto de transformar;ao de energia electrica, armazens de
material e equipamento, oficinas, escrit6rio, acampamento para trabalhadores, aterro para
material rochoso removido e tanques de sedimentac;ao para tratamento de efluentes), come se
ilustra na figura que se segue.
Por fim, sera beneficiada a estrada que liga o Bloco 1068L a estrada entre Tete e a fronteira
com o Malawi.
efluente
r--·-,

Legenda:
lnfra-estrutura mineira
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Escrit6rios
Acampamento

Minas e infra-estruturas a instalar na zona Este do Bloco 1068 L

Uma vez lavado e classificado, o carvao sera transportado ate ao Porto da Beira, atraves da
linha-ferrea de Sena. As actividades acima descritas ocorrerao em tres turnos por dia, sete dias
por semana. Dadas as reservas previstas de carvao e provavel que estas opera96es se
estendam por cerca de 25 anos (na zona Este), ap6s o que se fara o encerramento das minas
e a reabilitac;ao completa da area explorada.
Uso da terra e dos recursos naturais na area do projecto
Os principais usos e aproveitamentos da terra sao a actividade agricola, habita96es precarias
da popula9ao local e a explora9ao mineira . De facto, varias areas vizinhas encontram-se
cedidas a diversas empresas em regime de concessao, com destaque para a Riversdale e a
Vale. A area e atravessada pelo Rio Muarazi, um afluente do Rio Zambeze. A popular;ao da
area do projecto faz uso dos recurses naturais existentes nas matas e florestas para a
sobrevivencia e para a obtenc;ao de rendimentos. Dentre os recurses usados pela popula9ao
destacam-se a lenha, materiais de construc;ao (capim, estacas, cordas) e algumas especies de
plantas que sao usadas para alimentar;ao e com fins medicinais.
Vale a pena mencionar que a estrada que liga o Bloco 1068L
cerca de 3 km Este da area de reassentamento da Vale.

a linha-ferrea

de Sena fica a

0 Estudo de lmpacto Ambiental
0 EIA incidiu sobre aspectos biofisicos e socioecon6micos, tendo-se baseado tanto em
informac;ao bibliografica quanto em trabalho de campo. Foram identificadas os principais
impactos do projecto nas suas fases de construr;ao, explora9ao e encerramento (Capitulo 10
do Relat6rio Principal do EIA) e formuladas as respectivas medidas de mitigac;ao. As medidas
Volume I - iii
lmpacto - Projectos e Estudos Ambientais , Lda

Projecto Explorac;:ao de Carvao
no Bloco 1068 L em Moatize , Tete

Resumo Nao Tecnico

de Gestao e Monitoria Ambiental foram integradas num Plano de Gestao Ambiental, que
constitui parte do Relat6rio de EAS (Volume Ill do EIA).
Consulta Publica

0 EIA incluiu um Processo de Participac;ao Publica, realizado com o objective geral de informar
o publico sabre o projecto e auscultar a sua sensibilidade sabre as quest6es chave
relacionadas com o mesmo, para serem considerados na AIA. Neste contexto, foram
realizadas reuni6es de Consulta Publica em Tete {3 de Abril de 2009, Fase de EPDA) e Moatize (18
de Fevereiro de 201 o, Fase de EIA). Os contributes recolhidos foram compilados na form a de um
Relat6rio de Consulta Publica (Volume IV do Relat6rio de EIA).
Potenciais impactos ambientais do Projecto e medidas de mitigac;ao

A

implementac;ao deste projecto estao associados uma serie de impactos potenciais de
natureza bioff sica, socioecon6mica e sabre a saude e seguranc;a quer de trabalhadores, quer
das populac;6es das areas circunvizinhas. Alguns dos principais impactos identificados estao
listados abaixo com as respectivas medidas de incrementac;ao/mitigac;ao:
lmpactos positivos
I/)

0

(.)

~

Nao aplicavel

0

ii5

I/)

0

~

o
z

8
~

g

Cria<;ao de pastas de traba/ho e promo<;ao da economia - 0 projecto criara pestos de
trabalho limitados, temporaries e permanentes. A economia sera estimulada
directamente quer atraves da compra local/regional de bens e servic;os, quer atraves das
exportac;6es de carvao. Para incrementar este impacto prop6e-se que seja dada a
preferencia a trabalhadores e fornecedores de bens e servic;os locais e/ou nacionais;

I/)

lmpactos negativos

I/)

0

(.)

en

·u:::
0

ii5

Perda de vegeta<;ao e perturba<;ao de habitats sensiveis (margens do Rio Muarazi): A
instalac;ao do Projecto e abertura das minas, obrigara a remoc;ao de vegetac;ao e podera
prejudicar a fauna e flora associadas ao rio Muarazi. Para mitigar este impacto a
vegetac;ao sera removida apenas pontualmente e, uma vez terminada a explorac;ao de
carvao, a area sera reabilitada. O Projecto incluira o estabelecimento de uma Zona de
Protecc;ao Parcial ao Rio Muarazi, que sera mantida intacta.
Contamina<;ao de aguas elou solo na zona do Projecto: A unidade de processamento de
carvao, o aterro de material inerte e o poc;o da mina, poderao gerar efluentes
contaminados. Assim, o Projecto preve a instalac;ao de um sistema de drenagem das
aguas superficiais, que combatera a disseminac;ao de aguas contaminadas e impedira a
entrada de agua no poc;o da mina. Todas os efluentes contaminados serao tratados, antes
da sua libertac;ao.
Degrada<;ao da qualidade do ar: A actividade de transporte do carvao sera responsavel
pela maioria dos p6s e poeiras libertados. 0 Projecto preve a instalac;ao de correias
transportadoras de modo a minimizar o transporte de carvao por vef culos. Para alem
disso, o Plano de Gestao Ambiental preve a instalac;ao de barreiras a propagac;ao de
poeiras e a adopc;ao de medidas de combate a sua dispersao.
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lnterferencia com usos e aproveitamentos da terra prevalecentes: O Projecto sera
instalado pr6ximo de Nhamphiripiri (Zona Este) e de Mitacha e Toe (Zona Oeste), podendo
interferir com machambas e instala96es precarias da popula9ao. Assim, esta previsto que
seja feito um levantamento de todas as instala96es afectadas, sendo activados
mecanismos de indemnizagao, em coordena9ao com as autoridades locais, sempre que
se justifique. Apesar da proximidade de Nhamphiripiri a zona de abertura das minas, as
veda96es e barreiras a estabelecer, aliados aos ventos dominantes da zona, dispensarao
qualquer reassentamento.

0

g
Ill

Aumento irrealista das expectativas de emprego na regiao: Apesar de se tratar de um
Projecto de grande dimensao, os empregos disponiveis serao limitados. Assim, serao
implementados procedimentos de contrata9ao de pessoal claros e justos (larga divulga9ao
do numero de vagas disponiveis, com indica9ao das qualifica96es necessarias, dura9ao
de emprego).
Acidentes de traba/ho e aumento do risco de contrair doengas - Os trabalhadores
manusearao maquinaria pesada e estarao expostos a combustiveis e outros produtos
quimicos. Serao implementado um programa de saude e seguran9a ocupacional que
fornecera a cada trabalhador equipamento de protec9ao pessoal e lhe dara formagao
sobre as regras de seguran9a a cumprir para um trabalho seguro.

<3. Doengas ocupacionais: para o presente projecto, estes poderao estar associados

z

~

a

exposi9ao a niveis elevados de ruidos, poeiras ou fumos. Doen9as ocupacionais poderao
ocorrer em qualquer uma das fases do projecto, mas o potencial de ocorrencia podera ser
maior na fase de prepara9ao do terreno para a abertura das minas (Fase de Constru9ao) e
durante a pr6pria explora<_;:ao mineira (Fase de Explora9ao) em que as actividades de
minera9ao e outras associadas sao susceptiveis de produzir elevados niveis de poeiras,
ruidos e fumos de exaustao
Acidentes re/acionados com minas anti-pessoa/: os impactos nao estao directamente
relacionados com a actividade proposta, mas sim com as condi96es de seguran9a da sua
area de insergao. Para este tipo de impacto, a fase potencialmente mais importante do
projecto e a Fase de Constru9ao, que envolve, para alem de outras actividades, a
prepara<_;:ao do terreno para a abertura dos po9os das minas

~
~

w
w

g

c,;

Estes e outros impactos potenciais do projecto sao analisados com detalhe no Capitulo 1O do
Relat6rio Principal, onde sao igualmente apresentadas as medidas de mitigagao, para os
impactos negatives, e as medidas incrementadoras, para os impactos positives. 0 processo de
gestao e monitoria de todos os impactos identificados no EIA, que se encontra detalhado no
Volume Ill: Plano de Gestao Ambiental ira requerer da Eta Star, o desencadeamento, entre
outras, das seguintes ac96es:
•

Formagao adequada dos trabalhadores, para que estes possam ser capazes de
desempenhar as suas tarefas de forma eficaz, reduzido os riscos de seguran9a
ambiental e socioecon6mica associados as mesmas;

•

Adop9ao das medidas de protec9ao preconizadas para o rio Muarazi e suas margens,
reduzindo assim o risco de inunda<_;:ao da mina, mas tambem a probabilidade de
drenagem acida de minas;

•

lmplementagao da alternativa proposta para o transporte de carvao ou, na sua
ausencia, a adopgao de medidas minimizadoras da emissao de poeiras associadas ao
transporte de carvao;

•

Consciencializa9ao ambiental e social dos trabalhadores;

•

Gestao adequada de situa96es de risco e emergencia.
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Principais conclusoes e recomendac;oes do Estudo de lmpacto Ambiental
As constata96es do Estudo de lmpacto Ambiental do Projecto de Explorac;ao de Carvao no
Bloco 1068L, de Moatize, Tete permitem concluir que o projecto proposto nao possui quaisquer
elementos que possam determinar a sua suspensao podendo, assim, ser considerado viavel do
ponto de vista ambiental.
A maioria dos impactos identificados sera de extensao local a sub-regional e de intensidade
moderada a baixa. Os impactos mais significantes do projecto apresentado e analisado incidem
sabre o meio biofisico: perda de habitats sensiveis e risco de contaminac;ao dos recurses
hidricos (superficiais e subterraneos) associado a ocorrencia de Drenagem Acida de Minas
(DAM). Contudo, se adoptadas as medidas de mitigac;ao propostas para este projecto, mesmo
estes impactos de maior significancia podem ser geridos ate que o nivel com que afectam os
processes naturais seja minimo.
A par dos impactos potenciais negatives foram tambem identificados impactos positives,
principalmente associados ao meio socioecon6mico (mais emprego, promoc;ao da economia, e
entrada de divisas estrangeiras para o pals). 0 projecto da Eta Star, junta-se a outros projectos
de explorac;ao de carvao na zona de Moatize (com destaque para os projectos da Riversdale e
da Vale), podendo estimular a criac;ao de pequenos e medics neg6cios a nivel locale regional.
A responsabilidade de implementac;ao das acc;6es de mitigac;ao, gestao e monitoria ambiental
formuladas neste estudo recai sobre a Eta Star, na qualidade de Proponente do Projecto e
empresa que explorara as minas. No(s) caso(s) em que a Eta Star venha a contratar
empreiteiro(s) para a execuc;ao de obras especificas, a pr6pria Eta Star, na qualidade de
Proponente do Projecto, tern a responsabilidade de exigir de tal(tais) empreiteiro(s) uma
actuac;ao responsavel do ponto de vista ambiental.
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Otelia Simbine

Soci61oga
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Jose Jeronimo
Sandra Fernandes
Alfredo Nuvunga

Especialista em gestao de risco I saude e seguranc;:a
Especialista em assuntos legais
Especialista em Sistemas de lnformac;:ao Geografica (SIG)
Especialista em Consulta Publica
Assistente de Consulta Publica
Assistente de Botanica
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ACRONIMOS
AIA

Avaliai;:ao do lmpacto Ambiental

ANE

Administrai;:ao Nacional de Estradas

APS

Agente Polivalente de SaOde

CFM

Portos e Caminhos-de-ferro de Mo9ambique

CP

Consulta POblica

DNAIA

Direci;:ao Nacional de Avalia9ao do lmpacto Ambiental

DPCA

Direci;:ao Provincial para a Coordenai;:ao da Aci;:ao Ambiental

EDM

Electricidade de Moi;:ambique

EIA

Estudo de lmpacto Ambiental

EPDA

Estudo de Pre-viabilidade Ambiental e Definii;:ao de Ambito

EPP

Equipamento de Proteci;:ao Pessoa!

GPZ

Gabinete do Plano de Desenvolvimento do Vale do Zambeze

LA

Licen9a Ambiental

MICOA

Ministerio para a Coordenai;:ao da Ac9ao Ambiental

PA

Posto Administrativo

PCS RE

Programa de Controlo de Situa96es de Risco e Emergencia

PGA

Plano de Gestao Ambiental

Pl As

Partes lnteressadas e Afectadas

REIA

Relat6rio do Estudo de lmpacto Ambiental

RGP 1997

Recenseamento Geral da Popula9ao de 1997

ROM

Run-of-mine (estado do carvao em bruto, acabado de sair da mina)

RPP

Relat6rio de Participai;:ao POblica

SIG

Sistemas de lnforma9ao Geografica

TOM

Telecomunica96es de Mo9ambique

TdR

Termos de Referencia

PNGA

Programa Nacional de Gestao Ambiental

UM

Unidade de Mapeamento

IP

lnstrw;:ao do Processo

PA

Posto Administrative

OMS

Organiza9ao Mundial de Saude

TSP

Total de particulas suspensas

INM

lnstituto Nacional de Meteorologia

NOAA

National Oceanic and Atmospheric
Oceanografica e Atmosferica dos EUA]

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations [Organiza9ao das Na96es
Unidas para a Agricultura e Alimenta9ao]

Administration

[Administra9ao

Nacional
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TERMINOLOGIA
Termo

Significado

Bacia de rejeitos
[tailings pond]

Lagoa de retenc;:ao, receptora de rejeitos eliminados misturados com volume variavel
de agua.

Aguas limpas

As aguas de drenagem superficial que nao entraram em contacto com a mina, com a
bacia de rejeitos ou com o aterro para material inerte.

Aguas de
drenagem da mina"

As aguas que podem ter sido contaminadas por ter entrado em contacto com as infraestruturas mineiras e que, coma tal, apresentam risco de contaminac;:ao par DAM

Bacia
[pond]

lnstalac;:ao natural ou tecnicamente preparada para eliminar residuos finos (geralmente
rejeitados) juntamente com volumes variaveis de agua, resultantes do tratamento de
carvao e da clarificac;:ao e reciclagem de aguas do processo

Barragem
[dam]

Estrutura tecnicamente preparada para reter ou confinar agua e/ou residuos.

Camada superficial
do solo [topsoi~
Carvao ROM
[ROM: run-of-mine)
Reabilita~ao

[rehabilitation)

Rejeitos
[tailings)

Camada do solo com maior valor biol6gico. Consiste nos primeiros 150 mm de solo.
Estado do carvao em bruto, acabado de sair da mina.
Tratamento do terreno afectado por uma instalac;:ao de residuos, de modo a recuperar
a qualidade do solo, fauna e flora bravias, habitats naturais, sistemas de agua dace,
paisagem e usos da terra.
Material s61ido, geralmente de textura arenosa, ou lamas sobejantes do processo de
tratamento do mineral a explorar (carvao, neste caso) grac;:as a processes de
separac;:ao fisico-quimicos - por exemplo triturac;:ao, moagem, crivagem, flutuac;:ao .
Juntamente com os middlings e as terras/ material rochoso de cobertura, constituem
os inertes do processo de minerac;:ao.

[middlings]

Os middlings consistem em material s61ido, resultante do processo de tratamento do
carvao que, devido ao seu elevado tear em impurezas, e rejeitado . Juntamente com os
tailings e com as terras/rochas de cobertura, constituem os inertes do processo de
minerac;:ao.

Material rochoso
de cobertura
[overburden e
intraburden)

Camada esteril de solo e material rochoso que cobre uma jazida carbonifera (tambem
entre veios de carvao - intraburden) e que e necessario remover para aceder a
mesma. Juntamente com os rejeitos, constituem os inertes do processo de minerac;:ao.

Tratamento
[treatment]
Drenagem acida de
minas (DAM)
[acid rock drainage ARD]

Materia Particulada
(particulate matter PM]

Um processo (ou combinac;:ao de processos) que vise extrair fracc;:6es minerais do
carvao em bruto. Podera ser um processo mecanico, fisico, biol6gico, termico ou
quimico.
Consiste no efluente acido e rico em compostos de enxofre que e formado quando
materiais ricos em sulfuretos (incorporados no material rochoso e nos rejeitos do
processo de minerac;:ao) entram em contacto com oxigenio e agua, reagindo e
formando acido sulfurico. Esta acidez, solubiliza metais (tais coma o ferro, chumbo,
alumfnio zinco ou cobre), fazendo com que esta soluc;:ao aquosa acida e contaminada
perturbe de forma grave e duradoura os meios aquaticos superiiciais e subterraneos.
E um termo generico para descrever particulas finas encontradas na atmosfera
incluindo poeira, p61en ou cinza. A sua caracterfstica mais distinta e a dimensao das
particulas, ja que o seu tamanho influencia o seu comportamento na atmosfera. De
acordo com o tamanho, a materia particulada pode ser categorizada em TSP, PM, 0 e

PM2.s
TSP [total suspedend particulates] - consiste no total de particulas suspensas no ar, de
dimensao inferior a 100 µm encontradas na atmosfera.
PM10 - descreve toda a materia particulada suspensa na atmosfera de dimensao igual
ou inferior a 10 µm. Geralmente emitidas a partir de motores a diesel, chamines de
fabricas, estradas nao pavimentadas ou queima de madeira. Estas particulas
assentam rapidamente, pelo que sao encontradas pr6ximo da fonte emissora. No
processo respirat6rio, as partlculas com dimensao entre 3 e 10 µm sao, geralmente,
retidas nas vias respirat6rias superiores.
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ABREVIATURAS
Unidades de comprimento
metro
m
quil6metro
km
1km=1.000 m
mi Ii metros
mm 1mm=0,001 m
micr6metro
µm
1 µm = 0,000001 m
Unidades de superficie
2
metro quadrado
m
hectare
ha
quil6metro quadrado km 2
Unidade de volume
metro cubico

I m3

Unidades de massa
tonelada
quilograma
grama
miligrama

t
kg
g
mg

Outras unidades
graus Celsius

2

1 ha= 10.000 m
2
1 km 2 = 1.000.000 m

1 t = 1.000 kg
1 g = 0,001 kg
1mg 0,001 g

=

I °C
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1. INTRODU<;AO

0 presente documento foi produzido coma parte do processo de Avaliac;ao do lmpacto
Ambiental do Projecto de Explorac;ao de Carvao no Bloco 1068L, no distrito de Moatize,
Provincia de Tete. Este projecto e promovido pela empresa Eta Star Mozambique SA, uma
empresa registada em Moc;ambique.
Submetida a documentac;ao de lnstruc;ao do Processo a Diree<;ao Provincial para a
Coordenac;ao Ambiental (DPCA) de Tete , o projecto foi classificado por esta instituic;ao coma
sendo de "Categoria A". Seguiu-se a fase de Estudo de Pre-viabilidade Ambiental e Oefinic;ao
de Ambito (EPDA) tendo sido submetidos os Termos de Referencia (TdR) para o Estudo de
lmpacto Ambiental (EIA) ao Ministerio para a Coordenac;ao da Acc;ao Ambiental (MICOA),
conforme previsto na legislac;ao em vigor1 .

E com base nestes TdR, aprovados pelo MICOA e tendo em considerac;ao quer as
recomendac;oes do MICOA, quer a legislac;ao, normas e procedimentos nacionais 2 e
internacionais relacionados com o processo de avaliac;ao de impactos ambientais e sua
mitigac;ao, que se elaborou o presente documento - Estudo de lmpacto Ambiental do Projecto
de Explorac;ao de Carvao no Bloco 1068L, em Moatize, Provincia de Tete.
Este EIA e composto por seis volumes.
O volume I apresenta o Resumo Nao Tecnico do EIA, que aborda os principais aspectos tides
em considerac;ao no EIA e apresenta as principais conclus6es e recomendac;oes de forma
simplificada.
No volume II (presente volume), e apresentado o Relat6rio Principal do EIA. Aqui, e realizada
uma descric;ao do projecto proposto e da situac;:ao de referenda no local. Sao identificados os
impactos potenciais provocados pelas actividades inerentes a construc;ao, explorac;ao e
encerramento das minas de carvao e sao propostas medidas de mitigac;:ao para os impactos
negatives.
No volume Ille formulado um Plano de Gestao Ambiental (PGA), que inclui o piano de gestao e
monitoria ambiental e o piano de contingencias face a situac;oes de risco ou emergencia.
No Volume IV e apresentado o relat6rio de Participac;:ao Publica, que abarca, entre outros
aspectos, o modo coma o processo foi conduzido e as quest6es colocadas pelos intervenientes
consultados.
Finalmente os volumes V e VI, contem os anexos onde se apresenta a documentac;:ao
acess6ria ao REIA, os procedimentos para a gestao e monitoria de aspectos abordados no
PGA e os estudos de especialistas que foram feitos no ambito deste EIA.

0 EIA envolveu a recolha de dados bibliograficos e trabalho de campo. 0 processo de
Participac;:ao Publica, realizado coma parte integrante do AIA, consistiu em reunioes de
Consulta Publica, realizadas em Tete e Moatize, conforme descrito no respective relat6rio
(Volume IV).
A lmpacto - Projectos e Estudos Ambientais, Lda, empresa devidamente registada no MICOA
como Consulter Ambiental, foi seleccionada pela Eta Star Mozambique, SA, para a realizac;:ao
do Estudo do lmpacto Ambiental deste projecto de explorac;:ao mineira de carvao.
1

Regulamento sabre o processo de AIA (Decreto n.0 45/2004, com alterac;oes do Decreto n. 0 42/2008
Nomeadamente a Lei Quadro do Ambiente, o Regulamento sobre o Processo de AIA, a Directiva Geral
para Estudos de lmpacto Ambiental, a Lei de Terras e da Agua (e respectivos regulamentos), os
Regulamentos de Qualidade da Agua e Padroes de Emissao de Efluentes), entre outros.

2
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2. OBJECTIVOS DO EIA

0 objective geral do presente Estudo de lmpacto Ambiental (EIA), e o de analisar tecnica e
cientificamente as consequencias da realizagao do proposto projecto de exploragao mineira de
carvao no bloco 1068L no distrito de Moatize, Provincia de Tete, de modo a determinar o seu
potencial impacto sabre o ambiente.
0 EIA foi realizado tendo em vista o cumprimento dos seguintes objectives especificos:
> ldentificar e avaliar os potenciais impactos ambientais biofisicos e socioecon6micos
do projecto, sejam estes negatives ou positives, decorrentes das fases de construgao,
explora<;ao e encerramento das minas de carvao;
> Formular medidas de mitigagao, gestao e monitoria ambiental que permitam
minimizar os impactos negatives e incrementar dos impactos positives do projecto, de
modo a assegurar a sua viabilidade ambiental.

3. PROPONENTE

A empresa Eta Star Mozambique, SA e uma empresa registada em Moc;ambique detida
maioritariamente pela ETA Ascon (do Dubai) com participa96es minoritarias da Sogir SARL e
da Benhur Holding, Ltd (ambas de Mogambique) com a proporc;ao de 75:20:5,
respectivamente.
Os detalhes de contacto da Eta Star estao abaixo indicados:
Eta Star Mozambique, SA
Hotel Pestana Rovuma, 6° andar, n. 0 602
Rua da Se, 114, Maputo, Mogambique
Telefone
(+258) 21328319
Fax:
(+258) 21328320

Pessoa de contacto: Mr. Narahari Pradhan (+258) 82 959 53 28

4. DESCRl<;AO DO PROJECTO

4.1.

Localiza~ao

0 projecto a desenvolver pela Eta Star, Mozambique SA localiza-se no bloco 1068L, situado
dentro da bacia carbonifera do Zambeze e que cobre uma area de 4.000 hectares. Em termos
administrativos, este bloco esta localizado na localidade de Calambo, Posto Administrative (PA)
de Moatize-Sede, Distrito de Moatize, Provincia de Tete (Figura 1, na pagina seguinte).
A zona em estudo localiza-se a cerca de 20 km Este do Rio Zambeze. 0 principal curso de
agua que atravessa o bloco 1068L e o Rio Muarazi. Este rio atravessa a area de concessao
primeiro para Sul e depois para Oeste, ate desaguar no Rio Zambeze.
Por se encontrar dentro da bacia carbonifera do Zambeze, o bloco 1068L confronta com varias
concessoes mineiras: a Oeste com a concessao da Vale e a Norte, Este e Sul com concess6es
da Riversdale.
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do projecto

Em Novembro de 2005, a Eta Star adquiriu uma licenc;a de prospecc;ao e pesquisa para o bloco
1068L. Esta licenc;a de prospecc;ao e valida ate 2010 estando entretanto a decorrer o pedido da
concessao mineira (para efeitos de desenvolvimento mineiro e eventual explorac;ao de carvao).
Preve-se que seja poss[ vel extrair anualmente 1 milhao de toneladas de carvao (ROM) deste
bloco.
Este bloco pode ser dividido em duas zonas distintas: uma primeira zona que tera cerca de
1.500 hectares - Zona Este - e uma segunda zona que tera cerca de 2.500 hectares - Zona
Oeste. Estas du as zonas es tao separadas par uma area on de nao existem jazidas carbon[ feras
- "non coal bearing area" (ver Figura 3) .
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Fonte: Eta Star, 2008

Figura 3. Esquema do bloco 1068L e das zonas com potencial carbonifero

Os trabalhos preliminares realizados compreenderam actividades de prospecc;ao e sondagem
de carvao, visando estimar a localizac;ao e quantidade prevista de carvao. Assim, atraves da
realizac;ao de varies furos a diferentes profundidades, procurou-se determinar o tipo e
qualidade da jazida carbonifera existente na area de projecto.
Na zona Este, os trabalhos de prospecc;ao e sondagem de carvao iniciaram-se em Maio de
2008. No fim de Novembre de 2009, mais de 58 (cinquenta e oito) furos de sondagem foram
feitos para uma profundidade de 4.200 metros, conduzindo a uma estimativa das reservas
carboniferas para esta Zona Este de cerca de 46 (quarenta e seis) milh6es de toneladas de
carvao (ROM) a uma profundidade media de 60 (sessenta) metros e com um "strip ratio" media
de me nos de 2 m3 de material de cobertura para cad a ton el ad a de carvao (ROM) extra[ do.
Deste modo, estima-se que se explore e extraia 1 (um) milhao de toneladas de carvao por ano
da Zona Este.
As operac;6es de sondagem e prospecc;ao da Zona Oeste foram iniciadas em Novembre de
2008. Vinte e oito furos de prospecc;ao a uma profundidade media de 400 (quatrocentos)
metros de profundidade foram abertos ate ao fim de Novembre de 2009, atravessando mais de
40 (quarenta) metros de veio carbonifero, em varios furos de prospecc;ao. Assim, estima-se
uma reserva carbonifera de cerca de 560 (quinhentos e sessenta) milh6es de toneladas para
esta Zona Oeste. Esta area sera explorada numa etapa futura, a uma taxa anual de 4 (quatro)
milh6es de toneladas de carvao (ROM).
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das actividades do projecto

A Eta Star, Mozambique, SA planeia desenvolver um projecto de explorac;ao de carvao a ceu
aberto, dentro da area de concessao do bloco 1068L. 0 projecto a desenvolver compreende
tres fases distintas: construc;ao; explorac;ao e encerramento.
4.3.1. Fase de construcao: da instalacao de infra-estruturas ate

a abertura das minas

A fase de construc;ao compreende as actividades que antecedem a explorac;ao de carvao.
Nesta fase, serao implementadas as infra-estruturas necessarias a abertura das minas e serao
removidas as camadas superiores do solo (topsoil) das areas de minas a abrir.
A area sera dotada de energia electrica (liga9ao a rede da EDM) e de agua (abstracc;ao de
agua do Rio Zambeze e seu conduc;ao ate ao bloco 1068L atraves de um a conduta). Serao
melhoradas e abertas algumas estradas dentro e fora da area de concessao de modo a criar
condi96es para a circula9ao de maquinas, equipamentos e trabalhadores.
Sera construf da uma unidade de tratamento de carvao onde o carvao extrafdo sera
seleccionado, britado e lavado antes de ser transportado para fora da area de concessao.
Finalmente, serao tambem construf dos escrit6rios, um acampamento para os trabalhadores
permanentes dotado de amenidades sociais, um armazem para explosives, um abrigo vedado
para o parque de maquinas e uma oficina.
A remo9ao das camadas superiores de solo e a sua preserva<;ao para uso posterior sera a
ultima actividade desta fase.
4.3.2. Fase de exploracao: da extraccao ate ao transporte
Explora~ao

mineira
0 piano de explora<;ao mineira preve o inf cio dos trabalhos de explora<;ao de carvao
primeiro semestre de 2010. Estes trabalhos come9arao pela zona Este do bloco
ocorrendo em simultaneo com os trabalhos de prospec<;ao e sondagem da zona
Estima-se que os trabalhos de explorac;ao mineira na Zona Este durem por 25 anos (ate

para o
1068L,
Oeste.
2035).

A extrac<;ao de carvao sera iniciada com a abertura de uma mina a ceu aberto - sera aberta
em primeiro lugar a mina "A", com 126 hectares estimados e, em segundo lugar a mina "B" com
87 hectares estimados (ver esquema na Figura 7, mais a frente). Estas minas serao abertas
com recurse a uma combinac;ao de equipamento de perfura<;ao e remoc;ao de material
(carretas de perfura<;ao; escavadoras de rastos; escavadoras e cami6es com caixa basculante
- "dumpers").
Depois, o material de cobertura 3 e o material rochoso encontrado entre os veios de carvao 4
sera removido e transportado para um aterro temporario. Em segundo lugar, as faces da mina
avan<;arao. Primeiro nas quatro direc<;6es e depois para Este, de modo a explorar carvao de
qualidade media. Dependendo das condi96es e qualidade do veio de carvao, este sera
removido por perfurac;ao ou minerac;ao. A medida que as opera96es de explorac;ao de carvao
progredirem, e alguma zona da mina esteja completamente explorada, serao iniciados os
trabalhos de encerramento da mina e recupera9ao da zona minerada (ver sec9ao seguinte).
O esquema seguinte ilustra a sequencia dos trabalhos de explorac;ao de carvao (Figura 4)
3

Na nomenclatura inglesa: overburden ou OB.
Na nomenclatura inglesa: intraburden ou 18. Consiste em material rochoso coma arenitos, doleritos;
limos e argilas.

4
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CD 0 solo e removido e o material rochoso
que cobre o veio de carvao e perfurado para
remoc;ao .
@ 0
material rochoso e removido e
armazenado ate se iniciarem as actividades
de reabilitac;ao da mina.
Q)

O veio de carvao e exposto.

© O carvao e extrafdo e segue para a
unidade de tratamento .
® Ap6s extracc;ao do veio a
repetem-se os trabalhos para
carvao seguinte. No fim, o
cobertura e reposto pela ordem
que foi removido .

descoberto,
o veio de
material de
inversa com

Figura 4. Esquema de exploracao de carvao

De acordo com o resultado das actividades de prospec9ao e pesquisa, estima-se que exista
uma reserva carbonffera na Zona Este de cerca de 46 milh6es de toneladas de carvao a uma
profundidade media de 60 metros e com um "strip ratio" medio inferior a 2 m3 de material
rochoso, por cada tonelada de carvao extrafdo.
Assim, e admitindo uma extrac9ao media anual de 1 milhao de toneladas de carvao preve-se
que, todos os anos, cerca de 2 milh6es de metros cubicos de solo e material rochoso (em
blocos com um tamanho maximo de 1 m 3 ) sejam removidos do po90 das minas. Durante os
primeiros anos de explora9ao (cerca de 5 anos), este material sera depositado no mencionado
aterro a instalar fora da mina. Esta area sera coberta com as camadas superiores do solo,
preservadas na fase de constru9ao, e sera florestada de modo a reduzir a erosao.
Numa segunda fase deste projecto, serao iniciadas as actividades de explora9ao mineira na
Zona Oeste da concessao. De acordo com as actividades de prospec9ao e pesquisa, estima-se
que nesta Zona a reserva carbonifera seja de 560 milh6es de toneladas, prevendo-se uma taxa
de explora9ao media anual de 4 milh6es de toneladas de carvao por ano.
Tratamento do carvao
Para alem da explora9ao de carvao, as actividades desta fase incluem o seu transporte ate a
unidade de tratamento, sua selec9ao, britagem e lavagem. Estas actividades desenrolar-se-ao
24 horas por dia e 7 dias por semana.

A unidade de britagem, lavagem e classifica9ao tera capacidade para remover impurezas de
cerca de 350 toneladas horarias de carvao, aumentando a sua qualidade, de acordo com os
requisitos do mercado. Estima-se que por cada 1 milhao de toneladas de carvao em bruto
(ROM) se obtenham 600 mil toneladas de carvao lavado.

0 carvao extraido sera transportado em dumpers para uma zona de armazenamento de carvao
em bruto perto da unidade de tratamento, a uma taxa diaria de cerca de 4.000 toneladas . 0
carvao sera depositado numa zona de recep9ao com capacidade para cerca de
20.000 toneladas. Daqui, o carvao sera sequencialmente seleccionado e britado, coma
ilustrado na Figura 5. Este carvao sera depois armazenado na zona de recep<;ao da unidade
de lavagem e classifica<;ao (com capacidade para 10.000 toneladas).
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Fonte: Eta Star, 2008.

Figura 5. Esquema de britagem do carvao

0 carvao britado ao entrar na unidade de lavagem e classifica9ao vai sofrer varies processes
ate que se obtenham os principais produtos: carvao hulha e carvao para a produ9ao de vapor5 .
Espera-se obter anualmente cerca de 250 mil toneladas de carvao de hulha e 350 mil
toneladas de carvao para a produ9ao de vapor.
Primeiro, o carvao de maiores dimensoes e separado e lavado ate ser obtido carvao de hulha
ou metalurgico. 0 carvao de menores dimensoes (entre 14 mm e 0,25 mm) vai sendo
sequencialmente separado (quer mecanicamente, quer segundo a sua densidade), de modo a
que se obtenha o carvao para producao de vapor. Um esquema detalhado das actividades
associadas ao tratamento do carvao e apresentado na figura seguinte (Figura 6).

A classificac,::ao do carvao e feita com base no seu tear em carbono - quanto maior o teor de carbono,
maier o seu poder calorifico. 0 carvao com maior teor de carbono (80%-85%) e designado por "hulha" ou
"carvao metalurgico" enquanto que o carvao com menor teor de carbono (inferior a 80%) e designado por
"carvao para prodw;ao de vapor" (informac,::ao retirada de www.euracoal.be).
5

Volume II - 16

lmpacto, Lda - Projectos e Estudos Ambientais

Projecto Explorac;:ao de Carvao
no Bloco 1068 Lem Moatize , Tete

Relat6rio Principal

'• I

-0.~

I

Fonte: Eta Star, 2008.

Figura 6. Esquema de tratamento do carvao

De modo a tornar mais eficiente este processo de separac;ao do carvao dos outros materiais
minerais sera adicionada magnetite a agua na fase de lavagem, antes dos ciclones de media
densidade. Depois da fase de secagem, esta magnetite sera recuperada por um processo
magnetico e reutilizada.
Os subprodutos do tratamento de carvao (rejeitos de minerac;ao, com alto teor de cinzas e sob
a forma de lamas - tailings 6} serao depositados na bacia para rejeitos associada a unidade de
processamento do carvao. As particulas rejeitadas de maiores dimens6es (middlings 6) serao
aterradas juntamente com o material de cobertura e rochoso das minas, aquando o
encerramento das mesmas.
Transporte para o Porto da Beira
A ultima actividade desta fase e o transporte do carvao ja lavado e seleccionado ate ao Porto
da Beira.

0 carvao lavado e classificado sera transportado ate um armazem vizinho a Linha de Sena, em
Catembe. Sempre que os vag6es de transporte ferreo estejam estacionados, o seu
carregamento devera ser realizado em cerca de 5 horas {pretende-se usar retro-escavadoras
com pas carregadoras com capacidade para 6 m3 ). Uma vez realizado o carregamento, o
carvao sera coberto (com Iona) e viajara pela linha-ferrea ate ao Porto da Beira. Chegado ao
6

Ver definiyao na sec9ao de Terminologia.
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Terminal de Carvao do Porto da Beira, sera descarregado para paletes/contentores e
carregado para navios com capacidade para 15.000 toneladas com o equipamento que estiver
disponivel no Porto da Beira para esta opera9ao.
Finalmente, vale a pena ilustrar a implementac;ao fisica das varias actividades e infra-estruturas
que se acabam de descrever, com um esquema das infra-estruturas a instalar no bloco 1068L
bem como com indicac;ao dos fluxos de carvao entre as minas e a saida do carvao lavado e
seleccionado para o Porto da Beira (Figura 7) .

. . . . . fluxos de caraio, de material rodlOso
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Fonte: Produzido por lmpacto, 2008

Figura 7. Esquema das infra-estruturas a instalar e dos fluxos de carvao no bloco 1068L.

4.3.3. Fase de encerramento das minas: desde o fecho das minas ate
toda a area de projecto

a reabilitacao

de

O fecho das minas ocorrera em simultaneo com a fase de explorac;ao, ja que a medida que for
terminando a explorac;ao de carvao em algumas zonas das minas, ocorrera o seu
preenchimento com material rochoso de cobertura das areas em explorac;ao. Preve-se que
cerca de 75% dos poc;os das minas esteja preenchida com este material no fim da fase de
explorac;ao. No fim do enchimento de uma mina, o seu relevo sera reabilitado, permitindo que o
terreno assuma a orografia pre-projecto. Depois de preenchida e aterrada, a mina fechada sera
coberta com o solo superficial, preservado deste a fase de constrw;ao e essa zona sera
florestada, escolhendo-se vegetac;ao aut6ctone para tal.
A desactivac;ao das infra-estruturas complementares ao projecto e outra das actividades desta
fase, ja que a zona explorada devera ser completamente reabilitada.

4.4.

Descri~ao

das infra-estruturas a implementar

Finalmente, vale a pena descrever mais sucintamente e ilustrar a implementac;ao prevista para
todas as infra-estruturas a instalar no bloco 1068L pela Eta Star, e ja mencionadas na secc;ao
acima.

4.4.1. Acampamento para trabalhadores, escrit6rios, oficinas e pargue de maguinas,
armazens
Faz parte deste projecto a construc;ao de um acampamento para os trabalhadores
permanentes, a instalar a Sul da Zona Este numa zona onde nao se espera encontrar jazidas
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carboniferas. Este acampamento ocupara uma area com cerca de 0,5 km 2 e sera totalmente
vedado. Existira uma cozinha que fornecera as refei<;6es aos trabalhadores acampados; os
almo<;os que serao distribuidos na frente de trabalho. Serao colocadas instalac;6es sanitarias
septicas na zona das tendas e todos os efluentes serao conduzidos ate um tanque septico.
Havera separac;ao de residuos dentro do acampamento de modo que plasticos e vidros sejam
separados do lixo biodegradavel, para posterior reciclagem . Este acampamento sera tambem
dotado de um posto de primeiros socorros. 0 local sera provido de agua e energia, instaladas
pela Eta Star.

A entrada do bloco 1068L serao instalados/edificados os escrit6rios para a gestao das
operac;6es da Eta Star no local. Pr6ximo dos escrit6rios e dentro de zona vedada serao
instaladas a oficina e parque para maquinas e equipamentos. Aqui serao realizadas as
reparac;6es e manutenc;ao de maquinas e equipamento. A zona de armazenamento e
abastecimento de combustive! estara pavimentada e o dep6sito de 10.000 litros de gas61eo a
instalar tera um muro de contenc;ao a sua volta de modo a criar uma bacia de contenc;ao com
capacidade para reter 1,5 vezes o seu volume. Esta zona estara provida de equipamento de
controlo de incendios bem como de equipamento de limpeza de derrames. Findos os trabalhos
esta oficina e parque de maquinas serao desmantelados.
Numa zona alga isolada (a cerca de 2 km dos povoados ou acampamentos mais pr6ximos)
sera instalado um armazem para explosives.

4.4.2. Fornecimento de agua e energia
A liga<;ao a rede electrica da EDM sera feita atraves da instalac;ao de uma linha de media
tensao (33 kV), que permitira um consume de pico estimado em 3 MWh para a totalidade das
actividades a desenvolver na area de concessao (incluindo o consume da unidade de selecc;ao
e lavagem de carvao, ilumina<;ao, abastecimento de agua, entre outras).
0 abastecimento de agua a area de projecto sera feito atraves da extracc;ao de agua do Rio
Zambeze, instalando-se uma estac;ao de bombagem no banco Norte deste rio que captara
cerca de 1.500 m3/dia . Esta agua sera conduzida por uma conduta ate um tanque que ficara
localizado dentro da area de concessao. Deste tanque serao feitas liga<;6es para a unidade de
tratamento, escrit6rios e acampamento.

4.4.3. Estrada de acesso ao bloco 1068L e cam inhos/estradas dentro do bloco 1068L
Sera construida uma estrada asfaltada com uma largura de cerca de 5 metros entre a estrada
que liga Tete a fronteira com o Malawi e o bloco 1068L. Esta estrada servira para o acesso de
recurses necessaries ao projecto (material, equipamento e mao de obra). Esta mesma estrada
sera alargada para 15 metros de largura entre o bloco 1068L e a plataforma de expedi<;ao
(armazem) junto a Linha de Sena, para expedic;ao do carvao .
Uma segunda estrada sera construida entre a margem do Rio Zambeze e o bloco 1068L, de
modo a permitir o acesso e a manutenc;ao da estac;ao de bombagem de agua. Serao ainda
reabilitadas e abertas algumas estradas dentro da area de projecto.

4.4.4. Unidade de tratamento de carvao
Uma unidade de tratamento onde o carvao e britado, lavado e classificado sera instalada
dentro do perimetro da concessao . Esta unidade ocupara uma area com cerca de 10.000 m2 e
compreendera uma serie de equipamentos desde a zona de recepc;ao do carvao em brute
(ROM) - com cerca de 5.000 m2 - passando por uma sequencia de britadeiras e passadeiras
ate a zona de recep<;ao para a unidade de lavagem. Nesta unidade, uma serie de filtros,
correias transportadoras, celulas de flutuac;ao, ciclones de media densidade, drenos e filtros
separarao o carvao das suas impurezas e classifica-lo-ao de modo a que se obtenham o
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carvao lavado e classificado , seguindo os rejeitos para a bacia de rejeitos e os middlings para o
aterro de material rochoso de cobertura. 0 carvao lavado sera armazenado num recinto
coberto com cerca de 4.000 m2 . Esta unidade de tratamento consumira cerca de 1.000 m3 de
agua por dia e 2 MWh de energia, par hora de operac;ao.
4.4.5. Bacia de rejeitos e para tratamento de efluentes

Duas bacias serao construidas dentro da area do bloco 1068L: uma para os rejeitos resultantes
do tratamento do carvao e outra para o tratamento de agu~s.residuais domesticas (cozinhas e
- ·instalac;6es sanitarias do acampamento, escrit6rios, oficina e unidade de tratamento).

4.5. Recursos consumidos pelo projecto: principais materias-primas
e sua origem

Durante a fase de construc;ao, as principais materias-primas serao materiais de construc;ao,
associados a edificac;ao das varias infra-estruturas (oficinas, parque de maquinas,
acampamento, escrit6rios, etc). Estes trabalhos serao adjudicados a uma empresa externa.
Estas materias-primas serao preferencialmente adquiridas em Moc;ambique.
Na fase de explorac;ao, os principais recurses a consumir estarao associados as actividades de
extracc;ao e transporte de carvao (combustiveis, lubrificantes, consumiveis para os
equipamentos) e ao tratamento de carvao (agua e energia).

4.6.

Produ~ao

de residuos e gestao de inertes da

minera~ao

Esta secc;ao apresenta os principais residues s61idos e liquidos gerados durante a fase de
explorac;ao de carvao.
Apesar de nao classificarmos os inertes resultantes do processo de minerac;ao (rejeitos,
middlings e material rochoso de cobertura 7) como residues, optou-se por apresenta-los nesta
secc;ao dado o seu potencial poder poluente. A caracterizac;ao dos varies residues gerados por
este projecto foi feita com base no Estudo sabre Gestao de Residues para o bloco 1068L,
realizado pela Golder Associates Africa (Pty) Ltd.

e inertes de

6

2x10 m
rejeitos

3

3

300 x 10 t

nd

minera~ao,

minerac;ao
3

1.200 x 10 t

tratamento do carvao
acampamento,
escrit6rios

originados pelo

aterro material rochoso
/preenchimento do poc;o
das minas

Residuos s61idos nao perigosos

7

lixo domestico

170 t

210 t

pneus usados,
correias de

10 t

40 t

manutenc;ao (veiculos
e unidade de

reciclagem + aterro
para resfduos da Eta
Star
entrega a <;>pe~ador
certificado para

Ver definic;ao na secc;ao de Terminologia.
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Fonte: Eta Star, 2009

4.6.1. Residuos s61idos
O maior volume de residuos solidos a ser gerado par este projecto consistira em residuos
domesticos (ou nao perigosos) oriundos dos escritorios, acampamento, oficina e unidade de
tratamento do carvao (Tabela 1). Segundo o estudo de Gestao de Residuos (Golder, 2009)
estima-se que nos 40 anos do projecto sejam produzidas entre 6.800 e 8.400 toneladas de
residuos domesticos. Este lixo sera reciclado (quando possivel) e o remanescente sera
depositado em aterro, a instalar dentro da area de concessao e que cumprira todas as normas
nacionais e boas praticas internacionais 8 .
Da zona da oficina, parque de maquinas e das operac;oes de construc;ao de infra-estruturas
espera-se que, para alem do lixo domestico, exista a produc;ao de lixo perigoso (baterias,
solventes, tintas) e residues contaminados com hidrocarbonetos (filtros de oleo usados, latas
de oleos e lubrificantes, agua contaminada com oleos, derrames de combustiveis, entre
outros). Estes residues, dado o seu potencial poluente, nao serao depositados em aterro.
Serao entao entregues a empresas de valorizac;ao de residues para posterior reciclagem ou
destruic;ao (Tabela 1).

4.6.2. lnertes da mineracao
0 material rochoso de cobertura e os rejeitos das operac;oes de tratamento do carvao,
constituem os inertes do processo de minerac;ao. Os primeiros sao originados nas operac;oes
de minerac;ao e, a medida que sao extraidos do poc;o da mina serao depositados num aterro
para material rochoso, enquanto que os segundos sao originados na unidade de
processamento do carvao e seguem para a bacia de rejeitos, onde sera feita a sua decantac;ao.
Regularmente, estas lamas de rejeitos serao depositadas no aterro, juntamente com o material
rochoso (ver sec~ao 4.3.2).
0 processo de minerac;ao, ao extrair estes materiais para a superficie, pondo-os em contacto
como ar e com a agua, cria condic;oes para a ocorrencia de contaminac;ao do meio aquoso por

8

Dada a reduzida quantidade de lixo domestico produzida anualmente, recomenda-se que seja
construido um aterro dentro da area de concessao - ver sec!;ao Error! Reference source not found ..
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drenagem acida de minas (DAM 9 ). Deste modo, torna-se importante limitar o contacto destes
materiais com are, principalmente, com a agua.
4.6.3. Residues liquidos
Na fase de construc;ao, espera-se que a emissao de efluentes seja reduzida, ja que as
principais actividades serao de construc;ao. Ainda assim, a maior perturbac;ao esperada sabre o
meio hidrico pode ser de relevo, ja que a construc;ao de estradas, caminhos e edificios, alterara
os padr6es de drenagem natural das zonas de implementac;ao. Para reduzir o impacto destas
actividades, as novas constru96es serao realizadas tendo em conta o padrao natural de
escorrimento de aguas na zona, promovendo o escoamento de aguas pluviais e estabelecendo
um sistema de drenagem de aguas potencialmente contaminadas (aguas residuais
domesticas).
Na fase de operac;ao, os efluentes liquidos aumentarao consideravelmente . Para alem dos
efluentes domesticos (instala96es sanitarias varias e cantina); a unidade de tratamento de
carvao, produzira um efluente composto por agua e poeira de carvao, que sera depositado
numa bacia de rejeitos (ver sec~ao 4.4.5). Todas as infra-estruturas edificadas (unidade de
tratamento do carvao, oficina e parques de maquinas, serao dotados de fossas e Sistema de
tratamento de aguas residuais nao contaminadas. Estes efluentes domesticos, serao tratados
numa bacia concebida para o efeito. A agua assim tratada sera usada para regar as zonas
envolventes da fabrica, abastecer tanques de pulverizac;ao das estradas e, finalmente, lanc;ada
nos curses de agua mais pr6ximos respeitando a sua qualidade e caudais.

4.7.

Emissoes atmosfericas

As maiores fontes de poluic;ao atmosferica esperadas serao a emissao de p6s e poeiras
associadas a movimentac;ao de terras, explorac;ao mineira, transporte de carvao e de material
inerte e a circulac;ao de maquinas pesadas.

0 estudo sabre os efeitos do projecto sabre a qualidade do ar (ver Anexo VI.) realizado pela
uMoya-NILU Consulting (Pty), identificou diferentes fontes de emiss6es atmosfericas e
agrupou-as em quatro grandes grupos:
•

preparac;ao da minerac;ao - actividades de remoc;ao de camadas de solo e material
inerte;

•

britagem, selecc;ao e lavagem do carvao - opera96es da unidade de processamento de
carvao;

•

armazenagem do carvao processamento e expedi9ao;

•

transporte e selecc;ao do carvao - circulac;ao de vef culos e maquinas pesadas dentro do
bloco 1068L, emissao dos gases de escape e selecc;ao do carvao.

armazenamento do carvao em pilhas na zona de

Partindo da descric;ao das varias actividades do projecto a desenvolver pela Eta Star foi usado
o modelo US-EPA SCREEN3 para estimar as concentra96es de materia particulada na
atmosfera (TSP - total de partfculas suspensas e PM 10 - materia particulada de dimensao
inferior a 10 µm) bem como a deposic;ao de p6s e poeiras. Estas concentra96es foram
comparadas com:
•

9

a directriz da Organizac;ao Mundial de Saude (OMS) para a concentrac;ao de PM 10 para
24 horas - 50 µg/m 3 ;

Ver definiyao na secyao de Terminologia .
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as taxas de deposii;ao de poeira definidas nos Padr6es Sul-Africanos para a Qualidade
do Ar (SSA, 2007) que sao aceitaveis para zonas residenciais - ate 600 mg/m 2/dia e
para zonas industriais - ate 1.200 mg/m 2/dia.

Para alem das concentra96es na atmosfera, foi tida em conta a informai;ao relativa a condi96es
meteorol6gicas extremas (ventos para noroeste, com intensidade media de 2,5 mis, com
precipita96es acima de 0,25 mm em apenas 100 dias par ano) 10 , pelo que o cenario mais
provavel sera sempre melhor do que o estimado com este estudo.
Ao longo de um ano, estima-se que a totalidade de particulas emitidas para a atmosfera
decorrentes das actividades da Eta Star ascenda a 208 toneladas . Destas, cerca de 30% terao
dimensao inferior a 1 O µm (Ta be la 2).
Tabela 2. lnventario das emissoes estimadas, por actividade a desenvolver
TSP

:·p;M10
ti~no .. %ISP

tlano

%

PreearaS'.ao da mineraS'.ao
remo9ao material inerte
perfura9ao
explosao

8,12
6,64
0,65
0,83

4%
3%
0%
0%

2,04
1,26
0,35
0,43

25%
19%
53%
52%

Unidade de erocessamento
britagem
separa9ao
transferencia par cintas

2,49
1,05
1,38
0,05

1%
1%
1%
0%

1 12
0,48
0,63
0,02

45%
45%
46%
33%

Armazenagem do carvao em eilhas

1,47

1%

0 74

50%

196,40
176,76
19, 10
0,54

94%
85%
9%
0%

57,95
50,70
6,71
0,54

30%
29%
35%
100%

61,85

30%

Transeorte do carvao
circula9ao de veiculos
nivelamento das estradas
emissoes dos vefculos
Emissoes totais

-

208,47
.•:·

>.

to: ••••

,.i:::; .....

100%
'~·1 ' !'':

- -..~.i :~~~·~; ~:-~j~~:r~;z~:~:r~-]~-·.

.

.·

--• ' :

Fonte: uMoya-NILU, 2009.

As actividades responsaveis pela maioria das emissoes sao as associadas ao transporte e
seleci;ao de carvao nomeadamente a circula9ao de veiculos dentro da mina e ao longo das
estradas de servi<;o dentro do bloco 1068L (94% das emissoes). No caso de as estradas dentro
da mina nao serem pavimentadas, as condi<;6es aridas da regiao potenciam o levantamento de
poeiras a passagem de maquinas e vefculos.
A segunda fonte emissao de p6s e poeiras e o processo de nivelamento das estradas dentro
da mina e na area de concessao. De facto, o nivelamento das vias de entrada na mina, que
ocorre de forma continua ao longo da explora9ao de carvao, podera ser responsavel par 9%
das emissoes sendo que mais de 1/3 destas particulas libertadas serao de dimensao inferior a
10 µm logo com maior capacidade de dispersao.
Quando se comparam as emiss6es estimadas (Tabela 3) com os valores max1mos
recomendados pela OMS para a concentra9ao de PM 10 para 24 horas - 50 µm/m 3 , verifica-se
10

De acordo com a descri9fio climatol6gica na situa9fio de referencia, ventos com velocidades
superiores a 2,5 mis sao raros (menos de 22% das ocorrencias em 30 anos), pelo que a dispersao dos
p6s e poeiras sera sempre inferior aos resultados deste estudo.
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que apenas as operac;oes de transporte do carvao excedem os limites, ja que as restantes
actividades originam concentrac;6es entre 3 a 5% dos valores recomendados. No que diz
respeito a deposic;ao de p6s e poeiras, 0 cenario e semelhante; apenas 0 transporte de carvao
origina concentrac;6es de poeira superiores as recomendadas para areas residenciais (600
mg/m 2/dia) .
Tabela 3. Concentrac;ao e dispersao maxima da materia particulada
P M 10 (24h)
:_o;eip·0.~l9a0 de ·ppei.ras

[PM1o]max

Preparac;ao da minerac;ao
Unidade de processamento
Armazenagem do carvao em
pilhas
Transporte do carvao

.:cfmax· · (P.~e:(r~_s]m~x
· ni{Jlrh~idia

~!YW

M

µg/m3

m

2-3
<2

900
100

11 - 12
4-5

700
500

<2

200

7-8

800

70 - 80

1.500

700

700

Fonte: uMoya-NILU, 2009.
Notas
[PM 10]max - concentrac;ao maxima a 200m da fonte emissora
dmax-

distancia maxima percorrida na direcc;ao do vento dominante

As concentra96es das emissoes sao inversamente proporcionais a distancia relativamente a
fonte emissora, sendo maximas a distancias inferiores a 200 m da fonte e decrescendo para
distancias maiores.
Assim, das emissoes analisadas, as PM 10 para 24 horas originadas pelas operac;oes de
transporte do carvao (incluindo a circulac;ao de veiculos e o nivelamento de vias de acesso)
terao de ser controladas, ja que poderao apresentar valores superiores aos recomendados pela
OMS numa extensao de 1.500 m da fonte emissora, na direc9ao dos ventos dominantes (NNW). Tambem a deposi9ao de poeiras originada pelas mesmas actividades podera apresentar
valores superiores aos recomendados para areas residenciais (mais ainda dentro dos limites
para areas industriais) numa extensao ate 700 me na direcc;ao dos ventos dominantes.

4.8.

Mao-de-obra necessaria ao projecto

Dadas as caracteristicas pr6prias de cada uma das principais actividades do projecto a
desenvolver, preve-se que o numero de trabalhadores necessario para cada fase seja o
indicado na Tabela 4.

Fase de construc;ao
Fase de explorac;ao
Fase de encerramento
Fonte: Eta Star, 2008

Estes trabalhadores serao necessaries para as seguintes actividades:
•

Constru9ao das infra-estruturas de apoio, remoc;ao das camadas superiores do solo fase construc;ao;
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•

Explorac;:ao das minas para explorac;:ao de carvao a ceu aberto e instalac;:ao de uma
unidade de tratamento de carvao, composta por britadeira, e unidade de lavagem e
classificac;:ao do carvao - fase explorac;:ao;

•

Operac;:6es de transporte do carvao - fase explorac;:ao;

•

Enchimento das minas com material rochoso de cobertura, remoc;:ao das infra-estruturas
instaladas e reabilitac;:ao de toda a area intervencionada - fase de encerramento e
reabilitac;:ao.

Durante a fase de explorac;:ao, as actividades decorrerao em 24 horas por dia e em 7 dias por
semana. Estima-se que mais de 100 pessoas trabalhem na unidade de tratamento de carvao ,
ficando as remanescentes ocupadas com actividades de extracc;:ao de carvao ou do seu
transporte.
As especializac;:6es necessarias incluem operadores de maquinaria pesada de transports e
movimentac;:ao de terras, mecanicos, electricistas - auto, operadores para a unidade de
tratamento de carvao; supervisores com formac;:ao em engenharia, geologia ou de minas,
ge61ogos, engenheiros mecanicos e electrotecnicos, pessoal administrativo e gestores
financeiros, entre outros.
Numa primeira fase, algumas destas pos19oes poderao ser preenchidas por trabalhadores
vindos da india. Contudo, sera dada preferencia a trabalhadores moc;:ambicanos que possuam
estas especializac;:6es. A opc;:ao por trabalhadores estrangeiros ficara aberta apenas para as
posi96es que necessitarem de qualifica96es e experiencia que nao se consigam encontrar
localmente. Neste caso, o projecto podera oferecer formac;:ao a trabalhadores encontrados
localmente (e aos que venham de instituic;:6es de formac;:ao Moc;:ambicanas) de modo a que
estes possam adquirir as qualifica96es e conhecimento necessarios para desempenhar com
sucesso tarefas especializadas relacionadas com a operac;:ao e manutenc;:ao de maquinas e
equipamentos. Trabalhadores moc;:ambicanos recem-licenciados (formados por institutes
tecnicos, universidades ou outras institui96es) serao recrutados para estagio e formac;:ao.
A maioria destes trabalhadores sera alojada no acampamento a construir dentro da area de
concessao, que contara com abastecimento de agua, energia, assistencia medica e
amenidades de recreac;:ao.

5. AL TERNATIVAS CONSIDERADAS
Segundo Regulamento sobre o Processo de Avaliac;:ao do lmpacto Ambienta1 11, devem ser
identificadas alternativas viaveis para o projecto como parte do processo de AIA. Sao assim
analisados dois tipos de alternativas, nomeadamente (i) alternativas a actividade proposta; e (ii)
alternativas de tecnologias a utilizar. As alternativas seleccionadas abaixo estao sujeitas a
medidas de protecc;:ao ambiental que permitam assegurar a minimizac;:ao da potencial
interferencia negativa do projecto na qualidade do ambients biofisico e socioecon6mico da sua
area de implementac;:ao.

5.1. Alternativas a actividade proposta
Em projectos desta natureza, a localizac;:ao proposta para a abertura das minas de carvao e
determinada ap6s uma serie de estudos geol6gicos seguidos por operac;:oes de sondagem e
prospecc;:ao. Deste modo, a localizac;:ao das minas de carvao esta condicionada a probabilidade
da existencia de reservas carboniferas em determinada localizac;:ao.
11

Allnea d) do numero 2 do artigo 13 do decreto 45/2004 de 29 de Setembro.
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Par este motivo, a alternativa de localizac;;ao a considerar para este projecto e a de "nao
execuc;;ao", onde nenhum tipo de operac;;ao mineira ocorre dentro da area concessionada.
0 presente projecto permitira que a Eta Star desenvolva a actividade de explorac;;ao das
reservas carboniferas do bloco 1068L. Esta actividade tern associados uma serie de beneficios
socioecon6micos potenciais a varies niveis: a nivel local (criac;;ao de pestos de trabalho);
regional (estimulo da economia da provincia) e nacional (a exportac;;ao deste mineral centribuira
positivamente para a balanc;;a de pagamentos da ecenomia Moc;;ambicana). A "nao execuc;;ao"
deste projecte anularia todes este beneficios potenciais.

5.2. Alternativas de tecnologias a utilizar
Sao censideradas duas alternativas de tecnologia a adoptar pele Prejecto: uma alternativa ao
transporte de carvao da mina para a unidade de processamento e uma alternativa ao destine
dos residues gerados pele projecto.
Transporte do carvao entre as minas e a unidade de processamento - Esta actividade e
responsavel par 85% das poeiras geradas pelo projecte e por 82% das emiss6es de PM 10 .
Assim, prop6e-se que se reduza o transporte rodoviario de carvao ROM, passando este a
fazer-se com recurse a correias de transporte a instalar entre as minas e a unidade de
processamento.
Esta alternativa, reduziria significativamente os impactos sabre a qualidade do ar decorrentes
do projecto para alem de baixar o risco de acidentes rodoviarios, o consume de combustiveis.
Uma vez que esta alternativa obrigaria a um novo investimento, sugere-se que se compare a
viabilidade financeira da substituic;;ao do transporte rodoviario pelo transporte com correias, de
modo a analisar se os encargos adicionais compensam o ganho ambiental e social.

Destino dos residuos gerados pelo projecto - Muitos dos residues a produzir pelo projecto,
dada a sua natureza, tern de ser entregues a um operador certificado para valorizac;;ao ou
destruic;;ao, acarretando encargos com transporte, armazenamento e mesmo com a deposic;;ao.
Prop6e-se assim uma alternativa ae destine destes residues: que passem a ser geridos
directamente pela Eta Star atraves da aquisic;;ao e instalac;;ao de uma incineradora, no bloco
1068L.
Esta, devera apresentar as caracteristicas que permitam incinerar com seguranc;;a - gases da
incinerac;;ao devem atingir 850 °C pelo menos durante 2 segundos e deverao ser instalados
filtros nos emissores para a retenc;;ao de dioxinas e furanos. Esta aquisic;;ao permitira reduzir
quer a quantidade de resf duos que iriam para o aterro da Eta Star, quer os que teriam de ser
entregues a operadores certificados. Para alem de se passar a gerir completamente o lixo
biomedico, a Eta Star poderia incinerar os plasticos nao contaminados e oleos e filtros de
lubrificantes usados.

6. AREA DE INFLUENCIA DO PROJECTO
Tenda em considerac;;ao os impactos potenciais de uma mina de carvao a ceu aberto e as
caracteristicas apuradas ate a data da zona de implementac;;ao do projecto, foi definido que:
•

A area de influencia directa coincide com o limite da area de concessao. Esta e a area
onde se espera que o alcance e a intensidade dos impactos potenciais seja mais
elevada;

•

A area de influencia indirecta, por sua vez, abarca todas as povoac;;6es ao longo do Rio
Muarazi a jusante da concessao e ate a sua confluencia com o Rio Zambeze. Esta area
foi definida a partir da dispersao esperada dos impactos potenciais do projecto sobre o
meio hidrol6gico.
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7. CARACTERIZA<;Ao DA SITUA<;Ao AMBIENTAL DE REFERENCIA
Este capitulo descreve o ambiente biofisico da area do projecto antes da sua implementac;:ao.
Foi realizada com base em consulta a referencias bibliograficas e observac;:6es no terreno.
7.1.

Meio Biofisico

7.1.1. Clima

De modo a estudar o clima da zona de implementac;:ao do projecto recorreu-se a informac;:ao do
Institute Nacional de Meteorologia, referente a estac;:ao Meteorol6gica de Tete, tendo
consultado as series hist6ricas climatericas entre 1951 e 2008. Com esta informac;:ao foi
possivel estimar a temperatura, precipitac;:ao e evaporac;:ao medias mensais, que se
apresentam e analisam de seguida (Figura 8).
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Figura 8.

Precipita~ao, evapora~ao

e temperaturas medias mensais para Tete (1981-2000)

A precipitac;:ao concentra-se nos meses entre Outubro e Abril, registando-se um valor medic
anual de 650 mm. A temperatura media anual varia entre 23 °C (Junho - Julho) e 30 °C
(Outubro -Novembre). Em termos gerais, a evaporac;:ao media anual (1.560 mm) e maier que a
precipitac;:ao media anual (650 mm), sugerindo a prevalencia de condic;:6es aridas na regiao.
Contudo, e importante mencionar que na maioria dos anos analisados, as chuvas dos meses
de Dezembro, Janeiro e Fevereiro excedem os valores de evaporac;:ao. Como consequencia,
nestes meses espera-se uma abundancia de agua na bacia hidrografica, aumentando o caudal
dos rios. Assim, a zona de estudo apresenta um clima tropical seco com duas estac;:6es
distintas; a quente e chuvosa (de Novembre a Marc;:o) e a fresca e seca (de Abril a Outubro).
Entre as duas estac;:oes (Outubro - Novembre), ha um periodo seco e quente que antecede as
primeiras chuvas, que podem ocorrer apenas no fim do mes de Novembre, e que podera
explicar o abaixamento do nivel freatico, com secagem de muitos rios nesta zona.
Tendo em conta o tipo de obras a realizar, que envolvem escavac;:ao de terreno ate
profundidades de cerca de 3 metros ou mais, o elemento do clima a destacar e a precipitac;:ao,
pelo seu potencial para iniciar processes erosivos, sendo que este aspecto devera ser tornado
em conta pela equipa de implementac;:ao do projecto.
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Segundo a informa<;ao recolhida no relat6rio hidrol6gico, realizado pela Clear Pure Water (ver
Anexo VI), foi feita uma projec9ao quer da distribui9ao espacial da precipita<;ao 12 (a partir da
informa<;ao de satelite diaria para a precipita<;ao sobre a area de projecto retirada do Centro de
Previsao Climaterica NOAA13), quer da evapora9ao potencial das bacias hidrograficas
circundantes ao bloco 1068L14 . Os principais resultados sao ilustrados de seguida (Figura 9 e
Figura 10).
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A precipita<;ao media anual e mais elevada na zona a Este do bloco 1068L e decresce com a
aproxima<;ao ao vale do Zambeze. Deste modo, a evapora9ao media anual e menor a Este do
bloco 1068L, aumentando gradualmente com a aproxima9ao ao vale do Zambeze. Esta
distribuic;;ao sugere que mais escoamento superficial seja originado nas zonas mais altas a Este
do bloco 1068L, uma vez que nestas zonas os valores de precipita<;ao sao ma is elevados e as
taxas de evapora9ao sao mais baixas.

12

Utilizando informac;ao de satelite diaria sobre a precipitac;ao entre 2000 e 2008 sobre a area do bloco
1068L do Centro de Previsao Climaterica NOAA.
13
National Oceanic and Atmospheric Administration [Administrac;ao Nacional Oceanografica e
Atmosferica dos EUA]: aglmcia federal dos Estados Unidos da America dedicada ao estudo das
condic;oes oceanograficas e atmosfericas.
14
A partir de informac;ao recolhida da base de dados climaterica da FAO.
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Dado que o projecto pode gerar dispersao de poeiras associadas a movimentayao de terras,
transporte de materias-primas e de produtos ou as operay6es de extracyao de carvao,
analisaram-se os registos da velocidade e direc~ao do vento para a regiao. Segundo
informayao do lnstituto Nacional de Meteorologia para a estayao de Tete, entre 1951 e 2000,
verificam-se que a intensidade media do vento e maior nos meses de Setembro a Novembre,
com valores medias mensais que rondam os 27 m/s. Os meses com maiores periodos sem
vento sao Abril, Maio e Junho. A direcyao predominante dos ventos e de Sudoeste para
Noroeste.
7.1.2. Geologia e solos
Em geral, o Distrito de Moatize e caracterizado por importantes jazigos de carvao, os quais
fazem parte de uma extensa area - desde o Rio Chingodzi ao Rio Mecombedzi - onde se
situam os jazigos mais importantes na chamada Bacia Carbonffera de Moatize-Minjova. Os
jazigos de carvao foram depositados durante a Era do Carbonifero e correspondem as tres
series produtivas pertences ao Grupo Ecca.
0 bloco 1068L assenta sabre arenitos sedimentares do Karoo (conglomerados, gres e xistos)
com veios de carvao. A zona central do bloco 1068L e atravessada transversalmente por veios
de gabros (basaltos, andesitos, micrograbros e microdioritos), coma ilustrado na Figura 11.
Dado o tipo de projecto proposto para a area em analise, foi conduzido um estudo geol6gico
pela empresa Gondwana (Marques, 2007) da area que se apresenta no Anexo VI. Segundo
este estudo, verificou-se que a area e constituida par arenitos alternados com xistos argilosos e
argilitos que, na base da sequencia alternam com xistos carbonosos e veios de carvao. No
canto Sudeste do bloco foi ainda identificada uma area onde o maciyo de gabros e os
sedimentos de Karoo interceptam rochas vulcanicas acidas (pertencentes ao Karoo Superior),
que sao a base para a formac;ao montanhosa que se pode observar na Figura 11.
Este trabalho de campo levado a cabo pela Gondwana, caracterizou com maior detalhe quer a
zona Este (onde se instalarao as infra-estruturas do projecto), quer a zona Oeste. Na primeira
zona, foi possivel verificar que a qualidade e quantidade esperada de carvao, justificavam que
os trabalhos de explorayao comeyassem por aqui. No canto Sudeste desta zona, foi
confirmada a presenya se rochas vulcanicas acidas com intrus6es de doleritos. Tambem se
atestou que as melhores jazidas de carvao se localizariam ao longo do Rio Muarazi. Na zona
Oeste, observaram-se menos veios de carvao a superficie, apesar de se prever que, abaixo
dos arenitos sedimentares do Karoo, se possam encontrar veios de carvao significativos.
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Relativamente aos solos na area de projecto, a escala da carta de solos disponfvel apenas
permite observar dois agrupamentos de solos no bloco 1068L (Figura 12).
•

A dominar a area do bloco 1068L estao solos pouco profundos sobre rocha calcaria
(WK). Tratam-se de solos com textura franco-argilo-arenosos, de profundidade
moderada, com drenagem imperfeita a boa. 0 solo superficial e ligeiramente alcalino,
com teores de materia organica a rondar os 3%. Estes solos correspondem a Calcaric
Cambisols, segundo a classifica9ao da FAO.

•

A Norte do bloco 1068L verifica-se uma mancha de solos basalticos pretos e vermelhos
(BP+BV). Estes solos sao argilosos, de cor preta a castanho avermelhado. Sao solos
pesados, com uma textura argilo-limosa a argilosos, apresentando uma profundidade
variavel e com drenagem moderada a boa. O solo superficial e ligeiramente acido e os
teores de materia organica podem rondar os 6%. Correspondem, na classifica9ao da
FAO a Calcic Vertisols ea Ferric Lixisols.
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7.1.3. Hidrologia
Conforme ja referido na sec9ao 4.1 . deste relat6rio, a zona em estudo localiza-se a cerca de
20 km Este do Rio Zambeze. 0 principal curso de agua que atravessa o bloco 1068L e o Rio
Muarazi. Este rio atravessa a area de concessao primeiro para Sul e depois para Oeste, ate
desaguar no Rio Zambeze.

0 Muarazi e um rio perene, com alguns afluentes e de caudal sazonal (geralmente extingue-se
entre Outubro - Novembro). De facto, como os solos sao pouco profundos e assentam sobre
rocha pouco permeavel apresentam reduzida capacidade de reteni;ao de agua e comunicai;ao
com os len96is freaticos o que explica a elevada variabilidade do seu caudal.
A figura seguinte, construf da sobre o modelo topografico do terreno, ilustra as principais linhas
de agua da area de projecto (Figura 13).
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0 estudo hidrol6gico feito para este EIA (ver Anexo VI.) identificou, a partir da informac;ao da
imagem de satelite SRTM NASE DEM a 90 m, as areas das bacias de drenagem que podem
ter influencia neste projecto. Foi assim identificada a area da bacia de drenagem de cada um
dos troc;os do Rio Muarazi (a montante do bloco 1068L; do bloco 1068L e jusante do bloco
1068L) e de dois seus afluentes (a Norte e a Sul) de modo a poder estudar o potencial impacto
do projecto da Eta Star sobre o meio hidrol6gico. Dada a falta de informac;ao sobre os caudais
dos cursos de agua na area de projecto, o estudo hidrol6gico apresenta, na sua secc;ao 3, uma
modelac;ao do escorrimento superficial baseada na informac;:ao existente sabre os solos e uso
da terra. 0 Modelo ACRU foi aplicado para simular a resposta de cada bacia de drenagem as
varia96es de precipita9ao ocorridas nos ultimas 8 anos. As areas das varias bacias de
drenagem identificadas e os valores estimados para o respective escorrimento superficial na
situa9ao de referencia sao apresentados na Tabela 5.

Muarazi 1
(antes do b/oco 1068L)
Muarazi 2
(do bloco 1068L)
Muarazi 3
(p6s bloco 1068L)
Afluentes Norte
Afluente Sul
Total

0,00%

0,00%

1,47%

0,53%

0,00%

0,00%

0,00%
0,10%

0,00%
0,06%

0,33%

0,12%

Fonte: Clear Pure Water, 2008

Todas as bacias de capta9ao identificadas no estudo hidrol6gico apresentam uma resposta
precipitac;ao, tendo-se verificado que OS len96is freaticos apresentam baixa
muito rapida
capacidade de recarga, levando a que os cursos de agua sequem, mal acabe a estac;:ao das
chuvas (o escorrimento superficial decresce acentuadamente ate atingir o valor 0, logo ap6s o
fim das chuvas). O escorrimento superficial media, ao longo dos ultimos anos, variou entre 0,4
e 0,9 m 3/s resultando num valor para a totalidade da area abrangida de 3,4 m 3/s. Quando se
verificam valores de precipitac;:ao elevados, o escoamento superficial acumulado maximo pode
atingir valores de 378, 7 m3/s.

a

0 caudal media do troc;:o Muarazi 1 (a montante do bloco 1068L) foi estimado no estudo
hidrol6gico e apresenta o valor maxima de 3 m 3 /s, em Janeiro (Figura 14).
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Figura 14. Caudal medio do Rio Muarazi

a entrada do bloco 1068L
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0 estudo hidrol6gico procurou caracterizar, de igual forma, as aguas subterraneas. Assim, e
seguindo o mapa geohidrol6gico de Moc;ambique, tanto a base de arenitos sedimentares do
Karoo, coma as zonas sabre gabros estao associadas a aqulferos de categoria C2 - baixa
capacidade de recarga, com valores inferiores a 3 m3/h. lsto explica a reduzida ocorrencia de
aguas subterraneas. De facto, durante a prospecc;ao geol6gica apenas se encontraram len96is
freaticos a profundidades elevadas na zona Este do bloco 1068L: um furo a 57 metros de
profundidade em Nhamphiripiri e dais furos dentro na zona de acampamento da fase de
prospecc;ao e pesquisa (localizado no extrema Nordeste da concessao) a 65 e 83 metros.
Contudo, poderao ainda ser encontradas zonas com maiores recursos hidricos subterraneos,
associadas a falhas sabre a matriz rochosa ou a dep6sitos aluvionares juntas dos rios. Estas
zonas podem ser particularmente sensiveis a contaminac;ao das aguas subterraneas .
7.1.4·; Susceptibilidade a desastres naturais
A regiao Norte de Moc;ambique e atravessada pelo Grande Rift que se estende pelo continente
africano desde o Mar Vermelho ate a Bacia do Baixo Zambeze, por mais de 4.500 km. 0 ramo
que entra em Moc;ambique apresenta actividade vulcanica reduzida.
A sismicidade nesta regiao e dominada pela actividade sismica associada ao prolongamento
do Grande Rift para Sul, pelos grabens do Shire e de Urema. De acordo com um estudo feito
recentemente para a zona de Tete (COBA/lmpacto, 2009), toda a regiao e de sismicidade
reduzida. 0 Rift do Shire e caracterizado por sismicidade reduzida: sismos de baixa magnitude
e de pequena profundidade (a magnitude maxima registada ocorreu em 1966, num sismo de
intensidade ML=5, 1, com epicentre na fronteira com o Malawi). A regiao do Rift de Urema,
tambem apresenta sismicidade de baixa magnitude.

0 projecto da Eta Star esta localizado a mais de 350 km do Rift do Shire e a mais de 600 km
do Rift do Urema, pelo que se considera que o risco sismico e reduzido.
7.1.5. Flora e vegetacao
A presente classificac;ao dos tipos de vegetac;ao que ocorrem na area de estudo e baseada no
sistema de Wild e Barbosa (1967), que identifica Unidades de Mapeamento (UM) em func;ao
das especies dominantes e de condi96es ecol6gicas das areas, incluindo tipo de solo,
topografia, clima e precipitac;ao.
Em termos de extensao ocupada por vegeta9ao natural, e em conformidade a classificac;ao
acima referida, dais tipos principais de vegetac;ao ocorrem na area do projecto:
Savana Arbustiva Decidua Seca (UM 51 de Wilde Barbosa, 1967)
Savana Arb6rea Decidua Seca15 (UM 35 de Wild e Barbosa, 1967)

15

Em termos de estrutura das especies lenhosas, a UM 35 difere da UM 51 por formar uma "verdadeira
savana", na qual as copas das arvores sao suficientemente pr6ximas umas das outras (Wild e Barbosa),
formando uma cobertura q uase contfnua.
Volume II - 36

lmpacto, Lda - Projectos e Estudos Ambientais

Projecto Explorar;:ao de Carvao
no Bloco 1068 L em Moatize, Tete

Savana Arbustiva Decidua Seca (UM 51)
Este tipo de vegeta9ao (Figura 15) ocupa uma area
significativa do Vale do Zambeze. Wild e Barbosa
(1967) listam 22 especies principais pertencentes a
diferentes familias geralmente caracteristicas deste
tipo de vegeta9ao, incluindo Pterocarpus brenanii,
Diplorhynchus
condilocarpon,
Co/ophospermum
mopane (de porte arbustivo) Combretum spp. (C.
imberbe; C. ghasa/ense, C. apiculatum), Dyospyrus
kirkii, Terminalia spp. (T. sericea e T. stuh/mannit),
Cordy/a africana, Longocarpus capassa, Albizia
harveyi, Dalbergia me/anoxylon, Cassia spp e kirkia
acuminata.
0
imbondeiro e de ocorrencia
esporadica, normalmente em zonas de mata aberta.

Relat6rio Principal

Figura 15. Zona de savana arbustiva
decidua seca (UM 51) na zona Oeste da
area do projecto

Pequenas varia96es em fun9ao da topografia (Wild e Barbosa, 1967), tipo e profundidade dos
solos foram observadas, a saber: (i) Abundancia de Terminalia (T. sericea e T. stuhlmanit)
associada a Combretum apiculatum, e ainda aos generos Diplorynchus e Pterocarpus - em
zonas de declive suave, nas quais os solos se apresentam pedregosos, e com um tom
avermelhado; e (ii) Abundancia de Combretum (C. ghasalense e C. imberbe), Dyospirus kirkii e
Piliostigma thonningii - em zonas de depressao, ou em areas planas de solos cinzentos,
castanhos ou negros.

Savana Arb6rea Decidua Seca (UM 35)
Em Mo9ambique este tipo de vegeta9ao cobre vastas areas no vale do Rio Zambeze e nos
vales dos seus afluentes, a altitudes inferiores a 400 metros. Vulgarmente designada Mopane,
tern como especie-tipo Colophospermum mopane (Figura 16), a qual se associam outras
especies, formando uma savana tipica (com arvores de altitude media) ou entao, como
acontece no Vale do Zambeze, formando um tipo de savana de altitude media a alta (arvores
com 10-15 metros de altura); por vezes misturada
com o imbondeiro (Adansonia digitata).
Os solos sao acastanhados, argilosos, compactos,
com algum material calcario; sao relativamente
profundos, maioritariamente derivados de forma96es
do Karoo. As precipita96es anuais caracteristicas
variam de 500 a 700 milimetros por ano.
Em zonas planas que acumulam agua na epoca das
chuvas devido a baixa porosidade dos solos, e em
depress6es, com solos calcarios, ocorre graminal,
dominado por Setaria sp.

Figura 16. Extensao de savana arb6rea
decidua seca (UM 35) dominada por
Em solos pouco profundos, pedregosos e igualmente
Colophospermum mopane, na zona
calcarios, Acacia nigrescens e a especie subLeste da area do projecto
dominante da Savana de Mopane - outras especies incluem Da/bergia (D. melanoxy/on e D.
boehmit), Acacia nilotica, Combretum (C. ghasa/ense, C. apicu/atum), Ziziphus mucronata e
Afzelia quanzensis.

Um mapa ilustrando a forma como as duas unidades de vegeta9ao acima citadas (UM 35 e UM
51) estao distribuidas na area do projecto e apresentado na Figura 19, adiante.
Vegeta~ao

ribeirinha (tipo de vegeta~ao nao mapeado)
Observa96es no terreno permitiram constatar a presen9a de caracteristicas de vegeta9ao nao
discerniveis para a zona em questao a escala utilizada no mapeamento de Wild e Barbosa
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(1967) - trata-se de caracteristicas especfficas de zonas ribeirinhas, sujeitas a inunda96es
peri6dicas, evidenciando-se a palmeira Phoenix rec/inata, o cani90 Phragmitis communis e
especies de Cyperaceae.

Tais caracteristicas estao associadas ao Rio Muarazi (Figura 17) e a relativamente extensa
rede de linhas de agua e zonas alagadi9as a este associadas (Figura 18). Em zonas de
graminal observam-se mosaicos formados por especies de cyperaceas (Cyperus spp.) e
gramineas (por vezes com pequenas extensoes de floresta sempre verde, formando manchas
isoladas, evidenciando varia96es de teor de humidade e caracteristicas fisico-quimicas do solo)
- estas comunidades, sao possivelmente, mantidas por inunda96es sazonais do Rio Muarazi.

Figura 17. Vegetacao ribeirinha nas
margens Rio Muarazi

Figura 18. Vegetacao ribeirinha nas
margens de uma linha de agua associada
ao Rio Muarazi

Altera~oes

antropogenicas na vegeta~ao
Mudan9as de vegeta9ao induzidas pelo homem estao patentes principalmente em zonas
baixas onde, em geral, os solos possuem fertilidade e teores de humidade favoraveis a pratica
da agricultura. Algumas areas de machambas activas ou em pousio (entre 3 a 5 anos de
abandono) foram observadas junto a estrada, nas proximidades da aldeia de Calambo
(pr6ximo do extremo Oeste da area do projecto), sendo a sua ocorrencia esporadica, o que
sugere que as areas mais utilizadas para o cultivo concentram-se em zonas mais distantes da
estrada, nas baixas, junto aos corpos de agua associados ao sistema do Muarazi.

Por fim, vale a pena referir que apesar da maior parte da vegeta9ao encontrada dentro do
bloco 1068L ser bastante comum na regiao, existem habitats, principalmente associados ao
Rio Muarazi, que merecem ser conservados. De facto, as zonas ocupadas por savana
arbustiva decidua seca e savana arb6rea decidua seca (UM 51 e UM 35, respectivamente) sao
bastantes comuns na regiao, estando associadas a habitats continuados no vale do Zambeze e
nao se registando a ocorrencia de especies em vias de extin9ao. Em contrapartida, a
vegeta9ao ribeirinha associada ao Rio Muarazi, apresenta especies distintas, que
desempenham um papel importante na manuten9ao da estabilidade do sistema ecol6gico
ribeirinho e a este associado.
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Figura 19. Vegeta!;iO na zona em estudo
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7.1.6. Risco de erosao
0 risco de erosao e determinado pela combina9ao de factores come tipo de solo, topografia,
precipita9ao e uses da terra. Dada a escala do mapa de erosao para Mo9ambique
(1 :2.000.000), nao e possfvel determinar com exactidao as diferentes classes de risco de
erosao dentro do bloco 1068L. A zona onde o bloco 1068L se localiza e uma zona com
reduzido risco de erosao, sendo a erodibilidade dos solos o factor que contribui para o risco de
erosao. E importante sublinhar, no entanto, a necessidade de se assegurar que medidas de
gestao ambiental sejam tomadas para que o baixo risco de erosao nao venha a ser
incrementado em resultado dos trabalhos de explora9ao das minas de carvao a abrir.

7.1.7. Fauna
A fauna da area e caracterizada pela baixa diversidade de espec1es. Acredita-se que o
reduzido numero de especies faunisticas observadas na area seja resultado da fragmenta9ao
de habitats, causada pelas mudan9as antropogenicas na paisagem. De facto, a remo9ao de
vegeta9ao nativa atraves de queimadas e destronca e comum na area de projecto. O uso de
lenha e carvao vegetal coma fontes de energia, tern destabilizado os habitats naturais dos
animais. A agravar estas ac96es esta a pratica corrente da ca9a que, possivelmente, explica a
reduzida ocorrencia de mamfferos na regiao.

7.1.8. Areas de importancia ecol6gica especial
0 projecto nao abrange qualquer area com estatuto especial de protec9ao. Em termos de
sensibilidade de habitats, o aspecto mais importante a considerar e a presen9a de habitats
ribeirinhos associados ao Rio Muarazi, que atravessa a area de estudo desde o extreme
Nordeste ao extreme Sudoeste. Conforme ja referido na sec~ao 7.1.5 deste relat6rio, ha
necessidade de se manter a estabilidade do sistema ribeirinho, devido a sua importancia para a
manuten9ao do equilibrio ecol6gico da zona a este associada.

7.2.

Meio socioecon6mico

7.2.1. Caracteristicas administrativas e demograficas
Com uma area estimada de 8.455 km 2 , o Distrito de Moatize tern uma popula9ao total de
178.096 habitantes (de acordo com os resultados preliminares do Censo de 2007), ao que
corresponde uma densidade populacional de cerca de 21, 1 habitantes por km 2 .
Este projecto localiza-se numa area inserida no Posto Administrative de Moatize, que se divide
em quatro localidades: Moatize-sede, Benga, N'Panzo e Msungo. Dentro da area de concessao
podem-se encontrar tres povoa96es: Mitacha e Toe - que pertencem a Moatize-sede e
Nhamphiripiri - que pertence a localidade de Msungo. 0 numero aproximado de habitantes de
cada aldeia dentro da area de concessao foi apurado em visitas ao local e e apresentado na
Tabela 6.
o ulac;ao na area de concessao
~;,-

Moatize

Toe(*)
Mitacha
Nhamphiripiri

}._- ,•

,

172

37

549

80
29
·\<. . ctt_!-t•

(*) Toe e uma unidade do povoado de Calambo.

•

t.;,

Fonte: lnformac;:ao nao oficial, recolhida localmente, 2008
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De acordo com os dados da tabela acima apresentada, o povoado de Mitacha e o que
apresenta maior numero de familias seguido par Toe. Nao foi possivel obter nesta fase de
estudo, o numero total da populai;ao residente na area do projecto devido a falta de dados par
parte dos lideres locais.
De acordo com as informac;oes recolhidas no local, Calambo e a sede do regulado e onde o
regulo esta baseado. Este povoado e constituido por 4 zonas que abrangem Toe e Mitacha.
Apenas o povoado de Nhamphiripiri esta fora do regulado de Calambo.

7.2.2. Habitacao
As habitac;oes predominantes na area do projecto sao
de construi;ao precaria, construidas a base de
materiais locais: paredes com uma estrutura de
estacas e pedra, maticadas com argila; tecto de capim
e pavimento de terra (Figura 20). Para alem da casa ,
as areas ocupadas por estruturas habitacionais
incluem pequenos celeiros, capoeiras e currais.

a

0 acesso
area do projecto realiza-se atraves de
estradas nao pavimentadas e de dificil acesso,
sobretudo no periodo das chuvas.

Figura 20. Tipo de habita~ao
predominante na area do projecto

7.2.3. Abastecimento de agua e energia electrica
Nenhuma das povoai;oes da area do projecto beneficia
de sistemas de distribuii;ao de agua canalizada, nem de
energia electrica. Para o abastecimento de agua a
populai;ao recorre ao Rio Muarazi (Figura 21) ea poc;os
tradicionais construidos junto dos rios e riachos. De
acordo com a populac;ao, esta agua e impr6pria para o
consumo humano e o seu consumo pode estar na
origem de doenc;as diarreicas, comuns na area.
Nenhuma das povoai;oes dentro do bloco 1068L esta
rede electrica da EDM pelo que as fontes de
ligada
energia usadas sao querosene, lenha e carvao.

a

Figura 21. Rio Muarazi

7.2.4. Saude e educacao
Nao existem na area do projecto unidades sanitarias. Como forma de resolver o problema a
Direcc;ao Distrital de Saude formou 1 Agente Polivalente de Saude (APS), que tern a sua sede
no povoado de Calambo, para prestar os primeiros socorros aos doentes antes destes se
deslocarem ao hospital de Moatize.
A Eta Star dispoe de uma unidade sanitaria no acampamento, localizado no povoado de
Nhamphiripiri. Esta unidade sanitaria conta com um medico 2 vezes par semana e atende para
alem dos trabalhadores da companhia, tambem os seus familiares. No momenta estes servic;os
nao estao disponiveis para a populai;ao em geral.
As principais doenc;as caracteristicas da area do projecto incluem, malaria (endemica),
doeni;as diarreicas e tuberculose.
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A rede escolar na area do projecto e deficitaria na
area do projecto. Apenas o povoado de Calambo
dispoe de estabelecimento de ensino que serve as
restantes 3 povoac;oes da area do projecto. Existe
apenas uma EP1 com 4 salas de aulas (Figura
22). Para dar continuidade aos estudos a
populac;ao tern que percorrer longas distancias ate
ao Municipio de Moatize dado que nao existem
escolas pr6ximo destas povoac;oes.
7.2.5. Actividades econ6micas
Figura 22. EP1 de Calambo

A principal actividade econ6mica desenvolvida na
area de concessao e a agricultura. Esta consiste essencialmente na consociac;ao de
variedades locais, coma o milho, a mapira,
meixoeira e amendoim. A agricultura e
essencialmente de pequena escala virada para
consume. 0 milho e a mapira sao as culturas que
ocupam maiores areas de cultivo e as que
assumem um papel preponderante na dieta
alimentar das familias. 0 milho e a principal cultura
de rendimento na area do projecto e e
comercializado ao nivel das povoac;oes e no
Municipio de Moatize. As condic;oes precarias das
vias de acesso dificultam a venda dos produtos
agricolas. Os camponeses deslocam-se de
Figura 23. rea agricola em prepara~ao
bicicleta para venderem as seus produtos o que
na area do projecto
determina a quantidade dos produtos a vender
bem coma o fraco rendimento.
Na preparac;ao da area agrf cola para o cultivo, a populac;ao da area do projecto recorre as
queimadas e a destronca de arvores usando machado e enxada.
Foi possivel apurar no terreno que, pelo menos para a populac;ao de Mitacha, o aproveitamento
das terras baixas para a produc;ao de milho e muito comum. A terra agricola e usada por um
periodo que varia entre 7 a 11 anos e depois e pasta em pousio por igual periodo. Ap6s este
periodo, as familias voltam a usar as machambas.
As culturas sao plantadas no inicio do periodo da chuva, estando o resultado das colheitas
dependente da queda de chuva. Este factor influencia a produtividade agricola, que e
normalmente baixa na area do projecto. Aliado a este factor esta o uso de tecnicas agricolas
manuais e a nao utilizac;ao de adubos/fertilizantes.
Apesar de pequenas diferenc;as de calendario de povoac;ao para povoac;ao, o calendario
agricola da area do projecto pode ser resumido na Tabela 7, abaixo.

Fonte: lnforma9i3o nao oficial, recolhida localmente, 2008
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A criai;ao de animais e uma actividade complementar da
agricultura. As principais especies criadas sao o cabrito,
gado bovine, suino e galinhas. Durante mementos criticos
de escassez alimentar o gado bovine e caprino assumem
uma importancia crucial no sustento das familias, sendo
muitas vezes comercializados no Municipio de Moatize
para a aquisii;ao de bens alimentares como tambem para
a compra de vestuario e material escolar.
A produi;ao e venda de carvao, a venda de produtos de
primeira necessidade (sal, arroz, ai;ucar, sabao), bebidas
Figura 24.
alco61icas e refrigerantes, constituem outras actividades
que geram rendimento aos agregados familiares na area do projecto.

Cria~ao de animais

7.2.6. Padroes de uso da terra e dos recursos naturais
0 padrao de uso e aproveitamento de terra na area do projecto e caracterizado por actividade
agricola, assentamentos populacionais e pela existencia de concess6es mineiras, com
destaque para a Vale e a Riversdale.
A populai;ao da area do projecto faz uso dos recurses naturais existentes nas matas e florestas
para a sobrevivencia e para a obteni;ao de rendimentos. Dentre os recursos usados pela
populai;ao destacam-se a lenha, materiais de construi;ao (capim, estacas, cordas) e algumas
especies de plantas que sao usadas para alimentai;ao e como produtos medicinais. A lenha e
recolhida nas matas e florestas nas proximidades dos povoados e se destina ao uso domestico
e a venda. A produi;ao de carvao vegetal constitui uma das actividades que contribui para o
incremento da renda dos agregados familiares.

7.2.7. Locais de importancia cultural, argueol6gica, hist6rica, ou espiritual especial
Foram identificados diversos locais sagrados e cemiterios durante o trabalho de campo. De um
modo geral, estes locais localizam-se nas matas e sao constituidos por arvores e florestas que
se revestem de grande importancia simb61ica para a populai;ao local. Tradicionalmente, nestes
locais e interdita a circulai;ao nao autorizada de pessoas e o corte de arvores.
A grande maioria dos cemiterios nao estao sinalizados ou vedados e encontram-se,
geralmente, nas imedia96es das povoa96es. A populai;ao da area do projecto tern como
praticas culturais a realizai;ao de cerim6nias sagradas relativas ao pedido de chuva. Estas
cerim6nias sao realizadas na floresta em locais sagrados como arvores e sao orientadas pelos
anciaos indicados pelo regulo.

Figura 25. Exemplos de locais sagrados na area do projecto
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8. ENQUADRAMENTO LEGAL DO PROJECTO PROPOSTO
8.1.
8.1.1.

Autoridades Competentes
Ministerio para a Coordenacao da Accao Ambiental

O Ministerio para Coordenac;:ao da Acc;:ao Ambiental 16 (MICOA) tern como base a tarefa de
coordenar, a nivel nacional, todas as actividades no dominio do ambiente, de forma a promover
a gestao, preservac;:ao e utilizac;:ao racional dos recurses naturais do pais, bem como propor
politicas e estrategias ambientais a serem integradas nos pianos sectoriais de
desenvolvimento. Tern, portanto, a func;:ao de promover o desenvolvimento sustentavel no pals
atraves da direcc;:ao da execuc;:ao da politica 17 ambiental do pa is.
Nos estudos de Avaliac;:ao de lmpacto Ambiental as direcc;:oes que destacam relevancia sao a
Direcc;:ao Nacional de Avaliac;:ao de lmpacto Ambiental (DNAIA) e a Direcc;:ao Nacional de
Gestao Ambiental (DNGA).

E de apontar que a DNAIA, para alem de gerir e coordenar o processo de Avaliac;:ao de
lmpacto Ambiental, e ainda responsavel pela fiscalizac;:ao do cumprimento de medidas de
mitigac;:ao dos impactos ambientais, bem como pelas auditorias ambientais. A DNAIA compete
ainda o accionamento de mecanismos locais conducentes ao embargo, ou cancelamento do
exercicio das actividades, incluindo as de consultoria ambiental, no caso de projectos que
atentem contra a qualidade do ambiente.
8.1.2. Ministerio dos Recursos Minerais

E o 6rgao do Governo de Moc;:ambique que dirige e executa as politicas no ambito da
investigac;:ao geol6gica, inventariac;:ao e explorac;:ao dos recurses minerais, incluindo o carvao e
os hidrocarbonetos.
A sua estrutura organica inclui: a lnspecc;:ao-geral dos Recurses Minerais; as Direcc;:oes
Nacionais de Geologia, de Minas e de Planificac;:ao e Desenvolvimento; os Oepartamentos de
Administrac;:ao e Financ;:as e de Recurses Humanos; o Gabinete da Ministra. A nivel provincial
conta com as Direcc;:oes Provinciais para os Recurses Minerais.

8.2. Politicas
ambiente

e estrategias

nacionais

para

a

protec~ao

do

meio

8.2.1. Programa Nacional de Gestao Ambiental
0 Programa Nacional de Gestao Ambiental (PNGA), aprovado pelo Conselho de Ministros em
1995, orienta as estrategias e politicas de gestao ambiental em Moc;:ambique. Esta ferramenta
juridica representa assim o piano principal para a area do ambiente em Moc;:ambique, contendo
a Politica Ambiental Nacional, o Quadro da Legislac;:ao de Ambiente e a Estrategia Ambiental.
O MICOA e a entidade com competencia para supervisionar a implementac;:ao do PNGA e,
para esse efeito, foram aprovadas regras e regulamentos ambientais. Cabe, assim, ao MICOA
a responsabilidade de avaliar politicas de outros ministerios, assim coma promover e
implementar uma adequada politica ambiental.

16
17

Ministerio criado pelo Decreto Presidencial n. 0 2/94, de 21 de Dezembro.
Decreto Presidencial n. 0 6/95, de 10 de Novembre.
Volume II - 44

/mpacto, Lda - Projectos e Estudos Ambientais

Projecto Explorac;:ao de Carvao
no Bloco 1068 Lem Moatize . Tete

Relat6rio Principal

A implementac;ao do PNGA requer uma serie de ac96es a todos os niveis e sectores e de
acordo com o PNGA, o MICOA, em estreita coordenac;ao com outros ministerios e com grupos
privados e civis, devera trabalhar com vista ao:
•

Desenvolvimento de politicas intersectoriais para o desenvolvimento sustentavel;

•

Desenvolvimento e promoc;ao do planeamento integrado do uso de recursos;

•

Promoc;ao da legislac;ao do sector e estabelecimento de normas e criterios para
protecc;ao ambiental e uso sustentavel dos recurses naturais do pais;

•

Criac;ao de condi96es para a aplicac;ao da lei e monitorizac;ao ambiental.

8.2.2. Plano Estrategico do Sector do Ambiente 2005-15
Tendo por objectivo a coordenac;ao da implementac;ao de uma estrategia que conduza a um
desenvolvimento sustentavel do pais para a reduc;ao da pobreza absoluta, o Plano Estrategico
do Sector do Ambiente 2005-15 assenta sobre a promo9ao do uso sustentavel dos recursos
naturais, a melhoria das qualidade do ambiente, o crescimento econ6mico e a equidade social.
Este Plano define sete aspectos ambientais de ac9ao prioritaria, para os quais esbo9a sete
pianos estrategicos (saneamento e agua; planeamento e ordenamento territorial; degrada9ao
de terras; gestao de recursos naturais; aspectos legais e institucionais; polui9ao do solo, ar e
agua; e, finalmente, desastres naturais).
Para alem, disso, o papel para os diferentes actores (Estado, sector privado; sociedade civil;
outros sectores e coordena9ao intersectorial) e tambem proposto neste Plano, de modo a
garantir a sua operacionaliza9ao, cabendo ao sector privado o seguinte:
•

lmplementar medidas de mitiga9ao dos impactos negatives no ambiente;

•

Promover ac96es de valoriza9ao do ambiente na sua area de actua9ao;

•

Contribuir com recursos para a implementa9ao das ac96es descritas no piano
estrategico;

•

Divulgar o Plano Estrategico do Sector do Ambiente;

•

Patrocinar o cumprimento dos objectives de desenvolvimento do Milenio, das Na96es
Unidas.

8.2.3. Plano de Accao para a Prevencao e Controlo da Erosao dos Solos 2008-2018
Este piano visa suportar quer a Lei do Ambiente, quer a Lei de Terras, promovendo uma serie
de ac96es no sentido de reduzir a erosao dos solos. Estruturado em duas componentes,
come9a por informar sobre a situa9ao da erosao de solos nos varios distritos e Mo9ambique
(apresentando caracteristicas dos varios tipo de erosao registados e apresentando as suas
causas e potencias consequencias), sendo que numa segunda parte prop6e uma serie de
medidas que visam minimizar os riscos associados ao uso inadequado dos recursos naturais,
propondo metas temporais para a redu9ao da erosao nos distritos mais afectados.
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Legislacao aplicavel ao presente projecto

8.3.1. Lei-guadro do ambiente

A Lei-quadro do Ambiente, aprovada em 1997 18 , reconhece a responsabilidade do Governo de
Moc;ambique na promoc;ao e implementac;ao do Programa Nacional de Gestao Ambiental. 0
objective desta lei consiste em fornecer um quadro legal para o use e gestao correcta do meio
ambiente e das suas componentes de forma a evitar, a todo o custo, a degrada9ao do
ambiente e, per esta via, promover o desenvolvimento sustentavel. A Lei-quadro do Ambiente e
aplicavel a todas actividades publicas ou privadas, as quais poderao influenciar, directa ou
indirectamente 19 , o meio ambiente.
Desta Lei destacam-se as caracteristicas abaixo20 :

• E consagrado o princf pio do poluidor-pagador, ou seja, determina que aqueles que
poluirem, ou de alguma forma degradarem o ambiente incorrem sempre na obriga9ao
de reabilitac;ao ou de compensac;ao pelos danos dai decorrentes;

• E proibida a poluic;ao, desde a fase de produc;ao a fase de dep6sito no solo e no
subsolo, o lanc;amento para a agua ou para a atmosfera, de quaisquer substancias
t6xicas e poluidoras, ou qualquer outra forma de degrada9ao do ambiente fora dos
limites legalmente estabelecidos;
•

Os projectos e opera96es que possam causar impacto negative sobre o ambiente, estao
sujeitos a uma Avaliac;ao de lmpacto Ambiental a ser realizada per consultores
independentes.

0 licenciamento das actividades que possam causar impactos ambientais significativos e
obrigat6rio. Deste mode, e estabelecido que os projectos e opera96es que possam causar
impacto negative significativo sobre o ambiente estao sujeitos a uma Avaliac;ao de lmpacto
Ambiental (AIA) a ser realizada per consultores independentes. Esta AIA, descrita em
regulamento pr6prio21 , e condic;ao necessaria para a obtenc;ao de uma Licenc;a Ambiental 22 ,
que precedera quaisquer outras licenc;as legalmente exigidas em func;ao do tipo projecto
8.3.2. Regulamento sobre o Processo de Avaliacao do lmpacto Ambiental

A concessao de uma Licenc;a Ambiental constitui um pre-requisite para a implementac;ao de
uma serie de actividades de desenvolvimento (definidas no referido regulamento: anexos I, II e
Ill) e uma vez concedida a Licenc;a Ambiental o Proponente podera iniciar a implementac;ao do
projecto.

0 Regulamento do AIA (Decreto 45/2004 de 29 de Setembro, parcialmente modificado pelo
Decreto 42/2008 de 4 de Novembre) define tres categorias de actividades (A, Be C) com base
nas quais o tipo de avaliac;ao ambiental e determinado pelo MICOA:
•

Categoria A: As actividades descritas no Anexo 1 sac consideradas come tendo
impactos adverses significativos sobre o meio ambiente e estao sujeitas realiza9ao de
um Estudo de lmpacto Ambiental ("EIA").

•

Categoria B: As actividades descritas no Anexo II sac aquelas cujo potenciais impactos
ambientais sao menos adverses que aqueles incluidos na Categoria A e encontram-se
sujeitas a um Estudo Ambiental Simplificado (EAS).

a

18

Lei n. 0 20/97, de 7 de Outubro.
Artigo 3, da Lei n. 0 20/97.
20
Artigo 3 (g) e Artigo 9, da Lei n. 0 20/97.
21
Regulamento sobre o Processo de Avalia9ao de lmpacto Ambiental, descrito mais adiante.
22
Artigo 15, da Lei n. 0 20/97.
19
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Categoria C: As actividades descritas no Anexo Ill encontram-se isentas da realiza9ao
de um EIA ou de um EAS mas ainda assim lhes e exigida a observancia das praticas de
boa gestao ambiental.

Conforme com o Regulamento do AIA, existem tres fases distintas para realizar uma AIA sabre
a actividade da Categoria A, nomeadamente,
•

A lnstru9ao do Processo (IP) de AIA no MICOA.

•

Prepara9ao de um Estudo de Pre-viabilidade Ambiental e Defini9ao do Ambito (EPDA) e
dos Termos de Referenda (TdR) para o EIA.

•

A realiza9ao do EIA, incluindo o Estudo de lmpacto Ambiental per se e o Processo de
Participa9ao Publica.

0 projecto que se apresenta neste documento foi categorizado, na fase de IP coma sendo de
"Categoria A", tendo ja side apresentados e aprovados quer o EPDA, quer os TdR para o EIA.
A presente fase de AIA consiste na apresenta9ao dos resultados preliminares do EIA as PIAs.
Em 2006, foram aprovados dois diplomas ministeriais, sendo o primeiro o que especifica
normas e harmonizam procedimentos para a Elabora9ao de Estudos de lmpacto Ambiental 23 e
segundo para a Participa9ao Publica, no ambito do processo de AIA 24 , conforme especificado
nas duas sec96es que se seguem.:

8.3.3. Directiva Geral para Estudos de lmpacto Ambiental
Esta directiva 25 providencia orienta96es e parametros gerais para a AIA; especifica a
abordagem e as componentes para o EIA e o PGA;

8.3.4. Directlva Geral para o Processo de Participacao Publica no Processo da
Avaliacao do lmpacto Ambiental
Esta directiva 26 define e harmoniza as normas e procedimentos para o processo de
Participa9ao Publica no processo de AIA. Estabelece, entre outros, que a Participa9ao Publica
e obrigat6ria para actividades de Categoria A e que esta deve ser abrangente, e define que os
contributos do publico devem ser considerados pela equipa tecnica no processo de AIA.

8.3.5. Regulamento sobre os Padroes de Qualidade Ambiental e Emissao de Efluentes
Este Regulamento estabelece padr6es de qualidade ambiental e de emissao de efluentes,
tendo em vista o controlo e a manuten9ao dos niveis admissiveis de polui9ao sabre as
componentes ambientais 27 .
Este Regulamento e aplicavel a todas as actividades publicas au privadas susceptiveis de
afectar directa ou indirectamente os componentes ambientais. Nele se definem parametros e
metodologias de controlo para a manuten9ao da qualidade do ar, da agua, do solo e para
emiss6es de ruido. Sao estabelecidas as competencias para controlo, apoio tecnico, revisao
dos padroes, fiscaliza9ao de transgress6es e regime de san96es.

23

24

25
26

27

Diploma Ministerial n.0 129/2006, de 19 de Julho.
Diploma Ministerial n.0 130/2006, de 19 de Julho.
Diploma Ministerial n.0 129/2006, de 19 de Julho
Diploma Ministerial n°130/2006 de 19 de Julho
Decreto n.0 18/2004, de 2 de Junho.
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Vale a pena mencionar algumas regulamentac;:6es de aplicac;:ao no presente projecto:
• Qualidade da agua - a descarga de efluentes Ifquidos industriais "devera ser
determinada no ambito do licenciamento ambiental", para assegurar a preservac;:ao da
qualidade das aguas do meio receptor, podendo ser efectuados reajustes para valores
mais baixos que as estabelecidos no regulamento (ver Anexo Ill), caso a sensibilidade e
o uso do meio receptor o justifiquem;
•

Qualidade do solo - e proibida a deposic;:ao no solo de substancias nocivas que
possam determinar au contribuir para a sua degradac;:ao. Sao estritamente proibidas
actividades que, implicando a movimentac;:ao de solos, atentem contra o seu estado de
conservac;:ao contribuindo para a sua degradac;:ao;

•

Qualidade do ar - sao definidos valores limite de emissao par fontes m6veis que
incluem maquinaria pesada (ver Anexo I e II);

•

Niveis de ruido - estao par definir pelo MICOA as padr6es de emissao de ruido, sendo
que deverao ser admissiveis para a saude e sossego publicos.

8.3.6. Regulamento sobre a Gestao de Residuos
Aprovado em 200628 , este regulamento estabelece regras relativas a produc;:ao, emissao ou
deposic;:ao de qualquer substancia t6xica ou poluidora de mode a prevenir ou minimizar os seus
impactos negatives sobre a saude e o ambiente. Aplica-se a todas as pessoas singulares ou
colectivas, publicas ou privadas e estabelece competencias para a gestao de residues. Atraves
das suas principais caracteristicas, todos as residuos sao classificados em perigosos e nao
perigosos e subdivididos em classes ou categorias. Neste regulamento sao definidas as
obrigac;:6es das entidades produtoras e gestoras de residuos estabelecendo-se regras para a
recolha, movimentac;:ao, acondicionamento (estabelecendo-se o c6digo de identificac;:ao de
residues perigosos), tratamento e valorizac;:ao de residues. Finalmente, o regulamento define
as infracc;:6es e respectivas sanc;:6es referentes ao incumprimento do estabelecido.
Para o presente projecto, e de referir o especial cuidado a ter com residuos perigosos onde
se incluem substancias explosivas, gases comprimidos e liquidos inflamaveis que serao
utilizados na constrw;:ao e explorac;:ao das minas de carvao. Sera de prever um correcto
manuseamento, acondicionamento e tratamento, de mode a garantir uma correcta gestao,
minimizando os seus impactos potenciais negatives sobre o ambiente e sobre a saude.
8.3.7. Regulamento sobre o Processo de Auditoria Ambiental
Este regulamento foi aprovado pelo Conselho de Ministros 29 , com o objective de estabelecer
parametros para a realizac;:ao de auditorias ambientais. Este regulamento e aplicavel a todas as
actividades publicas au privadas que, durante a respectiva implementac;:ao, possam ter
impacto, directa ou indirectamente, no ambiente.

0 artigo 4 refere-se ao objecto das Auditorias Ambientais:

28
29

•

Os impactos provocados pelas actividades de retina sobre o ambiente;

•

Os riscos de acidentes e os pianos de contingencia para a evacuac;:ao e protecc;:ao dos
trabalhadores e das populac;:6es situadas na area de influencia da actividade;

•

0 grau de conformac;:ao do exercicio das actividades de desenvolvimento, com os
parametros definidos, para sua implementac;:ao, no processo de licenciamento ambiental
e a sua conformac;:ao com os regulamentos e normas tecnicas em vigor;

Decreto 13/2006, de 15 de Junho.
Decreto n. 0 32/2003, de 12 de Agosto
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•

Os nfveis efectivos ou potenciais de poluic;ao ou de degradac;ao ambiental resultantes
da implementac;ao de actividades de desenvolvimento;

•

As condic;6es de operac;ao e de manutenc;ao dos equipamentos e sistemas de controlo
da poluic;ao;

•

As medidas a serem tomadas para restaurar o ambiente e proteger a saude publica;

•

A capacitac;ao dos responsaveis pela operac;ao e manuten<;ao dos sistemas, rotinas,
instalac;6es e equipamentos de protecc;ao do ambiente e da saude publica;

•

A gestao e conservac;ao das fontes de energia, materia-prima e da agua;

•

A reutilizac;ao, reciclagem, reduc;ao, transporte e eliminac;ao de resf duos;

•

Os ruf dos e vibrac;6es dentro e fora das instalac;6es;

•

A selecc;ao de novas metodos de produc;ao e a alterac;ao dos metodos existentes,
inclusive do processo industrial e sistema de monitoria contf nuo para a reduc;ao dos
nfveis de poluentes;

•

As medidas de prevenc;ao e limitac;ao dos acidentes ambientais.

0 conteudo do Relat6rio de Auditoria Ambiental e especificado no artigo 10. Constitui
responsabilidade do MICOA promover Auditorias Ambientais e assegurar que as auditorias
sejam realizadas para as actividades que assim o exijam. Os auditores ambientais devem estar
registados no MICOA.

8.3.8. Regulamento sobre a lnspeccao Ambiental
0 Regulamento sabre a lnspecc;ao Ambiental 30 regula a actividade de supervisao, controlo e
fiscalizac;ao do cumprimento das normas de protecc;ao ambiental. As instituic;6es alvo das
inspecc;6es sao obrigadas a fornecer toda a informac;ao necessaria para o cumprimento
efectivo da acc;ao de inspecc;ao (artigo 15).

8.4.

lnstrumentos legais especificos do sector de recursos minerais

8.4.1. Lei de Minas
A Lei de Minas 31 , prescreve o quadro regulat6rio da actividade mineira em Moc;ambique. Esta
lei estatui, entre outros aspectos, a gestao ambiental da actividade mineira e norma as
condic;6es de acesso ao exercfcio desta actividade atendendo a preservac;ao do meio ambiente
e tendo par fito a sua utilizac;ao racional (o desenvolvimento sustentavel), favorecendo a
economia moc;ambicana 32 • Este exercicio do direito de uso e aproveitamento dos recurses
minerais deve ser conduzido observando as melhores e mais seguras praticas mineiras,
atendendo aos padr6es de qualidade ambiental estabelecidos, visando a promoc;ao de um
desenvolvimento sustentavel duradoiro 33 .
A lei condiciona o infcio de qualquer trabalho de desenvolvimento ou de minerac;ao na area
para a qual houve atribuic;ao da concessao mineira, a emissao previa de uma licenc;a
ambiental, exigida par lei 34 sendo que o titular dessa concessao deve obter a referida licenc;a
dentro de tres anos a partir da data da emissao da concessao mineira, sob pena de revogac;ao
30

Decreta n°11/2006 de 15 de Junha
Lei n° 14/2002, de 26 de Junho.
32
Artiga 1, n° 1 da Lei de Minas.
33
Artiga 2, da Lei de Minas
34
Artiga 15 (1.a), da Lei de Minas.
31
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da concessao mineira 35 . Sao igualmente dever e faculdade do titular de concessao mineira os
seguintes:
•

Nao remover, para alem dos limites da area mineira para fins comerciais, madeiras,
madeiras f6sseis, achados arqueol6gicos ou outros produtos florestais, faunf sticos ou
agua obtida ou retirada na area mineira 36 ;

•

Manter a area de operac;6es mineiras em estado seguro, em cumprimento dos
regulamentos de gestao, saude e seguranc;a mineiras 37 ;

•

Cumprir com as exigencias de protecc;ao, gestao e restaurac;ao ambiental nos termos
da legislac;ao em vigor38 .

0 capftulo V da Lei de Minas cuida exclusivamente da gestao ambiental da actividade mineira .
Assim, no exercf cio da actividade mineira devem ser resguardados os seguintes aspectos:
a) Leis e regulamentos pertinentes ao uso e aproveitamento dos recursos minerais,
bem como a protecc;ao e preservac;ao do ambiente, incluindo os aspectos sociais,
econ6micos e culturais, em vigor;
b) Boas praticas mineiras, a fim de minimizar o desperdicio e as perdas de recurses
de recurses naturais e de protege-los contra danos desnecessarios.39
Para a efectivac;ao da gestao ambiental sao chamados a consulta e observancia, os seguintes
instrumentos40 :
•

A avaliac;ao do impacto ambiental (AIA);

•

0 programa de gestao ambiental;

•

O piano de gestao ambiental;

•

0 programa de monitorizac;ao ambiental;

•

0 programa de encerramento da mina;

•

A auditoria ambiental;

•

0 programa de controlo de situac;ao de risco e emergencia.

0 processo de avaliac;ao, gestao e controlo ambiental da actividade mineira
conformidade com legislac;ao especifica.

e

feito em

8.4.2. Regulamento da Lei de Minas
0 Regulamento da Lei de Minas 41 estabelece as regras pelas quais se rege a actividade
mineira, em conformidade com o disposto na Lei de Minas.
Relativamente a protecc;ao do ambiente, o regulamento estabelece que o titular e o operador
mineiro devem realizar as operac;oes mineiras em harmonia com as melhores e mais seguras
praticas mineiras, observando os padroes de qualidade ambiental legalmente estabelecidos.

35

Artigo 15 (2) , da Lei de Minas.
n.0 3 do artigo supra referido.
37
n.0 6, alinea g) do mesmo artigo.
38
n. 0 6, alinea h) do artigo em apreco.
39
Artigo 35 da Lei de Minas.
40
Artiga 36 da Lei de Minas.
41
Decreto n° 62/2006 de 26 de Dezembro, que revoga o Decreto n°28/2003 de 17 de Junho.
36
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8.4.3. Regulamento sobre a Seguranca Tecnica e de Saude nas Actividades Geol6gicoMineiras:
Este regulamento 42 define medidas para "garantir condic;6es de saude e de seguranc;a dos
trabalhadores no desempenho das suas func;6es nas operac;6es mineiras, incluindo a aplicac;ao
das medidas de prevenc;ao tecnica de acidentes, dos riscos profissionais e higiene nos locais
de trabalho, onde se desenvolvam as actividades mineiras" (artigo 1). 43 0 regulamento
considera uma diversidade de condic;6es as quais estao associados potenciais riscos de saude
e seguranc;a (p.e. utilizac;ao de explosivos, transporte de trabalhadores, abastecimento de
veiculos, trabalho com cargas suspensas, entre outros).

8.4.4. Regulamento Ambiental para a Actividade Mineira
Este regulamento 44 define as competencias em materia de Avaliac;ao do lmpacto Ambiental.
Classifica as actividades mineiras em tres niveis - o presente Projecto enquadra-se nas
"actividades de nivel 3", que corresponde aos projectos mineiros de maior dimensao e
complexidade, estando, por isso, sujeito a um processo detalhado de AIA. 0 Regulamento
apresenta instrumentos de gestao ambiental e define as obrigac;6es e responsabilidades do
proponente relativas a conservac;ao e gestao ambiental.
8.5.

Outros instrumentos legais relevantes:

8.5.1. Lei de Terras
0 Estado Moc;ambicano defende a promoc;ao de um uso e aproveitamento da terra de tal forma
que este recurse, considerado o mais importante de que o pais disp6e, seja valorizado e que
haja um contribute para o desenvolvimento da economia nacional.

e

O principio geral desta Lei 45 estabelece que "a terra propriedade do Estado e nao pode ser
vendida ou, par qualquer forma, a/ienada, hipotecada ou penhorada". Assim, este documento
estabelece os termos do direito de uso e aproveitamento da terra definindo a propriedade da
terra e o dominio publico (incluindo zonas de protecc;ao parcial ou total com usos restritos); as
condh;:6es de atribuic;ao dos direitos de uso e aproveitamento de terras; as competencias do
Estado, 6rgaos locais e comunidades no processo de titularidade, estabelecendo a aplicac;ao
taxas de autorizac;ao segundo a localizac;ao, dimensao e finalidade de terrenos.
Esta Lei foi regulamentada em 1998, com a publicac;ao do Regulamento da Lei de Terras 46
onde se define com mais detalhe os procedimentos para a obtenc;ao do direito de uso e
aproveitamento da terra e onde se estabelece um sistema nacional de cadastro de terras. Sao
ainda especificadas as caracteristicas das zonas de protecc;ao parcial, os procedimentos do
processo de titularidade bem como os direitos e deveres dos titulares (sector privado, estado e
comunidades locais47 ).
Grac;as a necessidade em definir os requisitos para a delimitac;ao de areas quer ocupadas
pelas comunidades locais e pessoas de boa fe, quer para a atribuic;ao de titulos de direito de
42

Decreto 18/2004 de 2 de Junho

43

A respeito da protecyao da saude e seguranc;:a dos trabalhadores, ver tambem Lei do Trabalho (Lei 8/98 de 20 de Julho) mais
adiante neste Capitulo.

44

Decreto n°26/2004 de 20 de Agosto
Artigo 3 da Lei n. 0 17/1997, de 1 de Outubro.
46
Decreto n. 0 66/1998, de 8 de Dezembro.
47
Artigo 13(3) do Regulamento da Lei de Terras: "o processo de titula9ao do direito de uso e
aproveitamento da terra inc/ui o parecer das autoridades administrativas /ocais, precedido de consu/ta as
respectivas comunidades, para efeitos de confirma9ao de que a area esta livre e nao tern ocupantes".
45
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uso e aproveitamento da terra, foi publicado em 2000 um Anexo Tecnico ao Regulamento da
Lei de Terras. Neste anexo sao estabelecidas as regras de delimita9ao de areas ja ocupadas
(comunidades locais au pessoas de boa-fe) e de demarca9ao no ambito de um processo de
titularidade. lncluidas nestas regras esta a necessidade de um diagn6stico participativo onde
as comunidades sao informadas e ouvidas sabre os destinos de determinada area a delimitar
ou demarcar.

0 Regulamento da Lei de Terras foi alterado 48 em 2003, de modo a promover uma
compatibiliza9ifo entre o Cadastro Nacional de Terras e o Registo Predial.
Direito de uso e aproveitamento da terra
De acordo com LT, o direito de uso e aproveitamento da terra pode ser adquirido par
autoriza9ao de pedido apresentado por pessoas colectivas na forma estabelecida na presente
Lei 49 .
Paralelamente a esse pedido deve ser apresentado um piano de explora9ao 50 . Conforme
disp6e o artigo 25 da Lei de Terras, ap6s a apresenta9ao do pedido de uso e aproveitamento
da terra, emitida uma autoriza9ao provis6ria (n. 0 1). Esta autoriza9ao tern a dura9ao maxima
de cinco anos para as pessoas nacionais e dais anos para as pessoas estrangeiras (n. 0 2).

e

Uma vez cumprido o piano de explora9ao dentro do periodo de autorizac;ao provis6ria, e
concedida a autorizac;ao definitiva de uso e aproveitamento da terra e emitido o respective
tftulo 51 .

8.5.2. Lei de Aguas
A Lei de Aguas 52 salvaguarda a protecc;ao qualitativa das aguas de forma a evitar a sua
contamina9ao. Entende-se par contamina9ao da agua, no dizer da lei (artigo 51 ), "a ac9ao e o
efeito de introduzir materias, formas de energia ou a cria9ao de condir;oes que, directa ou
indirectamente, impliquem uma altera9ao prejudicial da sua qualidade em rela9ao aos usos
posteriores ou sua fun9ao eco/6gica". Nestes termos, sao consideradas ilf citas, no artigo 53,
as seguintes ac96es:

a

a)

Efectuar directa ou indirectamente despejos que contaminem as aguas;

b)

Acumular residues s61idos, desperdicios ou
contaminem ou criem perigo da sua degrada9ao;

c)

Actuar sabre o meio fisico ou biol6gico afecto
perigo da sua degradac;ao;

d)

Exercer, nas zonas de protecc;ao estabelecidas nos pianos de ordenamento de
aguas, quaisquer actividades que envolvam ou possam envolver perigo de
contamina9ao ou degradac;ao do dominio publico.

quaisquer

substancias

que

a agua de modo degrada-lo ou criar

48

Decreto n. 0 1/2003, de 18 de Fevereiro, altera os artigos 20 e 39 do Regulamento da Lei de Terras.
cf. alfnea c) do artigo 12 da Lei de Terras em combina9ao com o artigo 11 do Regulamento da Lei de
Terras.
50
Artiga 19, da Lei de Terras. 0 piano de explorai;ao, coma definido no artigo 1 (ponto 12) da Lei de
Terras, e o documento apresentado pelo requerente do pedido do uso e aproveitamento da terra,
descrevendo o conjunto das actividades, trabalhos e constru96es que se compromete a realizar, de
acordo com um determinado calendario.
51
Artiga 26 da Lei de Terras e artigo 31 do Regulamento da Lei de Terras.
52
Lei n° 16/91, de 3 de Agosto
49
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8.5.3. Lei do Trabalho
A Lei do Trabalho 53 define os principios gerais e estabelece o regime juridico aplicavel as
rela96es individuais e colectivas de trabalho subordinado, prestado por conta de outrem e
mediante remunera<;ao. A relevancia especifica deste instrumento legal provem ainda do facto
de este canter clausulas relativas a Saude e Seguranga dos trabalhadores. No seu Artigo 146,
a Lei estabelece que "as entidades empregadores devem providenciar aos seus trabalhadores
boas condi96es fisicas de trabalho ( ... ) e informa-los sobre o risco do seu posto de trabalho",
como forma de minimizar os riscos de Saude e Seguranga para os seus trabalhadores. Esta
Lei estabelece ainda que, "sempre que necessario, as entidades empregadoras devem
fornecer equipamentos de protec9ao e roupas de trabalho apropriados", como form a de
prevenir acidentes.
8.5.4. Lei da Proteccao Cultural
Formulada em 198854 , visa a protecgao legal dos bens materiais e imateriais do patrim6nio
cultural mogambicano (existentes ou a ser descobertos). Para efeitos desta Lei, o patrim6nio
cultural e definido como "o conjunto de bens materiais e imateriais criados au integrados pelo
povo moc;ambicano ao tango da hist6ria, com re/evancia para a definic;ao da identidade cultural
moc;ambicana'65 . Os bens do patrim6nio cultural mogambicano sao especificados e sao
estabelecidas responsabilidades no ambito da protecgao e valorizagao do patrim6nio cultural e
sao estabelecidas regras de classificac;ao, registo, comunicac;ao de descoberta, comercio e
utilizac;ao para este tipo de bens. Para a protecc;ao destes bens e criado o Conselho Nacional
do Patrim6nio Cultural, encarregue da classificac;ao, registo, definic;ao de financiamento e usos
para o patrim6nio cultural.
Dada a natureza e envergadura das obras envolvidas no Projecto em analise, adquire
importancia particular o dever de comunicac;ao da descoberta de quaisquer lugares,
constru96es, objectos ou documentos susceptiveis de serem classificados bens do patrim6nio
cultural 56 .

Nata: Para a identificac;ao dos impactos potenciais deste Projecto e defini<;ao das respectivas
medidas de mitigar;ao foram ainda usadas coma linhas orientadores complementares as
Directrizes Gerais sabre Ambiente, Saude e Seguran<;a do Banco Mundia/ (IFC, 2007a), bem
coma directivas especfficas para as actividades de minerar;ao (IFC, 2007b).
8.6.

Convenc;oes lnternacionais

lmporta, finalmente, assinalar que o Governo de Moc;ambique celebrou e ratificou varias
conven96es internacionais relativas a gestao ambiental e a protecc;ao do meio ambiente.
Conven~ao

de Viena para a Protec~ao da Camada de Ozono (1985)
Esta convenc;ao, ratificada por Moc;ambique 57 , compromete os governos a tomarem medidas
apropriadas para a protecc;ao da saude humana e o ambiente contra os efeitos adversos
resultantes da destruic;ao da camada de ozono. Sao encorajadas a investigagao colaborativa e
a troca de informac;ao, com vista a uma melhor compreensao e avaliac;ao dos efeitos das
mudanc;as na camada de ozono sobre a saude humana e no ambiente.

53
54

55
56
57

Lei n. 0 23/2007, de 1 de Agosto, que revoga parcialmente a Lei n. 0 8/1998, de 20 de Julho
Lei 10/1988, de 22 de Dezembro.
Artigo 3, Lei da Protecc;ao Cultural.
Artigo 13, Lei da Protecc;ao Cultural.
Resoluc;ao n. 0 8/93, de 8 de Dezembro.
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Agenda 21 da Conferencia das Na96es Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento (1992)
A Agenda 21 e um piano de acc;ao detalhado a ser implementado a nivel global, nacional e
local pelo Sistema das Nac;6es Unidas, governos e principais grupos, com vista reduc;ao dos
impactos da acc;ao humana no ambiente. 0 Capftulo 17 da Agenda 21 aborda a protecc;ao dos
oceanos, ea Secc;ao 17.30 convida as estados a avaliar a necessidade de medidas adicionais
para o controlo da degradac;ao do ambiente marinho par actividades baseadas no mar,
incluindo actividades associadas a plataformas de petr61eo e gas.

a

Conven9ao sobre as Mudan9as Climaticas (1992)
Esta convenc;ao, ratificada por Moc;ambique 58 tern par objective a estabilizac;ao das
concentrac;6es dos gases de estufa na atmosfera, em consonancia com o desenvolvimento
sustentavel a uma escala de tempo que permita prevenir interferencia atmosferica perigosa
com o sistema climatico. Os governos devem tomar medidas de precauc;ao para prevenir ou
minimizar as causas das mudanc;as climaticas e mitigar os seus efeitos adverses.
Conven9ao sobre a Diversidade Bio/6gica (1992)
Esta convenc;ao foi ratificada par Moc;ambique em 199459 · Em apoio a conservac;ao da
biodiversidade, as governos comprometem-se a conservac;ao e o uso sustentavel dos recurses
biol6gicos no processo de tomada de decis6es a nfvel nacional, estabelecendo um sistema de
areas protegidas e exigindo avaliac;6es de impacto ambiental de projectos de desenvolvimento
propostos, que possam afectar negativamente a diversidade biol6gica
Moc;ambique e igualmente Parte dos acordos internacionais sabre as mudanc;as climaticas
(Protocolo de Kyoto 60 ), desertificac;ao61 , especies em perigo 62 , residues perigosos 63 · e terras
humidas 64 .

58

Resolu9ao n.0 1/94, de 24 de Agosto.
Resolu9ao n.0 2/94 , de 24 de Agosto.
60
Resolu9ao n.0 10/2004, de 28 de Julho.
61
Resolw;ao n.0 20/96, de 26 de Novembro.
62
ResolLI<;:ao n.0 20/81 , de 30 de Dezembro.
63
Conven90es de Basileia e Bamako ratificadas pelas Resolu90es n. 0 18/96 e 19/96 (respectivamente),
de 26 de Novembro.
64
Resolu9ao n. 0 45/2003, de 5 de Novembro.
59
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9. METODOLOGIA DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL
0 EIA foi realizado em conformidade com os Termos de Referencia propostos pelo Consulter
(ver Anexo V.1.) e aprovados pela Direcc;ao Nacional de Avaliac;ao do lmpacto Ambiental
(DNAIA), segundo atesta a carta desta instituic;ao, apresentada no Anexo V.2.
0 estudo compreendeu as seguintes tarefas principais:
Recolha de informac;ao para a caracterizac;ao da situac;ao de referencia. O processo
incluiu revisao bibliografica e trabalho de campo;
Solicitac;ao de esclarecimentos sobre as especificidades do projecto a tecnicos da Eta
Star antes da visita de campo e no terreno, seguida de discussao das constata96es do
trabalho de campo;
Compilac;ao de informac;ao sobre as caracterf sticas biofisicas e socioecon6micas da area
do projecto;
ldentificac;ao preliminar dos aspectos ambientais susceptiveis de resultar em impactos
ambientais;
Realizac;ao de Estudos Especializados (com destaque para o estudo hidrol6gico, de
poluic;ao atmosferica e de gestao de residues);
ldentificac;ao dos principais impactos potenciais do projecto;
Classificac;ao dos impactos com base nos criterios apresentados nos Termos de
Referencia (Probabilidade, Extensao, Durac;ao, lntensidade e Significancia);
Formulac;ao de medidas de mitigac;ao dos impactos negatives e medidas para
incrementar os impactos positives identificados;
Formulac;ao de medidas de gestao e monitoria ambiental dos impactos, integradas num
Plano de Gestao Ambiental.
Consulta Pliblica
Uma reuniao de Consulta Publica foi realizada em Moatize no dia 18 de Fevereiro de 2010,
coma parte integrante do EIA. Tratou-se da segunda etapa do processo de Consulta as Partes
lnteressadas e Afectadas (PIAS) sobre o projecto proposto, sendo que a primeira foi cumprida
na fase de EPDA, atraves da realizac;ao de uma reuniao na Cidade de Tete, a 3 de Abril de
2009.
0 processo de Consulta Publica incluiu as seguintes etapas:
ldentificac;ao das Partes lnteressadas e Afectadas (PIAs)
Divulgac;ao de informac;ao sabre o projecto e sobre a reuniao de Consulta Publica nos
meios de comunicac;ao locais de maior abrangencia;
Divulgac;ao de informac;ao sumarizada sobre o projecto por meio de um "Documento de
Discussao";
Convite as PIAS para participarem no processo de Consulta Publica;
Registo de todas as quest6es apresentadas pelas PIAS no processo de Consulta
Publica;
Encaminhamento das quest6es a Equipa Tecnica da AIA, para considerac;ao nos
estudos ambientais das fases de EPDA e EIA e nos respectivos relat6rios.
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Os procedimentos de Consulta Publica estabelecidos para este projecto estao em
conformidade com a Directiva Geral para o Processo de Participac;:ao Publica no Processo de
Avaliac;:ao do lmpacto Ambiental 65 .
Foi produzido um Relat6rio de Consulta Publica (Volume IV do Relat6rio de EIA) que abarca,
entre outros aspectos, o modo coma o processo foi conduzido e as quest6es colocadas pelos
intervenientes consultados. 0 modo coma o processo decorreu e descrito na forma de Actas
resumidas, enquanto que as quest6es colocadas pelas PIAs e as respectivas respostas sao
apresentadas numa Matriz de Perguntas e Respostas.

65

Diploma Ministerial n. 0 130/2006, de 19 de Julho.
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IDENTIFICA~AO E AVALIA~AO DOS IMPACTOS POTENCIAIS

Neste capltulo sao considerados potenciais impactos bioff sicos, socioecon6micos e de saude e
seguranc;a.
10.1. Classificac;ao dos impactos identificados

Os impactos potenciais identificados foram avaliados e classificados segundo os criterios que
se apresentam e descrevem na Tabela 8.
Tabela 8. Criterios de classificac;;ao dos impactos identificados durante o EIA.
CRITERIO
Estatuto
Positive
Negative
Probabilidade
Pouco Provavel
Provavel
Altamente
Provavel
Definitiva

Extensao
Local
Sub-regional
Regional
Nacional
Internacional
Durac;;ao
De curto prazo
De medio prazo
De longo prazo
Permanente

lntensidade
Baixa
Mode rad a
Alta

Significancia
Baixa
Moderada
Alta

DEFINl<;Ao
Natureza do impacto
Mudarn;a ambiental benefica
Mudan<;a ambiental adversa
Grau de possibilidade de ocorrencia do impacto
A possibilidade de ocorrencia e baixa, quer seja pelo desenho do projecto quer
pela natureza do projecto
Existe uma possibilidade distinta de ocorrencia do impacto
Quando existe uma possibilidade muito alta de ocorrencia do impacto
Quando ha certeza que o impacto ira ocorrer, independentemente das medidas
preventivas adoptadas
A area afectada pelo impacto
Apenas no local proposto para as actividades do projecto - dentro da area de
concessao do bloco 1068L
No Distrito de Moatize
Nas provfncias da Zona Centro (Tete, Manica e Sofala)
Em Moc;:ambique
Em Moc;:ambique e em pafs(es) vizinho(s)
Periodo durante o qua/ se espera a ocorrencia dos impactos
Menor que seis (6) meses
Entre seis (6) meses e dois (2) anos
Todo o tempo de vida util do projecto (ate cerca de 30 anos)
0 impacto prolonga-se mesmo ap6s o fim das actividades do projecto,
independentemente da implementac;:ao ou nao de medidas de mitigac;:ao
Magnitude do impacto no local, tendo em conta o efeito sabre os processos
ambientais e sociais
0 funcionamento dos processes naturais, culturais ou sociais nao e afectado
0 funcionamento dos processes naturais, culturais ou sociais e afectado
0 funcionamento dos processes naturais, culturais ou sociais e temporaria ou
permanentemente interrompido
0 nivel de importancia do impacto - resulta da sfntese dos aspectos anteriores
(probabilidade, extensao, dura<;ao e intensidade)
Nao exige mais investigac;:ao, mitigac;:ao ou gestao
Exige mitigac;:ao e gestao para reduc;:ao de impactos (se negative)
Deve in~l:J~nciCir ~~~isc?es sobr~ a!>P..eC~()!) esp~~fficos do P.~Oj~~~o.

Os resultados da identificac;ao e classificac;ao dos impactos, bem coma as respectivas medidas
de mitigac;ao sao apresentados de seguida para cada uma das fases do projecto de explorac;ao
de carvao no bloco 1068L, em Moatize, Tete.
10.2. lmpactos potenciais do projecto e medidas de mitigacao

Os impactos potenciais decorrentes das varias actividades propostas pela Eta Star para o
estabelecimento de um projecto de explorac;ao de carvao no bloco 1068L foram agrupados em
4 grandes grupos: os tres primeiros grupos correspondem a cada uma das fases do projecto
(construc;ao, explorac;ao e encerramento) e o quarto e um grupo geral, para as actividades
transversais as varias fases do projecto. Procurou-se assim evitar repetic;6es. Os impactos de
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cada fase do projecto foram depois subdivididos consoante a sua natureza : biofisica;
socioecon6mica ou sobre a saude e seguranc;a ocupacional dos trabalhadores .

10.3. Fase de Fase de

Constru~ao

- potenciais impactos positivos

A construc;ao das infra-estruturas complementares de apoio a futura explorac;ao,
processamento e transporte de carvao do bloco 1068L, implicara uma conversao da area
actualmente ocupada principalmente par vegetac;ao em regenerac;ao secundaria, numa area
preparada para duas minas a ceu aberto e com as suas infra-estruturas complementares
construi das.
10.3.1. Fase de Construcao - impactos positivos de natureza biofisica
Nao aplicavel.
10.3.2. Fase de Construcao - impactos positivos de natureza socioecon6mica
1. Criacao de postos de trabalho temporaries a nf vel local
Conforme apresentado na sec~ao 4.8, o projecto sera responsavel pela cria<;aa de cerca de
300 pastas de traba/ho nesta fase. A canstru<;ao de infra-estruturas de apoio (escrit6rios,
oficinas, acampamento para trabalhadares, abertura de vias de acesso) absarvera cerca de
200 traba/hadores nao especializados e 100 trabalhadores especializadas. Esta mao-de-obra
sera contratada directamente pe/a Eta Star, ou pe/as empreiteiros a quern forem adjudicadas
as obras de canstru<;ao das infra-estruturas.
Estatuto: Positivo
Probabilidade: Definitiva
Extensao: Regional
Duracao: De media prazo
lntensidade: Media
Significancia: Moderada
Medidas de incrementacao:
• Estabelecer formalmente requisites de contratac;ao claros, a serem cumpridos pela empresa
contratante; para cada func;ao, divulgar o numero de pestos de trabalho disponiveis e o perfodo
aplicavel e indicar as qualificac;6es necessarias; comunicar claramente quando nao for
necessaria qualificac;ao previa;
• Dar prioridade a residentes do Distrito de Moatize, privilegiando os residentes das
povoac;6es circunvizinhas da area do Projecto, nomeadamente Nhamphiripiri, Mitacha, Toe;
• Atribuir os pestos de trabalho para func;6es nao especializadas a trabalhadores do Distrito de
Moatize, privilegiando os residentes das povoac;6es circunvizinhas da area do Projecto,
nomeadamente Nhamphiripiri, Mitacha e Toe;
• Providenciar formac;ao a pessoas locais para a execLI<;ao de tarefas semi-especializadas, de
modo a reduzir o numero de trabalhadores de fora para este fim .

10.4. Fase de Fase de

Constru~ao

- potenciais impactos negativos

10.4.1. Fase de Construcao - impactos negativos de natureza biofisica
2. Perturbacao de habitats sensfveis
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0 maior potencia/ carbonffero na zona Este do b/oco 1068L foi identificado sabre o leito e as
margens do Rio Muarazi, estando prevista a abertura de duas minas, nessa zona (Figura 2). A
perturbac;ao das margens e leito do Rio Muarazi pode causar impactos a jusante, que
comprometem os processos biofisicos associados hidrologia superficial e subterranea do Rio
Muarazi. A vegetac;ao das margens do Rio Muarazi foi classificada coma eco/ogicamente
sensfvel, merecendo ser protegida de modo a evitar processos de sedimentar;;ao, erosao ou
contaminac;ao.

a

Oeste modo, a abertura das minas na area causara impactos negativos, de extensao regional
(afectaria toda a bacia hidrogratica associada ao Rio Muarazi) e com uma durar;;ao maior do
que a do projecto (longa durar;;ao). Esta actividade podera interromper de forma permanente o
funcionamento dos processos naturais associados ao Rio Muarazi (intensidade a/ta}, tendo-se
classificado este impacto coma de a/ta significancia.
Estatuto: Negative
Probabilidade: Definitiva
Extensao: Sub-regional
Duracao: Longo prazo
lntensidade: Alta
Significancia sem mitigacao: Alta
Significancia: Moderada
Medidas de mitigacao:
• Proceder a abertura das minas de modo tal que seja evitado nao apenas o leito do rio, mas
tambem a faixa de 50 metros em cada margem (contados a partir da linha maxima das aguas,
considerada Zona de Protecc;ao Parcial (ZPP) ao abrigo do Regulamento da Lei de Terras
(Decreto n°66/98 de 8 de Dezembro);
• Construir barreiras ffsicas no limite da ZPP, em cada uma das margens do Muarazi. Esta
barreira servira, principalmente para a estabilizac;ao mecanica dos solos, reduzindo nao s6 a
erosao e sedimentac;ao dentro da ZPP, mas tambem a probabilidade de inundac;ao do poc;o da
mina. Dentro desta zona nao devera existir qualquer intervenc;ao, a excepc;ao de pequenas
pontes/passadic;os que deverao ser construf dos entre as du as margens, para assegurar o
transporte de carvao, materiais e pessoas entre as duas margens.
Constru~ao de barreiras e pequenas pontes/passadi~os:
• Limitar esta actividade ao perfodo seco (Maio a Outubro), restringindo assim a extensao de
terrenos humidos a perturbar, visto que grande parte das terras humidas em questao ficam
inundadas numa base sazonal (geralmente apenas na epoca das chuvas);

• Restringir ao minima necessario a remoc;ao de vegetac;ao e a circulac;ao de maquinas ou
pessoas em habitats sensiveis;
• Consciencializar os trabalhadores em rela<;:ao a necessidade de minimizar a perturba<;:ao de
habitats sensiveis.

3. Perda de vegetacao
As actividades da fase de construc;ao obrigarao a remor;;ao de vegetac;ao, para dar lugar a
actividades de minerac;ao. Tenda em conta que se trata da perda de vegetac;ao natural, a
persistir durante todo o tempo de vida util do projecto da vegetac;ao, quer nas areas de abertura
das minas, quer nas areas de implementac;ao das varias infra-estruturas, considera-se este
impacto de significancia a/ta. O impacto pode ser, no entanto, atenuado pela reposic;ao gradual
da vegetac;ao enquanto a actividade de abertura de minerac;ao for progredindo.
Estatuto: Negative
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Probabilidade: Definitiva
Extensao: Local
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Moderada
Siqnificancia sem mitiqacao: Baixa
Significancia: Baixa
Medidas de mitigacao:
• Limitar a remo9ao de vegeta9ao ao m1rnmo necessano para a abertura das minas e das
infra-estruturas associadas (p.e. edificios , estradas, passadi9os) ;
• Remover a camada superior do solo (topsoi~ de todas as zonas onde serao abertas as
minas. Esta opera9ao deve ser intensificada no tempo seco para minimizar a possivel erosao
das pilhas de solo causada pelo impacto das aguas das chuvas; a preparagao para a remo9ao
da camada superior do solo devera incluir a remo9ao de todas as arvores e arbustos da zona,
seguida por uma gradagem ligeira, para garantir a incorporagao de materia vegetal e
sementes na camada a remover;
• Preservar a camada superior do solo em pilhas de altura inferior a 2,5 m e com declive
menor que 1:2,5. Adoptar medidas de controlo da erosao como a cobertura com vegeta9ao, o
seu humedecimento ou outras mais eficientes, de modo a assegurar a sua preserva9ao ate
que a explora9ao das minas esteja finalizada.

Nota 1: No processo gradual de recuperar;ao das areas mineradas, e ap6s preenchimento
com material inerte da minerac;ao, a camada superior do solo sera usada para cobrir as areas
recuperadas que, par fim, serao reflorestadas com vegetar;ao aut6ctone.
Nota 2: Recomenda-se a monitoria deste impacto a partir de imagens de satelite de a/ta
resolur;ao da area de Projecto ou, alternativamente, de fotografias de pontos se/eccionados no
Bloco (a identificar pe/o Gestor Ambienta/ da Eta Star). A cada seis meses deverao ser
analisadas estas imagens de modo a aferir as alterar;oes na vegetac;ao. Estas imagens
servirao de suporte para o planeamento e a recuperar;ao geral da area de Projecto na Fase de
Encerramento e Reabilitar;ao.

4. Poluicao do solo e/ou aguas per res idues s61ides nao periqesos
Em qualquer uma das fases do projecto, podera ocorrer contaminar;ao do meio envolvente pela
deposir;ao inadequada dos residuos s6/idos nao perigosos66 . Estes (sucata e desperdicios
meta!icos; entulho; vidros; recipientes de plastico; lixo domestico organico; papel; produtos de
borracha; cabos electricos; entre outros) poderao acumular-se nas areas de traba/ho caso nao
sejam adequadamente geridos, com efeito negativo em termos de higiene e estetica.
Estatute: Negative
Probabilidade: Provavel
Extensae: Local
Duracao: Longo prazo
lntensidade: Moderada
Significancia sem mitigacao: Moderada
Significancia: Baixa
Medidas de mitiqacao:
• Designar um responsavel pela manutenc;ao da limpeza nas areas de trabalho e nas areas
residenciais;
66

Os residuos s61idos nao perigosos sao todas as substancias s61idas ou objectos a eliminar que nao
apresentam nenhuma das caracteristicas do Anexo Ill do Regulamento de Gestao de Residuos [Decreto
n.0 13/2006, de 15 de Junho].
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• Disponibilizar em locais estrategicos recipientes para o lixo, com tampa, de capacidade e em
numero suficiente, tendo em conta as estimativas de volumes de lixos domesticos a produzir;

a

• lnstruir OS trabalhadores a procederem deposigao adequada dos residues produzidos. As
areas de trabalho deverao ser mantidas limpas;
• 0 entulho pode ser usado de uma forma controlada na estabilizagao do solo em areas
localizadas;
• Considerar a possibilidade de reaproveitamento de materiais especificos considerados
residues da construgao mas com potencial para serem reaproveitados. Esta medida deve
excluir recipientes onde estiveram contidos materiais perigosos, ou outros materiais que
possam estar contaminados com residues perigosos, ou ainda materiais que comportem
qualquer outro tipo de perigosidade;
• Uma vez que se trata de um impacto de longo prazo, que ira persistir para alem da fase de
construgao, deve ser considerada a instalagao de um aterro para residues nao perigosos,
dentro da area do Bloco 1068L. A localizagao e as caracteristicas do aterro devem ser
estabelecidas tendo em conta as condi96es locais em estreita coordenagao com a DPCA de
Tete e em conformidade com o constante no Anexo V.4 ("Procedimentos para
elimina9ao/deposi9ao de residues").

5. Poluicao do solo e/ou aguas por residues s61idos perigosos
Associada as varias actividades a desenvolver pela Eta Star, preve-se a produqao de varios
tipos de resfduos perigosos: 61eos e lubrificantes usados; restos de desengordurantes,
solventes ou tintas; acidos e bases; baterias usadas; solo contaminado; lampadas; substancias
qufmicas perigosas; trapos sujos com 61eo ou lubrificante; latas de aerossol usadas; tambores
de 61eo ou solventes vazios; filtros usados de 61eo, ar ou agua, entre outros. Estes resfduos
apresentam um potencial contaminante elevado quer para o solo, quer para as aguas
(superficiais e subterraneas) pe/o terao de ser armazenados para posterior valorizar;ao par
empresas credenciadas.
Estatuto: Negative
Probabilidade: Altamente Provavel
Extensao: Local
Duracao: Longo prazo
lntensidade: Alta
Significancia sem mitigacao: Alta
Significancia: Moderada
Medidas de mitigacao:
• Assegurar que o manuseamento, armazenamento e transporte de substancias perigosas e
feito cumprindo as normas expostas no Anexo V.5 do Relat6rio Principal do EIA ("Gestao de
hidrocarbonetos e de outras substancias perigosas");
• 0 destine final destes resf duos sera seleccionado consoante as norm as para eliminagao de
residues perigosos, apresentadas no Anexo V.5 do Relat6rio Principal do EIA;
• Os trabalhadores deverao tomar conhecimento e aplicar quer as normas de manuseamento,
armazenamento e transporte de substancias perigosas, quer as de eliminagao de residues
perigosos;
• Os residues perigosos deverao ser recolhidos e armazenados em local vedado,
impermeabilizado e protegido de agentes climatericos ate sua recolha para destruigao por um
operador certificado. A selecc;ao do ope rad or responsavel pela recolha dos re sf duos deve
resultar de uma analise criteriosa das alternativas relativamente mais adequadas do ponto de
vista ambiental, visto que a Provfncia de Tete nao dispoe de instala96es vocacionadas para a
deposigao de resfduos s61idos perigosos. A DPCA de Tete deve ser envolvida na analise das
possfveis alternativas.
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Nota: A gestao de residues perigosos constitui, normalmente, um grande desafio para as
empresas que operam em Moc;ambique, sendo que o mesmo podera ocorrer no caso da Eta
Star.
Os (micas operadores com condic;6es para eliminar/depositar residues perigosos estao
baseados em Maputo. Tambem aqui (lixeira de Mavoco) esta situada a (mica instalac;ao do
pais com condic;6es para a recepc;ao de (alguns) residues perigosos. Esta instalac;ao apresenta
algumas limitac;6es com relac;ao aos tipos de residues que pode gerir.
Assim, sugere-se a adopc;ao da alternativa tecnol6gica proposta na sec~ao 5.2. - aquisic;ao de
uma incineradora pela Eta Star que visara a reduc;ao do volume de residues que teria de ser
entregue a operadores certificados. Tambem se sugere que, em coordenac;~o com a DPCA de
Tete, sejam considerada a criac;ao de sistemas de eliminac;ao/ deposic;ao de dos residues
perigosos alternatives aos existentes, ate porque na vizinhanc;a do bloco 1068L estao uma
serie de projectos de explorac;ao de carvao que terao o mesmo problema na gestao dos
residues .
6. Poluicao do solo e /ou agua resultante do derrame de materiais perigosos
Poderao ocorrer avarias de maquinaslviaturas durante a execu9ao das obras, resultando em
derrames de 6/eoslcombustiveisllubrificantes. 0 abastecimento de maquinaria na frente de
trabalho tambem podera resultar em derrames. A polui9ao do solo e da agua resultante de tais
derrames adquire importancia particular em corpos de agua usados pela popula9ao.
Dependendo do local e das quantidades envolvidas, o risco de polui9ao pode passar de
Significancia Baixa a Significancia Alta.
Estatuto: Negative
Probabilidade: Provavel
Extensao: Local a sub-regional
Duracao: Longo prazo
lntensidade: Alta
Significancia sem mitigacao: Alta
Significancia: Moderada
Medidas de mitigacao:
• A manutenc;ao regular de viaturas nao deve ser feita nas zonas de operac;ao, mas sim, na
oficina;
• Deve-se prevenir o derrame de 61eo ou combustiveis no solo ou na agua; sendo impossivel
deslocar o equipamento/veiculo para a oficina para a reparac;ao ou reabastecimento, estas
acc;6es s6 podem ser executadas sob as devidas precauc;6es (i.e. sob condic;6es seguras de
recolha e armazenamento de combustiveis derramados; no caso, o solo deve ser coberto com
uma folha de plastico ou outro material impermeavel adequado antes do inicio da operac;ao e
devem ser usados tabuleiros metalicos para a recolha de pequenos derrames);
• Materiais contaminados devem ser imediatamente recolhidos e tratados como lixo perigoso;
• Combustiveis e oleos deverao ser considerados "lixos perigosos" e tratados como tal;
• Os trabalhadores devem ser consciencializados sobre a necessidade de manuseamento,
armazenamento e deposic;ao adequada de residues perigosos.
A deposic;ao de material contaminado deve ser efectuada em conformidade com o definido no
Anexo V.5 do Relat6rio Principal do presente EIA ("Gestao de hidrocarbonetos e outras
substancias quimicas perigosas").
7. Poluicao do solo associada ao armazenamento de materiais perigosos
Volume II - 62
lmpacfo, Lda - Projecfos e Estudos Ambientais

Projecto Explorar;:ao de Carvao
no Bloco 1068 L em Moatize, Tete

Relat6rio Principal

0 armazenamento de materiais perigosos pode comportar um risco de poluic;ao do solo, caso
as instalac;oes de armazenamento nao possuam pavimento impermeavel, ou sejam construfdas
em condi<;oes tais que, de alguma forma, possam permitir o contacto dos produtos
armazenados com aguas pluviais e a posterior movimentac;ao destas para pontos de contacto
com o solo. Este impacto esta estreitamente relacionado com o impacto anterior, pelo que se
pode afirmar, da mesma forma, que dependendo do local e das quantidades envolvidas, o risco
de poluic;ao pode passar de Significancia Baixa a Significancia Alta, dado que substancias
perigosas em contacto com o solo podem alcanc;ar as aguas subterraneas, resultando na sua
contaminac;ao.
Estatuto: Negative
Probabilidade: Provavel
Extensao: Local a sub-regional
Duracao: Longo prazo
lntensidade: Alta
Significancia sem mitigacao: Alta
Significancia: Moderada
Medidas de mitigacao:
• Armazenar materiais potencialmente contaminantes em areas designadas para o
armazenamento de materiais;
• Armazenar combustiveis, solventes e outros produtos perigosos sobre superficies
impermeaveis, com bermas para a contenc;:ao de possiveis derrames. Nao devem ser
instalados tanques fixos de armazenamento de combustive! no local do projecto.
8.

Reducao da qualidade do solo e/ou agua resultante do manuseamento de cimento
durante a construcao de infra-estruturas
A edifica9ao das infra-estruturas complementares ao projecto (armazens, oficinas, parque de
maquinas, acampamento para traba/hadores), quer seja edificada pe/a Eta Star, quer seja
adjudicada a uma empresa de constru<;ao, devera ser rea/izada de modo a minimizar os
impactos sabre o meio envolvente. De facto, as actividades de construc;ao, ao lidarem com
materiais diversos que tern diferentes contaminantes potenciais, podem causar contaminac;ao
de solos elou aguas superficiais ou subterraneas.
Estatuto: Negativo
Probabilidade: Altamente Provavel
Extensao: Local
Duracao: Curto Prazo
lntensidade: Moderada
Significancia sem mitigacao: Moderada
Significancia: Baixa
Medidas de mitigacao:
• Realizar as operac;:6es de preparac;:ao de cimento unicamente em locais especialmente
designados para o efeito, sob as seguintes condi96es: (i) superficie impermeavel, para
prevenir a infiltrac;:ao de cimento no solo; (ii) existencia de alguma forma de protecc;:ao contra o
vento, para prevenir a dispersao de grandes quantidades de poeiras de cimento para os
cursos de agua circunvizinhos - de uma forma geral, evitar qualquer acc;:ao que possa provocar
altos niveis de dispersao de cimento, como por exemplo o varrimento a seco ou o uso de ar
comprimido.
• Derrames de cimento no solo devem ser imediatamente sujeitos a limpeza, sendo este
encaminhado para reaproveitamento;
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10.4.2. Fase de Construcao - impactos negativos de natureza socioecon6mica

9. Expectativas de emprego a niveis nao comportaveis pelo projecto
Por se tratar de um projecto de grande dimensao, e provavel que se criem localmente
expectativas exageradas quanta a criar;ao de postos de trabalho. E importante notar, no
entanto, que apesar de o projecto criar oportunidades de emprego na regiao (ver secfao 4.8.),
estas serao limitadas (serao criados cerca de construr;ao de infra-estruturas de absorvera
cerca de 200 trabalhadores nao especializados e 100 trabalhadores especializados).
Estatuto: Negativo
Probabilidade: Provavel
Extensao: Local
Duracao: Longo Prazo
lntensidade: Moderada
Significancia sem mitigacao: Moderada
Significancia: Baixa
Medidas de mitigacao:
• Dar a conhecer a disponibilidade limitada de vagas aos interessados (por meio de um
documento escrito assinado pelo Gestor competente, a ser mantido coma comprovativo de tal
condic;:ao), coma forma de minimizar potenciais conflitos sociais associados a limitada
disponibilidade de emprego;
• Estabelecer formalmente requisites de contratac;:ao claros e assegurar o seu cumprimento;
• Divulgar o numero de pestos de trabalho disponiveis e o periodo aplicavel. lndicar as
qualificac;:6es necessarias e dar a conhecer quando nao for necessaria qualificac;:ao previa.
10. Interferencia com uses e aproveitamentos da terra prevalecentes
Dentro da area do b/oco 1068L existem tres povoados: Nhamphiripiri, Toe e Mitacha que
abrangem cerca de 146 agregados familiares (ver secfao 7.2). Apesar da proximidade das
vi/as a area de implementar;ao do projecto, nao se preveem impactos que justifiquem 0
reassentamento destas comunidades. Contudo, e porque as comunidades desenvo/vem
actividades (principalmente agricolas) dispersas pela area do bloco 1068L, e passive/ que
exista a colisao com usos e aproveitamentos da terra prevalecentes.
Estatuto: Negative
Probabilidade: Altamente provavel
Extensao: Local
Duracao: De longo Prazo
lntensidade: Moderada
Significancia sem mitigacao: Moderada
Significancia: Baixa
Medidas de mitigacao:
• Agir permanentemente de modo a prevenir/minimizar conflitos soc1a1s associados a
interferencia com os usos e ocupac;:6es de terra prevalecentes no Bloco 1068L, atraves de um
envolvimento das partes potencialmente afectadas ao longo do processo de planificac;:ao e
execuc;:ao de actividades que as possam afectar.
• Preparar um piano de compensac;:ao para as partes cujos usos e aproveitamentos da terra
serao ser afectados pelo Projecto. Actuar em estreita colaborac;:ao com os 6rgaos do Governo
Provincial, com destaque particular para a Direcc;:ao Provincial dos Recurses Minerais e a
Direcc;:ao Provincial de Agricultura - esta ultima instituic;:ao deve ser consultada especificamente
a respeito de procedimentos de compensac;:ao por perda de areas de machamba e de arvores
de fruto (incluindo a negociac;:ao com os usuarios da terra).
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Nota: As situac;oes no terreno devem ser analisadas caso a caso. Em todos as casos
justificaveis devem ser implementados mecanismos de compensar;ao, com base em criterios
claros de e/egibilidade. 0 envolvimento das autoridades, dos lfderes comunitarios e da
comunidade em geral ira contribuir para a minimizar;ao de possfveis casos de oportunismo.

11. lnterferencia com recurses de valor cultural/espiritual para as comunidades
Durante o trabalho de campo, foram identificados diversos /ocais sagrados e cemiterios. De um
modo geral, estes locais situam-se nas matas e sao constitufdos par arvores e florestas que se
revestem de grande importancia simb6/ica para a popula<;ao local. Tradicionalmente, nestes
locais e interdita a circular;ao nao autorizada de pessoas e o carte de arvores.

E pouco provavel que

este impacto se venha a observar, dado que as intervenc;oes nas areas
de trabalho passam pela aprovac;ao dos locais pela comunidade local, devendo, inclusive,
segundo as costumes tradicionais, ser realizadas cerim6nias antes do infcio das actividades do
projecto em determinada zona. No caso especffico de cemiterios au campas isoladas, a
maioria encontra-se, geralmente, nas imediac;oes das povoac;oes, em areas que nao serao alvo
de intervenc;ao par parte do projecto.
Estatuto:
Probabilidade:
Extensao:
Duracao:
lntensidade:
Significancia sem mitigacao:
Significancia:
Medidas de mitigacao:
" Quaisquer tumulos que venham a ser identificados devem ser transferidos em conformidade
com os costumes locais e os desejos dos familiares;

a

Todos os assuntos relatives
possivel interferencia com recurses de valor cultural/espiritual
para as comunidades devem ser tratados em estreita liga9ao com as comunidades, com os
lideres comunitarios como elementos de liga9ao entre o Proponente e as comunidades e sob
acompanhamento das autoridades governamentais locais (a autoridade governamental
relevante sera a determinada conforme instruido a partir do Governo Distrital de Moatize).
12. Conflitos sociais associados ao comportamento dos trabalhadores perante a
comunidade
Projectos que envo/vem grandes obras, comportam, muitas vezes, o potencial para a
ocorrencia de conflitos sociais entre os traba/hadores que temporariamente se estabelecem em
acampamentos no local e a comunidade residente. Tais comportamentos estao geralmente
relacionados com comportamentos socialmente inaceitaveis segundo os padroes sociais locais,
podendo ser observados, par exemp/o, no envolvimento dos traba/hadores com mu/heres
/ocais. Este impacto deve ser considerado apesar de uma parte importante da mao-de-obra ser
recrutada Jocalmente.
Estatuto: Negative
Probabilidade: Provavel
Extensao: Local
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Moderada
Significancia sem mitigacao: Moderada
Significancia: Baixa
Medidas de mitigacao:
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• Consciencializar os trabalhadores a evitarem comportamentos soc1a1s que, segundo os
padroes locais, possam ser considerados inaceitaveis na sua relac;ao com os membros das
comunidades das areas circunvizinhas;
• Deve existir pelo menos uma pessoa encarregue de estabelecer a comunicac;ao entre o
pessoal do projecto e a comunidade, o que sera particularmente importante em casos de
reclamac;ao. Tai elemento devera estar bem familiarizado com o projecto em geral e ser capaz
de solucionar ou encaminhar devidamente quaisquer queixas/reclamac;oes;
• Deve ser estabelecido e implementado um conjunto de Normas (ou um C6digo de Conduta)
para o local de trabalho. As Normas devem incluir, entre outros aspectos, a entrada de
pessoas estranhas ao servic;o e a proibic;ao da prostituic;ao nos acampamentos.
13. Proliferacao de ITSs e HIV/SIDA no seio das comunidades locais

Comportamentos de risco por parte dos trabalhadores poderao contribuir para a disseminar;ao
de doenr;as de transmissao sexual (ITSs) e HIV/SIDA na area do projecto.
Estatuto: Negative
Probabilidade: Provavel
Extensao: Sub-regional
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Moderada
Significancia sem mitigacao: Moderada
Significancia: Baixa
Medidas de mitigacao:
• Como medida geral, deve-se desenhar e implementar uma estrategia de prevenc;ao e
controlo de ITSs e HIV/AIDS, em conformidade com a legislac;ao nacional e as melhores
praticas internacionais, com objectives e actividades claras e praticaveis. Utilizar apoio tecnico
especializado em materia de prevenc;ao de doenc;as infecto-contagiosas em geral, e do
HIV/SIDA, em particular. Como medidas especfficas, deve-se realizar o seguinte:
o lmplementar de acc;oes de sensibilizac;ao dos trabalhadores sabre as formas de
transmissao de ITSs e HIV/SIDA, incluindo comportamentos de risco;
o Fornecer gratuitamente preservatives na area do Projecto;
o Encorajar os trabalhadores a submeterem-se a testes de HIV; encorajar os
trabalhadores a submeterem-se ao tratamento de ITSs na sua fase inicial, para
minimizar o risco de infecc;ao por HIV e criar condi96es para o efeito - tais condi96es
incluem a atribuic;ao de licenc;a para que o trabalhador se possa deslocar a unidade
sanitaria e a criac;ao de mecanismos internos para permitir que o trabalhador nao se
abstenha de procurar cuidados de saude por falta de fundos;
o Encaminhar os trabalhadores para tratamento e monitoria precoce de infec96es
secundarias/ oportunistas coma tosses, gripes e pneumonia em unidades sanitarias.
14. lnc6modo no meio circundante, causado pelo ruido produzido durante as obras
Obras de constrw;ao e uma serie outras actividades envolvendo maquinaria pesada sao, por
natureza, caracterizadas pela produr;ao de niveis elevados de ruido, representando um
inc6modo para o publico. No caso do projecto mineiro proposto, e necessario minimizar o
inc6modo que o ruido podera causar, nao apenas no seio das comunidades residentes nas
areas circunvizinhas, como tambem no seio dos trabalhadores do projecto.

Estatuto:
Probabilidade:
Extensao:
Duracao:
lntensidade:
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Significancia sem mitigacao:
Significancia:
Medidas de mitigacao:
• As viaturas e o equipamento de trabalho devem ser mantidos em born estado de
funcionamento, de forma a minimizar o ruido produzido;
•

Actividades geradoras de elevados niveis de ruido devem ser realizadas durante o horario
normal de expediente;

•

Trabalhadores envolvidos em actividades produtoras de elevados niveis de ruido devem
dispor de equipamento de protecc;ao auricular, e fazer uso do mesmo.

10.5. Fase de

Explora~ao

- potenciais impactos positivos

10.5.1. Fase de Exploracao - impactos positivos de natureza biofisica
Nao aplicavel.
10.5.2. Fase de Exploracao - impactos positivos de natureza socioecon6mica
15. Contributo para a promocao da economia local, regional e nacional

0 presente projecto permitira que a Eta Star desenvolva a actividade de explora<;ao das
reservas carbonfferas do bloco 1068L. Esta actividade tem associados uma serie de
beneffcios socioecon6micos potenciais a varios nfveis: a nfvel local (cria<;ao de postos de
trabalho); regional (estfmulo da economia da provfncia) e nacional (a exportaqao deste
mineral contribuira positivamente para a balan<;a de pagamentos da economia
Mo<;ambicana) . 0 projecto da Eta Star, junta-se a outros projectos de exploraqao de carvao
na zona de Moatize (com destaque para os projectos da Riversdale e da Vale),
promovendo o emprego e estimulando a criaqao de pequenos e medios neg6cios a nfvel
local e regional.
Estatuto: Positive
Probabilidade: Muito provavel
Extensao: Regional e Nacional
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Alta
Significancia: Alta
Medidas de incrementacao:
• Dar preferencia a fornecedores de bens e servic;:os de base local ou regional,
contribuindo assim para ampliar os impactos positivos da presen9a do Projecto sabre a
economia local e regional e, especificamente, para estimular o estabelecimento e
desenvolvimento de novos neg6cios a nivel local.
16. Criacao de pestos de trabalho

Conforme apresentado na sec~ao 4.8, o projecto sera responsavel pela criac;ao de cerca
de 350 postos de trabalho na fase de explora<;ao. Trata-se da fase mais intensa dos
trabalhos, onde se retirara o carvao das minas, procedendo-se a sua britagem, lavagem e
classifica<;ao antes do seu transporte ate ao Porto da Beira. Nesta fase a maioria da maode-obra sera especializada (cerca de 300 trabalhadores) e inc/uira operadores de maquinas
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pesadas; mecanicos, operadores da unidade de tratamento do carvao; ge61ogos;
engenheiros mecanicos, electrotecnicos ou de minas, entre outros. Sera dada preferencia a
trabalhadores mo9ambicanos que possuam as necessarias especializa9oes.
Estatuto: Positivo
Probabilidade: Definitiva
Extensao: Regional
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Moderada
Significancia: Alta
Medidas de incrementacao:
• Estabelecer formalmente requisitos de contratac;ao claros, a serem cumpridos pela empresa
contratante; para cada func;ao deve-se dar a conhecer o numero de postos de trabalho
disponlveis e o perlodo aplicavel. Devem ser indicadas as qualificac;6es necessarias ou, nos
casos em que tal nao seja aplicavel, deve-se indicar claramente nao ser necessaria
qualificac;ao;
• Na contratac;ao de trabalhadores, dar prioridade a residentes locais;
• Providenciar formac;ao a pessoas locais para a execw;:ao de tarefas semi-especializadas, de
modo a reduzir o numero de trabalhadores de fora para este fim.
17. Beneficios econ6micos da exportacao de carvao

A exporta9ao do carvao constituira um contributo para o crescimento econ6mico do pals.
Este projecto vem assim associar-se a varios outros projectos na regiao (Riversdale e Vale)
que contribuirao para a balan9a de pagamentos de Mo9ambique, trazendo divisas para a
economia nacional.
Estatuto: Positivo
Probabilidade: Muito provavel
Extensao: Nacional
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Alta
Significancia: Alta
Medidas de mitigacao:
Negociar com as autoridades a nlvel local e com as restantes empresas exportadoras de
carvao na Provlncia o piano de escoamento do carvao para o Porto da Beira (ou outro ponto de
salda que se julgue conveniente}, de modo a maximizar a eficiencia desta operac;ao.

10.6. Fase de

Explora~ao

- potenciais impactos negativos

10.6.1. Fase de Exploracao - impactos negativos de natureza biofisica
18. Contaminacao do solo/aguas com aguas de drenagem das minas
As aguas pluviais que entrarem em contacto com o po90 da mina ou aterro de material inerte
de minera9ao, ficarao potencialmente contaminadas, pelo que nao deverao ser misturadas com

Volume II - 68

lmpacto, Lda - Projectos e Estudos Ambientais

Projecto Explorac;:ao de Carvao
no Bloco 1068 Lem Moatize, Tete

Relat6rio Principal

as aguas /impas" 67 . A Eta Star devera adoptar uma serie de medidas para a/em desvio das
aguas de drenagem superficial junta das minas ou aterro de material inerte.
Estatuto: Negativo
Probabilidade: Provavel
Extensao: Regional
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Moderada a Alta (dependendo do risco de DAM)
Significancia sem mitigacao: Baixa a Moderada
Significancia: Baixa
Medidas de mitigacao:
•
Considerando que o poc;o da mina deve ser mantido seco, sempre que ocorra
acumulac;ao de agua esta devera ser bombeada para o sistema de drenagem de "aguas de
drenagem da mina", composto por bermas e drenos, recorrendo a bombas de agua. Estas
aguas, deverao ser conduzidas por um sistema de drenagem pr6prio (que agregara tambem
as aguas de drenagem do aterro de solo/material de cobertura) ate uma bacia de controlo da
poluic;ao. As aguas deverao ser analisadas regularmente, de modo que se possa escolher o
tratamento (neutralizac;ao e precipitac;ao de metais t6xicos/pesados), mais eficaz.
•
Estas aguas s6 poderao ser libertadas para o meio hidrico, caso cumpram com os
parametros de qualidade estipulados para os Efluentes da lndustria Mineira (ver Anexo V.6).
19. Poluicao do solo e/ou aguas causada pelos rejeitos da unidade de processamento do
carvao
Os efluentes da unidade de processamento de carvao, descritos na sec~ao 4.6.2, serao
encaminhados para uma bacia de rejeitos onde, por sedimentar;ao, serao concentrados em
lamas. Posteriormente, estas juntar-se-ao ao material rochoso de cobertura no preenchimento
das minas. Os rejeitos da minera9ao consistem em material s6/ido composto par poeira de
carvao e outros minerais e apresentam um potencial elevado de contamina9ao do solo e/ou
aguas pelo processo de drenagem acida das minas (DAM).
Estatuto: Negative
Probabilidade: Provavel
Extensao: Local a regional
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Moderada (dependendo do risco de DAM)
Significancia sem mitigacao: Moderada a Alta
Significancia: Moderada a Baixa
Medidas de mitigacao:
A bacia de rejeitos, dado o seu potencial de contamina9ao do meio envolvente, devera ser
concebida de modo a evitar qualquer risco de contamina9ao quer das aguas subterraneas (por
infiltra9ao) quer das aguas superficiais e solo (atraves de fugas, fendas, sobrecarga). Assim,
deve-se garantir que:
• A bacia de rejeitos assenta sobre solo ou rocha com capacidade para suportar a carga
maxima da bacia;
• A largura dos limites da bacia tambem deve ser suficiente para suportar um aumento de
nivel rapido que pode acontecer na bacia de rejeitos como consequencia de uma chuvada
intensa ou uma ma gestao do efluente da unidade de processamento.
• 0 sistema de drenagem superficial a construir devera contornar a bacia de rejeitos, de modo
a prevenir o aumento do volume de efluente contaminado.
67

Ver definic;:ao na secc;:ao de Terminologia.
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• Devera ser instalado um sistema de monitoria das lamas retidas;
Por fim, a transferencia das lamas de rejeitos para o aterro de material inerte devera ser feita
de modo a evitar qualquer contaminac;ao de solo ou agua.
20. Poluicao do solo e/ou aguas por inertes da mineracao
0 projecto preve que o material rochoso de cobertura dos veios de carvao (descritos na
sec9ao 4.6.2) seja depositado num aterro, numa primeira fase. A medida que a explorac;ao das
minas avanc;ar, estes materiais inertes, aos quais se acrescentarao as lamas de rejeitos serao
usados para o preenchimento e pre-encerramento das minas (ver descric;ao na sec9ao 4.3.2).
Uma vez que a exposic;ao ao ar/agua do material rochoso de cobertura e das lamas de rejeitos
apresenta um risco da criac;ao de condic;oes para a ARD (ver impacto anterior). Perante este
risco e importante conhecer a composic;ao geoquimica dos inertes de minerac;ao, ja que o
lixiviado deste aterro e das minas podera contaminar solos e/ou corpos de agua
Estatuto: Negative
Probabilidade: Provavel
Extensao: Local a regional
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Moderada
Significancia sem mitigacao: Alta a Moderada (dependendo da composii;:<'io quimica das rochas)
Significancia: Baixa
Medidas de mitigacao:
A Eta Star devera levar a cabo uma caracterizac;ao geoqu1m1ca do material inerte de
minerac;ao, de modo a avaliar o potencial de contaminac;ao por DAM, nas areas onde esta
prevista a abertura de minas.
Em adic;ao, deverao ser adoptadas as seguintes medidas de prevenc;ao de DAM:
• Minimizar a exposic;ao do material inerte, atraves da concentrac;ao temporal das actividades
de minerac;ao seguida por encerramento da mina;
• ldentificar e impermeabilizar as falhas permeaveis na zona escolhida para o aterro de
material inerte, para minimizar a infiltrac;ao do lixiviado potencialmente contaminado para os
lenc;6is freaticos;
• A medida que o material inerte for depositado no aterro, proceder ao seu nivelamento, para
evitar acumulac;ao de aguas e posterior infiltrac;ao;
• Considerar a adopc;ao de medidas de reduc;ao da exposic;ao do material inerte com oxigenio
ou agua incluindo a criac;ao de um ambiente anaer6bio junto do material inerte ou a mistura
deste material inerte com material alcalino;
• lmplementar um sistema de drenagem quer na zona do aterro, quer na mina, de modo que
as aguas potencialmente contaminadas possam ser conduzidas para tratamento. 0 tratamento
dos efluentes potencialmente contaminados devera ser estudado para o local do Projecto,
tendo em conta a composic;ao qui mica dos material inertes e considerando os tempos de
reacc;ao das varias substancias que podem ser usadas para alcalinizar estes efluentes.
• Com base na caracterizac;ao geoqui mica do material inerte de minerac;ao, devera ser
estabelecido, pela Eta Star, um Plano de Monitoria das "aguas de drenagem da mina". Este
piano compreendera analises regulares as aguas que entrarem em contacto com a mina ou
com o aterro de material rochoso e as lamas de rejeitos. Os val ores maxi mos admissi veis para
nivel de pH, concentrac;ao em i6es sulfeto ou metais pesados serao estabelecidos ap6s a
caracterizac;ao geoquimica do material inerte de minerac;ao e o Plano devera definir os
procedimentos a seguir para a correcc;ao de valores indesejaveis.
21. Contaminacao dos curses de agua com efluentes domesticos

As infra-estruturas de apoio a minera<;ao (escrit6rios, acampamento, fabrica) serao dotadas de
instalar;oes sanitarias e de cantinas. Destas unidades resultara um ef/uente domestico que nao
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devera ser lanc;ado nos cursos de agua sem um pre-tratamento. Ao tango da frente de trabalho,
deverao ser instalados sanitarios portateis coma medida dissuasora do fecalismo a ceu aberto.
Estatuto: Negativo
Probabilidade: Altamente provavel
Extensao: Local a regional
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Moderada
Significancia sem mitigacao: Moderada
Significancia: Baixa
Medidas de mitigacao:
• Os edificios deverao estar ligadas a fossas septicas, construf das longe de cursos de agua e
de len96is freaticos, cumprindo toda a legisla9ao em vigor respeitante ao saneamento 68 .
• Devem ser implementadas ac96es de consciencializa9ao dos trabalhadores, orientada para o
uso adequado dos sanitarios, ao inves de uso do meio circundante, para a satisfa9ao das suas
necessidades biol6gicas.
22. Contaminacao do solo/aguas com aguas de drenagem superficial
As aguas limpas" 69 serao canalizadas, pe/o sistema de drenagem a implementar para uma
bacia de retenc;ao. 0 projecto preve o uso desta agua para a rega dos espac;os verdes na zona
de escrit6rios e para a pulverizac;ao de estradas, coma medida preventiva da libertac;ao de p6s
e poeiras. Estas aguas tambem poderao ser /am;adas nos cursos de agua. Apesar do reduzido
poder contaminante que se preve que estas aguas limpas apresentem, vale a pena listar
a/gumas medidas que devem ser adoptadas antes do seu uso.
Estatuto: Negativo
Probabilidade: Provavel
Extensao: Regional
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Baixa
Significancia sem mitigacao: Baixa a moderada
Significancia: Baixa
Medidas de mitigacao:
• 0 sistema de drenagem de "aguas limpas" deve ser mantido separado do sistema de "aguas
de drenagem da mina".
• As "aguas limpag;' devem ser canalizadas para uma bacia de reten9ao, podendo ser usadas
para a aspersao em estradas (como medida de controlo de dispersao de poeiras), ou
descarregadas para os curses de agua adjacentes.
• Contudo, antes que estas aguas sejam usadas, deverao ser analisados os parametros de
aguas para irriga9ao (Anexo V.6), ou para lan9amento no meio aquatico, conforme previsto no
Regulamento sobre os Padroes de Qualidade Ambiental e Emissao de Efluentes.
23. Poluicao do solo e/ou aguas per residues s61idos nao perigosos
Em todas as fases do projecto, podera ocorrer contaminac;ao do meio envolvente pela
deposi<;ao inadequada dos residuos s6/idos nao perigosos 70 . Estes (sucata e desperdicios
68

Decreto n. 0 13/2006, de 15 de Junho.
Ver definic;:ao na secc;:ao de Terminologia.
70
Os resfduos s61idos nao perigosos sao todas as substancias s61idas ou objectos a eliminar que nao
apresentam nenhuma das caracteristicas do Anexo Ill do Regulamento de Gestao de Residues [Decreto
n. 0 13/2006, de 15 de Junho].
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metalicos; entulho; vidros; recipientes de plastico; lixo domestico organico; papel; produtos de
borracha; cabos electricos; entre outros) poderao acumular-se nas areas de trabalho caso nao
sejam adequadamente geridos, com efeito negativo em termos de higiene e estetica.
Estatuto: Negativo
Probabilidade: Altamente provavel
Extensao: Local
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Alta
Significancia sem mitigacao: Moderada
Significancia: Moderada a baixa
Medidas de mitigacao:
Deve-se estabelecer e implementar um sistema eficaz de gestao de residuos nao perigosos, a
incluir as seguintes medidas:
• Devem estar disponiveis em locais estrategicos recipientes para o lixo, com tampa, de
capacidade e em numero suficiente, tendo em conta as estimativas de volumes de lixos
domesticos que serao produzidos;
• Os trabalhadores devem ser instruidos a procederem a deposii;:ao adequada dos residues
produzidos. As areas de trabalho deverao ser mantidas limpas;
• A deposii;:ao dos residuos nao perigosos devera respeitar o estipulado no Regulamento
sobre a Gestao de Residues;

Nata: Uma vez que se trata de um impacto de tango prazo, vale a pena considerar a instala<;ao
de um aterro para resfduos nao perigosos, dentro da area do B/oco 1068L. Este aterro devera
respeitar o definido no Anexo \1.4, do RE/A e ser estudado em coordena<;ao com as
autoridades distritais (Moatize}, tendo em conta as condi<;oes locais.
24. Poluicao do solo e/ou aguas por residuos s61idos perigosos
Associada as varias actividades a desenvolver pe/a Eta Star, preve-se a produ<;ao de varios
tipos de resfduos perigosos: 6/eos e lubrificantes usados; restos de desengordurantes,
solventes ou tintas; acidos e bases; baterias usadas; solo contaminado; lampadas; substancias
quimicas perigosas; trapos sujos com 6/eo ou /ubrificante; /atas de aerosso/ usadas; tambores
de 6/eo ou solventes vazios; filtros usados de 6/eo, ar ou agua, entre outros. Estes resfduos
apresentam um potencial contaminante e/evado quer para o solo quer para as aguas
(superficiais e subterraneas) pe/o terao de ser armazenados para posterior valoriza<;ao por
empresas credenciadas.
Estatuto: Negativo
Probabilidade: Altamente provavel
Extensao: Local
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Alta
Significancia sem mitigacao: Moderada
Significancia: Moderada a baixa
Medidas de mitigacao:
• A Eta Star devera assegurar que o manuseamento, armazenamento e transporte de
substancias perigosas e feito cumprindo as normas expostas no Anexo V, do REIA gestao de hidrocarbonetos e de outras substancias perigosas.
•

0 destino final destes residuos sera seleccionado consoante as normas para eliminac;ao de
residues perigosos, apresentadas no Anexo V.
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•

Os trabalhadores deverao tomar conhecimento e aplicar quer as normas de
manuseamento, armazenamento e transporte de substancias perigosas, quer as de
eliminac;ao de residues perigosos.

•

A deposic;ao de substancias perigosas nao pode ser feita junta com o lixo domestico; todas
os residues perigosos deverao ser recolhidos e armazenados em local vedado,
impermeabilizado e protegido de agentes climatericos ate sua recolha para valorizac;ao ou
destruic;ao por um operados certificado.

25. Poluicao do solo e/ou aqua resultante do derrame de substancias periqosas
(manutencao de veiculos e equipamentos)
Poderao ocorrer avarias de maquinaslviaturas durante a execw;ao das obras, resultando em
derrames de 6/eos/combustfveisllubrificantes. 0 abastecimento de maquinaria na frente de
trabalho tambem podera resultar em derrames. A poluir;ao do solo e da agua resultante de tais
derrames adquire importancia particular em corpos de agua usados pela popular;ao.
Dependendo do local e das quantidades envolvidas, o risco de poluir;ao pode passar de
Significancia Baixa a Significancia Alta.
Estatuto: Negativo
Probabilidade: Provavel
Extensao: Local a sub-regional
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Alta
Siqnificancia sem mitigacao: Moderada
Significancia: Moderada
Medidas de mitiqacao:
• A manutenc;ao regular de viaturas nao deve ser feita nas zonas de operac;ao, mas sim em
local especialmente designado para o efeito, nomeadamente na oficina;
• Deve-se prevenir o derrame de oleo ou combustiveis no solo ou na agua; sendo impossfvel
deslocar o equipamento/veiculo para a oficina para a reparac;ao ou reabastecimento, estas
acc;6es s6 podem ser executadas sob as devidas precauc;6es (i.e. sob condic;6es seguras de
recolha e armazenamento de combustiveis derramados; no caso, o solo deve ser coberto com
uma folha de plastico ou outro material impermeavel adequado antes do inicio da operac;ao e
devem ser usados tabuleiros metalicos para a recolha de pequenos derrames);
• Materiais contaminados devem ser imediatamente recolhidos e tratados como lixo perigoso;
• Combustiveis e oleos deverao ser considerados "lixos perigosos" e tratados como tal;
• Os trabalhadores devem ser consciencializados sabre a necessidade de manuseamento,
armazenamento e deposic;ao adequada de residues perigosos.
Os procedimentos para a deposic;ao de material contaminado sao detalhados no Anexo V
26. Reducao da qualidade do ar - actividades de mineracao e processamento do carvao
As actividades de preparar;ao da minerar;ao (remoc;ao do material inerte, perfurac;ao e
explosao), de processamento do carvao (britagem, separa<;ao e transferencia por cintas) e
armazenagem do carvao em pi/has na zona de processamento e expedi<;ao sao responsaveis
por uma pequena parte das emissoes estimadas (ver secfiio 4.7.1).

Estatuto: Negative
Probabilidade: Definitiva
Extensao: Local
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Baixa
Significancia sem mitigacao: Baixa
Significancia: Baixa
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Medidas de mitigacao:
Medidas a adoptar durante o processo de minera<;ao:
• proteger do vento o material inerte removido da mina (tirando partido da topografia do
terreno);
• pulverizar com regularidade o aterro de material inerte com agua e minimizar a sua
movimentac;ao;
Medidas a adoptar na unidade de processamento:
• proteger as esteiras de transferencia do carvao dos elementos atmosfericos;
• usar aspersao de agua nos pontos de transferencia para reduzir nfvel de poeiras;
• reduzir a altura de queda do material a armazenar (pilhas de carvao) e protege-las do vento
(zona abrigada ou pilhas cobertas).

10.6.2. Fase de Exploracao - impactos negativos de natureza socioecon6mica
27. Conflitos sociais
comunidade

associados

ao

comportamento

dos trabalhadores

perante

a

Projectos que envolvem grandes obras, comportam, muitas vezes, o potencial para a
ocorrencia de conflitos sociais entre os trabalhadores que temporariamente se estabelecem em
acampamentos no local e a comunidade residente. Tais conflitos estao geralmente
relacionados com comportamentos socialmente inaceitaveis segundo os padroes sociais locais,
podendo ser observados, par exemplo, no envolvimento dos trabalhadores com mu/heres
/ocais. Este impacto deve ser considerado, apesar de uma parte importante da mao-de-obra
ser recrutada loca/mente.

Estatuto: Negative
Probabilidade: Provavel
Extensao: Local
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Moderada
Significancia sem mitigacao: Moderada
Significancia: Baixa
Medidas de mitigacao:
• Consciencializar os trabalhadores a evitarem, na sua relac;ao com os membros das
comunidades das areas circunvizinhas, comportamentos sociais que possam ser considerados
inaceitaveis segundo os padr6es locais;
• Deve existir pelo menos uma pessoa encarregue de estabelecer a comunicac;ao entre o
pessoal do projecto e a comunidade, o que sera particularmente importante em cases de
reclamac;6es. Tai elemento devera estar bem familiarizado com o projecto em geral e ser
capaz de solucionar ou encaminhar devidamente quaisquer queixas/reclamac;6es;
Deve ser estabelecido e implementado um conjunto de Normas (ou um C6digo de Conduta)
para o local de trabalho. As Normas devem incluir, entre outros aspectos, a proibic;ao entrada
de pessoas estranhas ao servic;o e a proibic;ao da prostituic;ao nos acampamentos.
28. Perturbacao do bem-estar da comunidade das areas circunvizinhas devido ao aumento
dos nfveis de rufdo, poeiras e fumes
A circula<;ao de viaturas e maquinas pesadas ira aumentar os niveis de ruido e poeiras nas
areas de trabalho e imedia9oes. As principais actividades geradoras de poeiras e fumos sao as
actividades de transporte do carvao (ver sec~ao 4. 7). Estas mesmas actividades podem gerar
altos niveis de ruido e exaustao de gases de escape, pelo que a manutenr;ao das maquinas e
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e

equipamentos e a substituir;ao regular dos seus filtros muito importante para o bem-estar das
comunidades (e trabalhadores). Os niveis de perturbar;ao serao tanto maiores quanta menor
for a distancia em relar;ao aos locais das obras.
No caso de permanecerem comunidades dentro da area de concessao, ha que adoptar
medidas de mitigagao deste impacto, protegendo as comunidades.
Estatuto: Negative
Probabilidade: Provavel
Extensao: Local
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Moderada
Siqnificancia sem mitigacao: Baixa a moderada
Significancia: Baixa
Medidas de mitiqacao:
Devem ser adoptadas as seguintes medidas de reducao de emiss6es de ruido. poeiras e
fumes:
• As viaturas e o equipamento da unidade de processamento deverao ser inspeccionados
regularmente, para assegurar o seu funcionamento adequado e limitar a libertac;ao de
fumos/ruido;
• Deverao ser instalados silenciadores e mecanismos de controlo de ruido (isolantes) nos
equipamentos e maquinas que emitam elevados niveis de ruido;
• 0 transporte de materiais devera ser feito respeitando os limites de carga dos equipamentos,
a carga devera ser coberta, para minimizar a emissao de ruido e poeiras;
• A velocidade maxima dentro das vias nao pavimentadas deve ser limitada a 20 km/h , para
minimizar a emissao de ruido e poeiras;
• As actividades geradoras de elevados niveis de ruidos devem estar restritas ao periodo
diurno, como forma de minimizac;ao do inc6modo;
Adicionalmente, estabelecer um sistema de monitoria das poeiras e ruidos junto das
comunidades para e, se necessario, determinar mais medidas de mitigac;ao, em conjunto.
Contratar servic;os de um especialista em saude publica para conduzir estudos que permitam
monitorar o estado de saude das comunidades, em coordenac;ao com as autoridades de saude
local.
29. Proliferacao de ITSs e HIV/SIDA no seio das comunidades locais
Comportamentos de risco por parte dos trabalhadores poderao contribuir para a disseminar;ao
de doenr;as de transmissao sexual (ITSs) e HIV/SIDA na area do projecto.

Estatuto: Negative
Probabilidade: Provavel
Extensao: Sub-regional
Durac~o: De longo prazo
lntensidade: Moderada
Significancia sem mitigacao: Moderada
Significancia: Baixa
Medidas de mitigacao:
Como medida geral, deve-se desenhar e implementar uma estrategia de preven<;ao e controlo
de ITSs e HIV/AIDS, em conformidade com a legislac;ao nacional e as melhores praticas
internacionais, com objectives e actividades claras e praticaveis. Utilizar apoio tecnico
especializado em materia de preven<;ao de doen<;as infecto-contagiosas em geral, e do
HIV/SIDA, em particular. Como medidas especificas, deve-se realizar o seguinte:
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• lmplementar de ac96es de sensibilizagao dos trabalhadores sabre as formas de transmissao
de ITSs e HIV/SIDA, incluindo comportamentos de risco;
• Fornecer gratuitamente preservatives na area do Projecto;
• Encorajar os trabalhadores a submeterem-se a testes de HIV; encorajar os trabalhadores a
submeterem-se ao tratamento de ITSs na sua fase inicial, para minimizar o risco de infec<;ao
par HIV e criar condi<;6es para o efeito - tais condi96es incluem a atribui<;ao de licenga para
que o trabalhador se possa deslocar a unidade sanitaria e a cria<;ao de mecanismos internos
para permitir que 0 trabalhador nao se abstenha de procurar cuidados de saude par falta de
fundos;
• Encaminhar os trabalhadores para tratamento e monitoria precoce de infec96es secundarias/
oportunistas como tosses, gripes e pneumonia em unidades sanitarias.
30. Proliferacao de malaria
Trata-se de um impacto ap/icavel a area do projecto em geral. No que diz respeito ao projecto,
o impacto e aplicavel tanto aos acampamentos para os trabalhadores, quanta as areas de
trabalho, especificamente em caso de acumula9ao de aguas das chuvas na area. Este impacto
considerado "muito provavel" vista que a malaria e uma doenr;a endemica na regiao.

e

Estatuto: Negativo
Probabilidade: Muito Provavel
Extensao: Sub-regional
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Moderada
Significancia sem mitigacao: Moderada
Significancia: Baixa
Medidas de mitigacao:
• Preparar e implementar um programa para minimizar a incidencia da malaria no seio dos
trabalhadores. Tai programa devera ser preparado com a assistencia de um profissional
devidamente habilitado; assistencia podera ser solicitada as autoridades de saude locais e/ou
a organiza96es especialmente dedicadas a ac96es de prevengao e combate a malaria na
regiao.
• lmplementar medidas de prevengao da malaria, incluindo o controlo da proliferagao de
mosquitos, a consciencializagao sabre as formas de preven<;ao da doenga, o estabelecimento
de medidas de protec<;ao em locais de acomoda<;ao, i.e. estes deverao possuir condi<;6es que
minimizem a entrada de mosquitos (coma redes mosquiteiras);
• Nao deve ser permitido o desenvolvimento de charcos na area do acampamento; deve ser
feito o aterro dos charcos imediatamente ap6s o fim de perfodos de chuva;
• Sabendo-se que a malaria pode manifestar-se atraves de uma diversidade de sintomas, os
trabalhadores que nao se encontrem em born estado de saude devem ser imediatamente
assistidos numa unidade sanitaria para diagn6stico e, se necessario, posterior tratamento;
• Eliminar qualquer condigao que resulte na acumulagao de aguas paradas, vista que estas
podem contribuir para a proliferagao de mosquitos na area . As pogas de agua devem ser
eliminadas par meio de aterros.
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10 . 7. Fase de Fase de Encerramento - potenciais impactos negativos
10.7.1. Fase de Encerramento - impactos negativos de natureza biofisica
31 . Contamina cao das aguas superficia is/ subterraneas por drenaqem acida de minas
Depois do encerramento das minas, sera completado o seu preenchimento com o material
inerte de cobertura. As lamas concentradas da bacia de rejeitos tambem poderao ser usadas
no preenchimento das minas. Findo o seu preenchimento, sera feita a sua impermeabilizac;ao
parcial e procurara dar-se o relevo ao terreno que melhor simule as linhas de drenagem
natural. Por fim as minas serao florestadas com arbustos e vegetac;ao de baixo porte da regiao,
sabre a camada superior do solo.

Estatuto: Negative
Probabilidade: Provavel
Extensao: Sub-regional
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Moderada
Significancia sem mitiqacao: Alta a moderada (dependente do potencial de DAM do material inerte)
Significancia: Moderada a baixa
Medidas de mitigacao:
• Plano de Encerramento e Reabilitac;ao da Area Explorada (PERAE) deve ser revisto e
actualizado, de modo a adaptar-se a realidade;
0 encerramento das minas devera respeitar as seguintes medidas:
• 0 material do aterro que for sendo depositado no poc;o das minas, devera ser compactado e
nivelado, para reduzir a percolac;ao de agua;
• As lamas da bacia de rejeitos, depois de concentradas, deverao ser neutralizadas antes de
serem espalhadas e compactadas sobre o poc;o das minas;
• Depois de nivelar todo o material inerte que for usado para preencher o poc;o da mina,
devera ser aplicada uma camada impermeavel que impec;a a infiltrac;ao de agua nos poc;os das
minas;
• Por cima desta camada impermeavel sera aplicado saibro grosso e deverao ser instalados
drenos para a conduc;ao das aguas superficiais para as linhas de drenagem mais pr6ximas;
• Por fim, devera ser espalhado solo, que providenciara o substrata para a materia vegetal a
plantar e, por ultimo sera distribuido o topsoil preservado, seguido por plantac;ao de vegetac;ao
aut6ctone.
• Deverao ser instalados piez6metros para monitorar a qualidade da agua subterranea.
• Vale a pena mencionar que se devera evitar a plantac;ao de arvores de grande porte, ja que
o seu sistema radicular podera romper a camada impermeavel, aumentando a infiltrac;ao no
poc;o da mina, com risco de contaminac;ao por DAM.
• As barreiras de protecc;ao da mina contra cheias deverao ser mantidas, ja que evitam a
infiltrac;ao de agua vinda do Rio Muarazi (em anos de cheia) para o poc;o das minas.
• No caso de nao se encontrar um uso alternative para as infra-estruturas de minerac;ao e
complementares p6s Projecto, estas deverao ser desmanteladas, os materiais deverao ser
removidos do local e as areas de implantac;ao deverao ser mobilizadas (destruir a camada
compacta de solo que lhes serviu de base), para que se possam florestar/plantar com
vegetac;ao aut6ctone.
• As valas de drenagem das aguas superficiais que contornam as minas e aterros, deverao
ser mantidas, para permitir a drenagem das aguas pluviais para longe das infra-estruturas
mineiras agora encerradas, permitindo a manutenc;ao da infiltrac;ao.
• A bacia de rejeitos, uma vez vazia sera nivelada, procurando-se devolver o terreno a sua
orografia pre-Projecto e sera florestada com vegetac;ao local.
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• Os aterros que tiverem sido usados durante as fases de explorac;ao, serao encerrados
(cobertos com uma camada impermeavel de material inerte, mantendo-se as valas de
drenagem circundantes para evitar a escorrencia de aguas superficiais para o aterro), e a sua
superffcie sera florestada.
32. Alteracao da estrutura fisica do terreno
0 preenchimento dos po9os das minas e a devolu<;fio do terreno
sua condi9fio original
devera ser feita de modo a que nao haja o risco de subsidencia do solo, com perda das suas
estabilidade ffsica e!ou, altera<;oes dos padroes de drenagem.

a

Estatuto: Negativo
Probabilidade: Provavel
Extensao: Sub-regional
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Moderada
Significancia sem mitigacao: Baixa
Significancia: Baixa
Medidas de mitigacao:
• 0 nivelamento e a compactac;ao do material de enchimento das minas devem ser realizados
desde as primeiras fases de preenchimento.
• As valas de drenagem superficial, a manter p6s-Projecto, devem ser alvo de manutenc;ao,
para que nao fiquem obstrufdas deixando de desempenhar o seu papel;
• 0 nivelamento do terreno, devera simular o relevo pre-Projecto (com ligeiras alterac;6es nas
linhas de drenagem) e devera formar desnfveis suaves, resistentes a erosao hfdrica e e61ica.

10.7.2. Fase de Encerramento - impactos negativos de natureza socioecon6mica
33. Perda de emprego. com consequencias a nlvel da economia local e regional e a
associada degradacao das condic6es de vida da populacao local
Findas as opera<;oes de explora<;ao do carvao, de esperar que se observe uma redu<;ao nos
nfveis de emprego. E responsabilidade da Eta Star e dever das autoridades foe ais, em
coordena<;ao com as comunidades, prever e preparar a fase de encerramento da mina,
acompanhando a e/aborac;ao do PERAE, e prevendo diversifica<;iio de actividades para manter
as economias locais saudaveis, na fase de p6s-encerramento das minas.

e

Estatuto: Negative
Probabilidade: Provavel
Extensao: Sub-regional
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Moderada
Significancia sem mitigacao: Baixa
Significancia: Baixa
Medidas de mitigacao:
Durante o encerramento da mina, o numero de trabalhadores sera reduzido drasticamente.
Para minimizar o impacto que o fim do Projecto pode ter nas localidades e regioes
circundantes, sugere-se que:
• Envolver as comunidades na revisao do PERAE, para que possam antever a situac;ao
socioecon6mica do local nos anos de encerramento da mina (i.e. que recursos estarao
disponfveis e como estes poderao ser desenvolvidos a favor da comunidade), direccionando as
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suas capacidades para outras areas de neg6cio, que terao de ser adoptadas uma vez que a
mina encerre;
• 0 PERAE deve apresentar previs6es claras do numero de trabalhadores e principais
operac;6es que serao necessarias na fase de encerramento e reabilita9ao da area minerada; o
PE RAE deve incluir ainda um levantamento dos usos futuros possf veis para a area de
Projecto;
• Preparar e implementar um Plano de Desenvolvimento Sustentavel para o projecto, em
coordena9ao com o Governo Distrital e Provincial, bem como com as comunidades locais. Tai
piano devera abarcar um compromisso de longo-prazo da Eta Star em assegurar um legado
duradouro do projecto;
• Construir capacidade local para a gestao das oportunidades de desenvolvimento locais,
estimulando a criagao de empresas prestadoras de servigos locais, que possam fornecer
servic;os a Eta Star nesta fase (viveiros de plantas para reflorestac;ao ; desmantelamento de
infra-estruturas; manutenc;ao de sistemas de drenagem; monitoria da qualidade das aguas,
entre outras).

10.8. lmpactos negativos de Saude e Seguranc;a
Para o presente projecto, as condic;6es causadoras de impactos de saude e seguran9a podem
estar presentes numa l'.mica fase do projecto (p.e. s6 na fase de construc;ao), ou em duas fases
do projecto (p.e. Construc;ao e Explorac;ao), ou mesmo nas tres fases do projecto (p.e.
Construc;ao, Explorac;ao e Encerramento).
Assim, para este projecto, os principais impactos de saude e seguranc;a podem ser agrupados
em tres tipos, a saber:
•

Acidentes de trabalho: estes tern origem diversa, podendo estar associados ao uso de
maquinaria, combustiveis, explosives, entre outros. Acidentes de trabalho sao
susceptiveis de ocorrer em qualquer uma das fases do projecto. No caso especifico de
explosives, o potencial de ocorrencia de acidentes sera maior na fase de constru9ao,
em que sao feitas as intervenc;6es iniciais no terreno.

•

Doenc;as ocupacionais: para o presente projecto, estes poderao estar associados
exposic;ao a niveis elevados de ruidos, poeiras ou fumes. Doen9as ocupacionais
poderao ocorrer em qualquer uma das fases do projecto, mas o potencial de ocorrencia
podera ser maier na fase de preparac;ao do terreno para a abertura das minas (Fase de
Construc;ao) e durante a pr6pria explorac;ao mineira (Fase de Explorac;ao) em que as
actividades de minerac;ao e outras associadas sao susceptiveis de produzir elevados
nfveis de poeiras, rufdos e fumos de exaustao;

•

Acidentes relacionados com minas anti-pessoal: os impactos nao estao
directamente relacionados com a actividade proposta, mas sim com as condi96es de
seguran9a da sua area de inserc;ao. Para este tipo de impacto, a fase potencialmente
mais importante do projecto ea Fase de Construc;ao, que envolve, para alem de outras
actividades, a preparac;ao do terreno para a abertura dos poc;os das minas.

a

Estao apresentados abaixo os potenciais impactos de saude e seguranc;a identificados na AIA.
De notar que todos estes impactos sao negatives, nae tendo sido identificado qualquer impacto
positive nesta categoria de impactos. A analise deste tipo de impactos considera a sua
natureza transversal (i.e. varies destes podem verificar-se em mais de uma fase do projecto)
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10.8.1. lmpactos negativos sobre a saude e seguranca ocupacional
34. Acidentes de trabalho associados a abertura das minas {Fase de Construcao. Operacao
e Encerramento)
Este tipo de impactos podera ter origem diversa, mas nas tres fases principais do projecto
(Constru9ao, Opera9ao e Encerramento) podera estar principalmente relacionado com a
movimenta<;ao de maquinaria e equipamento pesados. Uma condi<;ao crftic a para a prevenqao
deste impacto e a observancia de procedimentos de seguranr;a.
Estatuto:
Probabilidade:
Extensao:
Duracao:
lntensidade:
Significancia sem mitigacao:
Significancia:
Medidas de mitigacao:
• Preparar e implementar um manual com procedimentos de seguranc;a para a fase de
construc;ao. Divulgar os procedimentos do manual atraves de acc;oes de formac;ao em saude e
seguranc;a ocupacional. Este manual devera canter de forma nao limitativa a seguinte:
o Principais riscos associados as operac;6es a realizar, apresentando regras de seguranc;a de
trabalho;
o lnformac;ao de seguranc;a sabre as materiais e equipamentos a utilizar, incluindo riscos
associados a estes e as especificac;oes de seguranc;a;
o Sinaletica de seguranc;a a utilizar na obra, bem coma as procedimentos a adoptar em caso
de acidentes.
• Assegurar que todos as trabalhadores envolvidos no processo de construc;ao beneficiem de
treino de indU<;ao em materia de saude e seguranc;a ocupacional antes do inf cio das a bras; a
formac;ao deve ser ministrada par pessoal devidamente qualificado para a efeito. Os
trabalhadores devem ser treinados de modo a serem capazes de identificar as riscos
associados a sua actividade, as formas de prevenc;ao de acidentes e os procedimentos a
adoptar em cases de emergencia;
• Disponibilizar a Equipamento de Protecc;ao Pessoal (EPP) e imper a seu uso;
• Os supervisores da obra devem realizar sess6es breves de sensibilizac;ao relacionadas com
as riscos de saude e seguranc;a ocupacional antes do inicio de cada jornada diaria de trabalho.
• Em caso de acidente, desencadear acc;oes de socorro imediato, e seguimento da assistencia
medica que possa vir a ser subsequentemente necessaria;
Nota: Em caso de fatalidade, o Empreiteiro sera responsavel pelas despesas funerarias.
35. Acidentes de trabalho associados a construcao de infra-estruturas de apoio (Fase de
Constru980)
0 projecto preve a edifica<;ao de uma serie de infra-estruturas associadas a explora<;ao de
carvao. Serao construidos armazens, oficina, parque de maquinas, escrit6rios, acampamento
para traba/hadores, dep6sitos de agua e uma unidade de processamento de carvao.
Relacionados com estas actividades de construqao estao riscos para a saude e seguram;a dos
traba/hadores, pelo que deverao ser respeitadas medidas de prevem;ao de acidentes. No caso
de a Eta Star adjudicar estas actividades a terceiros, devera assegurar que estes cumprem
com as medidas de saude e seguram;a ocupacional aqui descritas.
Estatuto: Negative
Probabilidade: Provavel
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Extensao: Local
Duracao: De curto prazo
lntensidade: Moderada
Significancia sem mitigacao: Moderada
Significancia: Baixa
Medidas de mitigacao:
• Preparar e implementar um manual com procedimentos de seguran9a para a fase de
constru9ao . Divulgar os procedimentos do manual atraves de acc;6es de forma9ao em saude e
seguran9a ocupacional. Este manual devera center de forma nao limitativa o seguinte:
o Principais riscos associados aos varies processes construtivos , apresentando regras de
seguran9a de trabalho;
o lnforma9ao de seguranc;a sobre os materiais a utilizar, riscos associados a estes e
especifica96es de seguranc;a, incluindo especificac;6es de manuseamento, transporte,
armazenagem e orienta96es relativas a Equipamentos de Protec9ao Pessoa!; esta
informac;ao pode ser compilada com apoio da informa9ao constante nas fichas de
dados de seguran9a dos materiais (Material Safety Data Sheets - MSDS)
o

Sinaletica de seguranc;a a utilizar na obra, bem como os procedimentos a adoptar em
caso de acidentes.

• Assegurar que todos os trabalhadores envolvidos no processo de construc;ao beneficiem de
treino de induc;ao em materia de saude e seguranc;a ocupacional antes do inicio das obras; a
formac;ao deve ser ministrada por pessoal devidamente qualificado para o efeito. Os
trabalhadores devem ser treinados de modo a serem capazes de identificar os riscos
associados a sua actividade, as formas de prevenc;ao de acidentes e os procedimentos a
adoptar em casos de emergencia;
• Disponibilizar o Equipamento de Protecc;ao Pessoa! (EPP) e impor o seu uso;
• Realizar sess6es breves de sensibiliza9ao relacionadas com os riscos de saude e
seguranc;a ocupacional antes do inf cio de cada jornada diaria de trabalho, sob coordenac;ao do
Encarregado da Obra.
• Em caso de acidente, desencadear ac96es de socorro imediato e seguimento da assistencia
medica que possa vir a ser subsequentemente necessaria.
Nota: Em caso de fatalidade, o Empreiteiro sera responsavel pelas despesas funerarias.

36. Acidentes associados ao uso de explosives (Fase de Construcao)
A fase de constrw;ao de infra-estruturas inc/ui a edifica9ao de um armazem para explosivos,
numa zona a/go iso/ada, situada a cerca de 2 km dos povoados ou acampamentos mais
pr6ximos. Deve ser considerado o potencial de ocorrencia de acidentes ou incidentes
associados a explosivos, que poderao observar-se durante o seu manuseamento, uso ou
armazenamento.
Estatuto:
Probabilidade:
Extensao:
Duracao:
lntensidade:
Significancia sem mitigacao:
Significancia:
Medidas de mitigacao:
• As quantidades de explosives armazenadas devem ser mantidas no mf nimo necessario, em
conformidade com as necessidades e as especifica96es de seguranc;a aplicaveis ao explosive
em questao;
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• Transportar e armazenar explosives em conformidade com a legislac;ao moc;ambicana e
normas internacionais, e de acordo com as especificac;6es de seguranc;a do explosive em
questao;
• Usar explosives apenas mediante autorizac;ao previa das autoridades militares e quando
cumpridas todas as medidas de seguranc;a para a prevenc;:ao de acidentes.
37. Acidentes relacionados ao uso de veiculos e equipamentos m6veis (incluindo
maquinaria pesada) em actividades associadas a minerac;:ao (Fases de Constrw;ao,
Explorac;ao e Encerramento)
As varias actividades a desenvolver pela Eta Star implicam o recurso a maquinaria pesada,
cujo manuseamento impoe um potencial risco de acidentes.
Estatuto: Negative
Probabilidade: Provavel
Extensao: Local
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Moderada
Significancia sem mitigacao: Moderada
Significancia: Baixa
Medidas de mitigacao:
• Desenvolver procedimentos de gestao do tratego que incluam, entre outros aspectos, um
sistema de restric;ao de velocidade para veiculos e equipamentos m6veis.
• Criar condic;:6es para a circulac;:ao organizada de veiculos e do equipamento m6vel, atraves
da instalac;:ao de um sistema de sinalizac;:ao claro;
• Usar veiculos e equipamentos m6veis de tipo e capacidade adequados, de acordo com as
fun96es a que se destinam;
• Todos os trabalhadores envolvidos no manuseamento e opera9ao de maquinas pesadas
devem beneficiar de treino de induc;:ao em materia de saude e seguran9a ocupacional antes do
inicio das obras; a forma9ao deve ser ministrada por pessoal competente devidamente
qualificado para o efeito;
• Durante a operac;:ao de maquinas pesadas, devem ser designados trabalhadores para
apoiarem os operadores no controlo da posi9ao das maquinas;
• A medida que a minera9ao for progredindo, realizar os necessaries trabalhos de nivelamento
e de constru9ao de terrac;os e acessos, para proporcionar boas bases de sustentac;ao das
maquinas, reduzindo a probabilidade de acidentes;
• Proteger os operadores dos veiculos de construc;ao e equipamento m6vel contra a queda de
materiais (imper do uso de capacete);
• Os operadores do equipamento de escavac;ao devem tomar precauc;6es especiais em areas
sob condi96es de terreno potencialmente instaveis (p.e. susceptiveis de desabamento);
Baixar completamente todos os bulldozers, pas escavadoras, pas carregadoras ou outro
equipamento m6vel semelhante ou bloquea-los com os comandos na posi9ao neutra, manter
os motores parades e os veiculos travados quando estes estiverem fora de uso.
38. Degradacao das condicoes de saude dos trabalhadores per exposicao a rnve1s
elevados de ruido, poeiras e fumos. (Fases de Construcao, Exploracao e
Encerramento)
A circula9ao de maquinas pesadas aumenta os niveis de ruido e poeiras nas areas de trabalho
e imedia96es. Caso as maquinas nao sejam devidamente mantidas, a/gumas pessoas poderao
inalar fumos de exaustao, tendo coma consequencia passive/ o desconforto ou problemas
respirat6rios. Os niveis de perturba9ao serao tanto maiores quanta menor for a distancia em
relac;ao aos locals das obras.
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Estatuto: Negativo
Probabilidade : Provavel
Extensao: Local
Duracao: De longo prazo
lntensidade: Moderada
Significancia sem mitigacao: Moderada
Significancia: Baixa
Medidas de mitigacao:
• Fornecer Equipamento de Protec<;ao Pessoal (EPP) aos trabalhadores e implementar o seu
uso correcto. Estes, por sua vez, deverao conhecer os riscos a que estao expostos e usar
correctamente o EPP.
• Todos os trabalhadores envolvidos em actividades geradoras de niveis elevados de poeiras
ou fumos devem usar mascaras respirat6rias sobre o nariz e a boca, para a filtra<;ao do ar
respirado, protegendo assim as vias respirat6rias .
• Todos os trabalhadores que tenham a seu cargo actividades geradoras de nfveis elevados
de ruido devem usar protectores auriculares;
• Os operadores que operam maquinas com niveis elevados de emissoes de ruido e os que
trabalham nas suas proximidades deverao usar protectores auriculares.
39. Acidentes associados a incendios (Fases de Constru9ao. Explora9ao e Encerramento)
Quaisquer actividades que envo/vam o manuseamento, uso e armazenamento de materiais
inf/amaveis durante qualquer uma das fases do projecto devem ser consideradas coma
actividades que comportam um potencial risco de incendio, que deve ser prevenido.
Dependendo da sua dimensao e do local afectado, um passive/ incendio poderia resultar em
perdas humanas, ao nivel de infra-estruturas e/ou propagar-se ao /ongo das matas.
Estatuto:
Probabilidade:
Extensao:
Duracao:
lntensidade:
Significancia sem mitigacao:
Significancia:
Medidas de mitigacao:
• Consciencializar os trabalhadores envolvidos no manuseamento e armazenamento de
liquidos inflamaveis sobre os potenciais riscos associados as suas actividades;
• Armazenar os liquidos inflamaveis usados em local com ventila<;ao adequada, de forma a
minimizar o risco de incendio ou de explosao;
• Disponibilizar Equipamento de Protec<;ao Pessoal apropriado e exigir o seu uso por todos os
trabalhadores que manuseiem liquidos inflamaveis;
• lnstituir a proibic;ao de fumar durante o manuseamento de liquidos inflamaveis e no seu local
de armazenamento - usar sinalizac;ao de proibic;ao de fumar;
• Treinar os trabalhadores em materia de prevenc;ao de incendios e uso de extintores (estes
devem existir em numero e capacidade suficientes em todos os edificios);
• Assegurar que nao se armazenem materiais inflamaveis, como restos de algodao, papel,
trapos de limpeza, etc. juntamente com liquidos inflamaveis.
40. Acidentes associados a minas anti-pessoal (Fase de Constru9ao)
Devido ao conflito armada em que o Pais esteve submerso, as minas anti-pessoais constituem,
em a/gumas zonas do pals, uma amea9a a seguran<;a da popula9ao e ao desenvolvimento
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socioecon6mico. Os traba/hos de desminagem que tem vindo a decorrer ha cerca de duas
decadas em todo o pais fem contribuido para o melhor controlo e conhecimento da situar;ao.
Esta e, no entanto, uma questao sempre ana/isada com precaur;ao, vista que, um pouco par
todo o pais, ja foram identificados engenhos explosivos em zonas consideradas seguras.
Estatuto:
Probabilidade:
Extensao:
Duracao:
lntensidade:
Significancia sem mitigacao:
Significancia:
Medidas de mitigacao:
• Confirmar junto do Institute Nacional de Desminagem (IND) a situa9ao da area do projecto
no que diz respeito ao risco de existencia de minas anti-pessoal. Caso haja suspeita de
existencia de minas, nao operar enquanto a limpeza nao tiver sido feita pelo (IND), i.e. o
trabalho s6 podera ser executado quando a area for declarada livre de minas
• Disseminar a informagao relacionada com a eventual ocorrencia de minas da area no local
do projecto a todo o pessoal envolvido na constru<;:ao. lsto deve incluir informa<;:ao sabre coma
reconhecer uma mina anti-pessoal e que ac96es devem ser desencadeadas em caso de
suspeita de existencia ou identificac;ao de minas .
41. Degradacao da saude dos trabalhadores associada ao manuseamento de combustiveis
e outros produtos gufmicos Fases de Construcao e Exploracao)
Este impacto podera ocorrer no caso os traba/hadores que /idem directamente com
combustiveis e outros produtos quimicos, que nao utilizem equipamento de protecc;ao pessoal
adequado. Esta previsto o fornecimento de equipamento de protecc;ao aos trabalhadores do
projecto.
Estatuto: Negative
Probabilidade: Provavel
Extensao: Local
Duracao: De media prazo
lntensidade: Baixa
Significancia sem mitigacao: Baixa
Significancia: Baixa
Medidas de mitigacao:
• Devera ser preparada uma declarac;ao de metodos para a gestao de materiais perigosos que
deve incluir, mas nao se limitar ao seguinte: (i) Medidas para prevenir a ocorrencia de
incendios; (ii) Medidas para prevenir ferimentos e fatalidades; (iii) Medidas para minimizar o
risco de danos a propriedades, pessoas e animais; (iv) Medidas para a identifica<;:ao,
manuseamento, classifica<;:ao, transporte e deposigao de material perigoso e t6xico; (v)
Medidas para prevenir a contaminagao da agua e do solo.

Manuseamento de combustiveis e /ubrificantes
• Nao deverao ser instalados tanques fixes para o armazenamento de combustfveis nos
acampamentos;
• Armazenar combustfveis, solventes e outros produtos perigosos sabre superficies
impermeaveis, com bermas para a cont~ngao de possfveis derrames.
• Na area de armazenamento de combustf vel ou de outros materiais inflamaveis e em todas
as areas de risco de incendio devem estar afixados sinais de proibi<;ao tais coma "Nao Fa<;a
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Lume" e "Nao Fumar". Os trabalhadores devem ser instruidos sobre a obrigatoriedade
incondicional de observancia destas proibi96es;
• A distancia entre o tanque e a residencia ma is pr6xima deve ser superior a 100 metros,
devido ao risco de explos6es; a mesma distancia deve ser respeitada no caso de corpos
naturais de agua, com forma de prevenir a sua contamina9~fo;
• Devem ser respeitadas a legisla9ao mo9ambicana e internacional, bem como as
especifica96es do(s) fabricante(s) de material perigoso para o seu armazenamento, uso e
deposi9ao. Padr6es internacionais deverao igualmente servir de referenda suplementar para a
deposi9ao de materiais e residues perigosos;
• Devem ser realizadas inspec96es regulares para verificar se as regras estabelecidas estao a
ser cumpridas.
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CONCLUSOES E RECOMENDA<;OES

As constatar;6es do Estudo de lmpacto Ambiental do Projecto de Explorar;ao de Carvao no
Bloco 1068L em Moatize, Tete perm item concluir que o projecto proposto nao possui quaisquer
elementos que possam determinar a sua suspensao podendo, assim, ser considerado viavel do
ponto de vista ambiental.
A maioria dos impactos identificados sera de extensao local a sub-regional e de intensidade
moderada a baixa. Os impactos mais significantes do projecto apresentado e analisado incidem
sobre o meio biofisico: perda de habitats sensiveis e risco de contaminar;ao dos recurses
hidricos (superficiais e subterraneos) associado a ocorrencia de Drenagem Acida de Minas
(DAM). Contudo, se adoptadas as medidas de mitigar;ao propostas para este projecto, mesmo
estes impactos de maior significancia podem ser geridos ate que o nivel com que afectam os
processes naturais seja minimo.
A par dos impactos potenciais negatives foram tambem identificados impactos positives,
principalmente associados ao meio socioecon6mico (mais emprego, promor;ao da economia, e
entrada de divisas estrangeiras para o pais). 0 projecto da Eta Star, junta-se a outros projectos
de explorar;ao de carvao na zona de Moatize (com destaque para os projectos da Riversdale e
da Vale), podendo estimular a criar;ao de pequenos e medics neg6cios a nivel locale regional.
Assim, este projecto, devera ser implementado com a observancia das medidas de mitigar;ao
que permitam minimizar os impactos negatives identificados. Ao longo de toda a vida do
projecto, deverao ser realizadas as monitorias propostas no Plano de Gestao Ambiental. Estes
resultados servirao nao s6 para a Eta Star conhecer a eficacia da implementar;ao das medidas
de mitiga9ao, mas tambem para dar a conhecer as comunidades vizinhas e as autoridades
locais o impacto da evolur;ao do projecto sobre o meio envolvente.
A responsabilidade de implementar;ao das ac96es de mitiga9ao, gestao e monitoria ambiental
formuladas neste estudo recai sobre a Eta Star, na qualidade de Proponente do Projecto e
empresa que executara a maior parte das actividades previstas. No(s) caso(s) em que se
contrate(m) empreiteiro(s) para a execur;ao de obras especfficas, a pr6pria Eta Star, na
qualidade de Proponente do Projecto, tern a responsabilidade de exigir de tal(tais)
empreiteiro(s) uma actuar;ao responsavel do ponto de vista ambiental.
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1. INTRODUCAO
0 presente Plano de Gestao Ambiental (PGA) foi preparado como parte do Estudo de lmpacto
Ambiental (EIA) do Projecto de Explorac;ao de Carvao no Bloco 1068L em Moatize, Tete.
0 Projecto e proposto pela empresa Eta Star Mozambique, S.A e tern como objectivo explorar
jazigos de carvao existentes em grande parte da zona baixa da bacia carbonffera de Moatize,
localidade de Calambo. O carvao extraido nesta area ira acrescentar as explorac;6es ja
existentes na zona. 0 Projecto criara postos de trabalho directos para cidadaos moc;ambicanos
e contribuira para um aumento das receitas de exportac;ao moc;ambicanas.
O Projecto contempla as actividades de construc;ao da mina e suas infra-estruturas
complementares, a explorac;ao, processamento e transporte do carvao ate ao Porto da Beira,
bem como as actividades de encerramento da mina e reabilitac;ao da area explorada.
Tratando-se de uma Actividade de Categoria A, conforme classificada pelo Ministerio para a
Coordenac;ao da Acc;ao Ambiental (MICOA), tornou-se necessaria a realizac;ao de um Estudo
de lmpacto Ambiental (EIA).
A lmpacto, Lda. e o Consultor Ambiental responsavel pelo processo de Avaliac;ao de lmpacto
Ambiental (AIA) do Projecto, incluindo 0 EIA do qual 0 presente PGA e parte integrante.
I

2. OBJECTIVOS DO PGA

Este Plano de Gestao Ambiental (PGA) e um instrumento que ira permitir a Eta Star
Mozambique, S.A. integrar componentes ambientais durante as varias fases do Projecto de
Explorac;ao de Carvao no Bloco 1068L em Moatize, Tete. Assim, o PGA tern como principais
objectivos os seguintes:

3.

•

Fornecer ao Ministerio para a Coordenac;ao da Acc;ao Ambiental (MICOA) 1 um
instrumento que facilite a avaliac;ao objectiva das diferentes fases do Projecto, tendo em
conta a legislac;ao ambiental moc;ambicana;

•

Providenciar ao Proponente instruc;6es claras e obrigat6rias relativamente as suas
responsabilidades ambientais em todas as fases do Projecto.

APLICABILIDADE DO PGA

0 PGA aplica-se as tres fases do Projecto de Explorac;ao de Carvao no Bloco 1068L em
Moatize, Tete, nomeadamente Construc;ao, Explorac;ao e Encerramento.
A Fase de Construcao consiste nas actividades iniciais de construc;ao das infra-estruturas
complementares de apoio a futura explorac;ao, processamento e transporte de carvao do Bloco
1068L. Esta actividade implicara a conversao da area actualmente ocupada principalmente por
vegetac;ao em regenerac;ao secundaria, numa area de minerac;ao a ceu aberto, com infraestruturas asscciadas.
A Fase de Exploracao compreende as actividades de extracc;ao mineira, processamento e
transporte de carvao do Bloco 1068L ate ao Porto da Beira.

1

Localmente representado pela Direc<;ao Provincial para a Coordena<;ao da Acc;Ao Ambiental (DPCA) de Tete.
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A Fase de Encerramento, por sua vez, inicia com o desactiva<;ao da mina, que decorrera
gradualmente, em sequencia com a fase de explora9ao, uma vez que a medida que for
terminando a explora9ao de carvao em algumas zonas, sera feito o seu preenchimento com
material rochoso de cobertura das areas em explora9ao. De facto, preve-se que cerca de 75%
do po<;o da mina estejam preenchidos com este material no fim da fase de explora9ao. Ap6s o
preenchimento da mina, sera feita a reabilita<;ao do seu relevo e a cobertura com solo
superficial. Por fim a zona sera florestada. A desactiva9ao das infra-estruturas complementares
ao Projecto e outra das actividades desta fase, ja que a zona explorada devera ser
completamente reabilitada.

4. LEGISLACAO APLICAVEL

A legisla9ao aplicavel ao projecto e a da Republica de Mo9ambique2 • lnstrumentos normativos
de caracter internacional relatives a opera96es mineiras, bem como as melhores praticas
internacionais devem, no entanto, ser igualmente cumpridos. Resumem-se de seguida os
principais instrumentos legais aplicaveis a actividade proposta:

5. PRINCiPIO GERAL DE GEST.AO AMBIENTAL DO PROJECTO
0 Projecto deve ser implementado tendo em conta a necessidade de minimiza<;ao dos
potenciais impactos negativos e maximiza9ao dos seus potenciais impactos positivos no
ambiente biofisico e socioecon6mico, bem como na saude e seguran~a dos trabalhadores e do
publico - este compromisso deve ser assumido a varios niveis, nomeadamente desde o nivel
senior de gestao da empresa proponente, ate aos niveis de todas as partes envolvidas na sua
execu9ao.

6. CONSCIENCIALIZACAO AMBIENTAL
Cabe ao Proponente a responsabilidade principal de assegurar que todas as Partes
directamente envolvidas nas fases de constru9ao, explora9ao e encerramento do Projecto,
incluindo gestores e trabalhadores, sejam informadas sobre a necessidade de se
prevenir/minimizar a degrada<;ao do ambiente. As ac96es de consciencializa9ao devem
orientar-se pelo menos para os seguintes assuntos:
•

Preven9ao da polui<;ao do solo e da agua superficial e subterranea;

•

Preven9ao da redu<;ao da qualidade do ar;

•

Preven9ao da erosao;

•

Preven<;ao de riscos de saude e seguran<;a dos trabalhadores e do publico.

A consciencializa9ao deve ser efectuada desde a fase de planifica9ao das actividades do
Projecto.

2

O Capftulo 8 do Relat6rio Principal do EIA indica os instrumentos legais aplicaveis ao presente
Projecto.
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7. RESPONSABILIDADE GERAL DE IMPLEMENTACAO DO PGA
A Eta Star e o responsavel principal pela implementa9ao do PGA. No interesse da protec9ao
ambiental, da saude e seguran9a dos trabalhadores e do publico, e no seu pr6prio interesse, o
Proponents deve, nos seus acordos contratuais com os Empreiteiros, incluir clausulas relativas
a protec9ao ambiental e, especificamente, de cumprimento do PGA - isto ira salvaguardar o
direito de o Proponents exigir dos Empreiteiros o cumprimento dos requisites ambientais e
actuar em case de incumprimento dos mesmos.
7 .1.

Responsabilidades especificas de implementac;ao do PGA

Esta secc;;ao define de modo nao limitativo as responsabilidades especificas do Proponente, do
Empreiteiro, do Fiscal da Obra, do Gestor Ambiental e do Oficial de Liga9ao com as
Comunidades na implementa9ao do PGA.
7 .1.1. Responsabilidades da Eta Star Mozambique, S.A.

•

Obter as Licen9as/Autoriza96es/Aprova96es necessarias para a implementa9ao do
Projecto;

•

Exigir que o empreiteiro opere na base de Licen9as/Autoriza96es/Aprova96es validas
para as actividades a executar,

•

Estabelecer liga96es institucionais com as partes relevantes para a implementa9ao do
Projecto, conforme necessario, ou designar um representante para o efeito;

•

Garantir que as varias actividades do Projecto cumprem as medidas de mitiga9ao
propostas no Programa de Gestao e Monitoria Ambiental (apresentado mais adiante
neste PGA);

•

Designar um responsavel pelas quest6es ambientais (Gestor Ambiental ou fun9ao
equivalente);

•

Monitorizar o desempenho das suas equipas operacionais na execu9ao das varias
actividades do projecto (i.e. constru9ao, minera9ao, processamento e transporte de
carvao e de encerramento da mina), ou designar um representante para o efeito
(Supervisor Ambiental);

•

Aprovar procedimentos de trabalho estabelecidos para cada uma das fases do Projecto
e assegurar que as varias actividades propostas sejam executadas de acordo com os
mesmos;

•

Estabelecer e implementar um procedimento de gestao de reclama96es, que permita
tratamento/resposta adequada as mesmas;

•

Sensibilizar os trabalhadores a respeito de questoes de ambiente, saude e seguran9a;

•

lnspeccionar rigorosamente as varias actividades e assegurar que sejam corrigidas
quaisquer anomalias identificadas;

•

Subsequentemente a auditorias (internas ou realizadas pela DPCA) ou inspec96es,
assegurar que sejam implementadas todas as ac96es correctivas acordadas dentro dos
prazos pre-estabelecidos;

•

Caso as Autoridades Governamentais considerem que as actividades do Projecto
causam danos ambientais inaceitaveis, devem ser acordadas com as autoridades as
medidas correctivas a serem implementadas. As medidas acordadas devem ser
implementadas com a maier brevidade possivel, de modo a assegurar a reparac;ao
atempada de qualquer dano que possa ter ocorrido e prevenir a ocorrencia de danos
subsequentes.

Caso actividade(s) do presente Projecto venha(m) a ser adjudicada(s) a empresa(s)
subcontratada(s) para actuar em nome do Proponente, as responsabilidades aqui indicadas
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coma do Proponente transitam para essa(s) empresa(s). Do ponto de vista ambiental, a
responsabilidade primaria sabre as opera96es continua, no entanto, sendo do Proponente.
Recomenda-se, assim, que sempre que existir(em) trabalho(s) adjudicado(s) a Empreiteiro(s),
seja nomeado um Fiscal de Obra, que verificara o desempenho do(s) Empreiteiro(s).

7 .1.2. Responsabilidades do Empreiteiro

•

Submeter ao Proponente Procedimentos/Metodos de trabalho ou
equivalentes, para aprova9ao;

documentos

•

Operar na base de Licern;as/Aprova96es/Autoriza96es validas para as actividades a
executar;

•

Cumprir os procedimentos de trabalho e os requisites ambientais e de saude e
seguran9a estabelecidos por Contrato com o Proponente; assegurar o cumprimento dos
mesmos pelo(s) sub-empreiteiro(s) que possa vir a contratar;

•

Disponibilizar aos trabalhadores Equipamento de Protec9ao Pessoal (EPP) adequado
as tarefas a realizar e assegurar que o mesmo seja utilizado pelos trabalhadores;

•

Subsequentemente a auditorias (internas ou realizadas pela autoridade ambiental) ou a
inspec96es, implementar todas as ac96es correctivas acordadas dentro do prazo preestabelecido;

•

Gerir o processo de reclama96es nos cases que forem da sua competencia, ou
encaminhar as reclama96es ao Proponente, para que estas possam beneficiar de
tratamento/resposta adequada.

7.1.3. Responsabilidades do Fiscal da Obra

No case de haver adjudica<_;:ao de tarefas especificas a uma outra empresa, a Eta Star devera
nomear ou contratar um Fiscal de Obra que, por sua vez, sera responsavel par:
•

Garantir que todos os componentes do PGA que sao da responsabilidade directa do
Empreiteiro (ou do subempreiteiro contratado) sejam inteiramente implementados;

•

Receber os relat6rios do Gestor Ambiental designado pelo Empreiteiro (ou pelo
subempreiteiro contratado) e assegurar que as constata96es e recomenda96es sao
respondidas e correctamente implementadas;

•

Assegurar que as nao-conformidades sejam reportadas aos gestores do Empreiteiro (ou
do subempreiteiro contratado);

•

Assegurar que as nao-conformidades sejam corrigidas dentro do periodo necessario e
que as solw~6es de minimiza9ao sejam efectivamente implementadas;

•

Assegurar que o empreiteiro e/ou subempreiteiros cumpram as suas obriga96es
ambientais. Casos de incumprimento persistente devem ser encaminhados ao
Proponente.

7.1.4. Responsabilidades do Gestor Ambiental

Para efeitos do presente PGA, entende-se por Gestor Ambiental a pessoa designada pelo
Proponente e a pessoa designada pelo Empreiteiro como responsavel por tratar das quest6es
de caracter ambiental relacionadas com as actividades do Projecto, especificamente no que
concerne a implementa9ao do PGA.
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e responsavel pela monitoria e registo da implementa9ao do Programa de

Gestor Ambiental do Empreiteiro:

As furn;oes incluem, de modo nao limitativo, as seguintes:
•

Assegurar a implementayao dos requisitos ambientais estabelecidos no PGA, nos
aspectos que dizem respeito as actividades do Empreiteiro;

•

Consciencializar os trabalhadores do Empreiteiro sobre a necessidade de cumprimento
dos requisitos ambientais;

•

Comunicar as questoes ambientais ao Encarregado da Obra, assegurando que este se
mantenha actualizado sobre as responsabilidades do Empreiteiro no ambito da
implementayao do PGA;

•

Manter ligayao com o Gestor Ambiental da Eta Star, assegurando que estes se
mantenham informados sobre problemas ambientais que necessitem de interven9ao
coordenada entre o Empreiteiro e o Proponente;

•

Assegurar que casos de incumprimento dos requisitos ambientais sejam reportados ao
Encarregado da Obra;

•

Assegurar a implementayao de medidas correctivas para os problemas ambientais
identificados internamente ou em resultado de auditorias/acy6es de fiscalizayao.

Esta fun9ao pode ser designada a uma parte contratada, ou acumulada com outra fun9ao
compativel, com por exemplo a de Encarregado da Obra.
Gestor Ambiental do Proponente:

As funy6es incluem, de modo nao limitativo, as seguintes:

•

Trabalhar em estreita colaborayao com os responsaveis de todas as areas operacionais
do Projecto, avaliando o cumprimento das boas praticas de gestao ambiental ao longo
de todas as fases do Projecto. 0 Gestor Ambiental e responsavel pelo seguinte:

•

Assegurar a implementayao dos requisitos ambientais estabelecidos no PGA;

•

Consciencializar os trabalhadores do Proponente sobre a necessidade de cumprimento
dos requisitos ambientais;

•

Comunicar as questoes ambientais aos gestores de pessoal, assegurando que estes se
mantenham actualizados sobre as suas responsabilidades no ambito do PGA; .

•

Manter ligayao com os Gestores e os membros das equipas operacionais da Eta Star,
assegurando que este se mantenham informado sobre aspectos de gestao ambiental
relacionados com o Projecto;

•

Assegurar que casos de incumprimento dos requisitos ambientais sejam reportados ao
Gestor do Projecto;

•

Assegurar a implementayao de medidas correctivas para os problemas ambientais
identificados internamente ou em resultado de auditorias ambientais/acy6es de
fiscalizayao - quando necessario, o Proponente, deve procurar apoio da DPCA ou de
profissionais ambientais a respeito das medidas correctivas a implementar.
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liga~ao

com as comunidades

Recomenda-se que a Eta Star empregue na sua equipa um Oficial de Ligac;ao com as
Comunidades (OLC), cuja func;ao principal e assegurar que os potenciais conflitos com
usuarios das terras circunvizinhas possam ser evitados ou minimizados. Atraves do OLC
devera ser estabelecido um canal de comunicac;ao permanente com as comunidades
directamente afectadas pelo projecto, que permitira que estas possam ser devidamente
implementac;ao do projecto. Em particular
compensadas por eventuais perdas inerentes
cabem ao OLC as seguintes responsabilidades:

a

•
•

•

•
•
•

Manter as comunidades informadas sobre as fases de implementac;ao do projecto e
sobre as actividades a serem executadas em cada uma das fases;
Manter as comunidades informadas sabre os possiveis efeitos directos ou indirectos
que se poderao fazer ressentir no seio destas em resultado da implementac;ao das
actividades do projecto
Fazer a supervisao da implementac;ao das medidas de mitigac;ao de impactos sabre as
comunidades (referentes a outros impactos, tais como acidentes, produc;ao de poeiras e
ruido, conflitos sociais com trabalhadores do projecto, entre outros);
Registar potenciais reclamac;6es e situac;6es de disputas entre as comunidades e o
projecto e reporta-las ao gestor relevante do Proponente;
lmplementar as recomendac;6es dos gestores do Proponente para a resoluc;ao de
potenciais reclamac;6es e disputas; e
Discutir com a comunidade e aconselhar o Empreiteiro e o Empreiteiro sobre as acc;6es
a serem tomadas para minimizar os conflitos com as comunidades locais

7.1.6. Auditoria Ambiental I

lnspec~ao

Ambiental

Esta legalmente estabelecido que o projecto esta sujeito a auditorias ambientais (Regulamento
sobre o Processo de Auditoria Ambiental; Decreto n° 32/2003) por parte da autoridade
ambiental (MICOA, neste caso localmente representada pela DPCA de Tete). A Auditoria
ambiental pode ser publica (i.e. realizada pelo 6rgao estatal competente para o efeito) ou
privada (realizada pelo Proponente). As auditorias ambientais publicas sao realizadas pelo
MICOA. 0 MICOA pode, igualmente, realizar acc;6es de inspecc;ao e fiscalizac;ao (Artigo 24 do
Decreto 45/2004 de 29 de Setembro).
A Eta Star, atraves do seu Gestor Ambiental, deve colaborar com os auditores, inspectores e
informac;:ao e permitindo o acesso as areas operacionais - as
fiscais, facilitando o acesso
visitas devem ser acompanhadas por pessoal da Eta Star competente, com born conhecimento
das operac;:6es do projecto.

a

0 Gestor Ambiental devera estar tecnicamente apto a assegurar a implementac;:ao das
recomendac;:6es de auditorias, inspecc;6es e acc;:6es de fiscalizac;:ao.
Uma vez que o Proponente tera de apresentar um Relat6rio de Gestao Ambiental todos os
3
anos , com os resultados da monitoria anual, recomenda-se que sejam realizadas auditorias
ambientais internas ou, pelo menos, acc;:6es regulares internas de verificac;:ao do cumprimento
do estabelecido no PGA, com regularidade pre-estabelecida e ainda sempre que se considerar
necessario. Estas devem ser realizadas par um profissional especialmente designado para o
efeito pelo Proponente - este pcdera ser a pessca responsavef pelas quest6es ambientais
relacionadas com o Projecto. As nao conformidades observadas devem ser registadas e
devidamente corrigidas tao cedo quanto possivel ap6s a sua identificac;:ao.

3

Artigo 14, do Decreto n. 0 26/2004, de 20 de Agosto.
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8. PROGRAMA DE GESTAO E MONITORIA AMBIENTAL
0 Programa de Gestao e Monitoria Ambiental (PrGMA) lista os principais impactos potenciais
de natureza biofisica, socioecon6mica e referentes a saude e segurarn;:a ocupacional
associados a cada actividade. Para cada impacto sao apresentadas medidas de mitigai;:ao ou
gestao e sao apontadas as respectivas responsabilidades de execui;:ao e monitoria.
Os impactos biofisicos e socioecon6micos sao apresentados de forma agrupada para cada
uma das fases do Projecto (i.e. Construi;:ao, Explorai;:ao e Encerramento) e ainda consoante a
sua natureza, nomeadamente biofisica ou socioecon6mica. Por fim, sao apresentados os
impactos de saude e segurani;:a ocupacional, com indicai;:ao das fases em que estes podem
ocorrer.

34

Decreto n. 0 13/2006, de 15 de Junho.
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Fase de Construc;io - potenciais impactos positivos

8.1.1. Fase de Construc;io - impactos positivos de natureza biofisica
Nao aplicavel

8.1.2. Fase de Construc;ao - impactos positivos de natureza socioecon6mica
Potencial
lmpacto

Medidas para incrementar o impacto

Responsavel

Periodo ou
Momento de
Execuc;ao

Execuc;ao:
Empreiteiro
Monitoria:

1.Criac;ao de
postos de
trabalho
temporarios a
nfvel local

• EstabBlecer formalmente requisitos de contratac;ao claros, a serem cumpridos pela empresa
contratante; para cada func;ao, divulgar o numero de postos de trabalho disponiveis e o periodo aplicavel
e indicar as qualificac;oes necessarias; comunicar claramente quando nao for necessaria qualificac;ao
previa;

Empreiteiro, ao
nfvel da Gestao
Senior

Nota: Sujeito a
fiscalizaqao
pelas
• Atribuir os postos de trabalho para func;Oes nao especializadas a trabalhadores do Distrito de Moatize, autoridades do
privilegiando os residentes das povoar;oes circunvizinhas da area do Projecto, nomeadamente trabalho,
nomeadamente
Nhamphiripiri, Mitacha e Toe;
Direc<;ao
• Providenciar formac;ao a pessoas locais para a execuc;ao de tarefas semi-especializadas, de modo a Provincial do
reduzir o numero de trabalhadores de fora para este fim.
Trabalho ou
Servi<;os
Distritais de
Actividades
Econ6micas

• Dar prioridade a residentes do Distrito de Moatize, privilegiando os residentes das povoar;oes
circunvizinhas da area do Projecto, nomeadamente Nhamphiripiri, Mitacha, Toe;

Finalizar os
requisitos de
contratac;ao pelo
menos ate 15 dias
antes da
contratac;ao de
pessoal;
lmplementar
sempre que for
necessaria a
contratac;ao de
pessoal.
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Fase de

Con~•tru~ao

- potenciais impactos negativos

8.2.1. Fase de

Constru~ao

- impactos negativos de natureza biofisica

Potencial
lmpacto

Medidas mitigadoras do impacto

8.2.

Responsavel

Periodo ou
Momento de
Execu~ao

Execw;ao:
Empreiteiro
Monitoria:
Gestor
Ambiental do
• Proc:eder a abertura das minas de modo tal que seja evitado nao apenas o leito do rio, mas tambem a
Empreiteiro
faixa de 50 metros em cada margem (contados a partir da linha maxima das aguas, considerada Zona
de Prt:>tec9ao Parcial (ZPP) ao abrigo do Regulamento da Lei de Terras (Decreto n°66/98 de 8 de Fiscalizac;ao:
Dezembro).
Fiscal da Obra

2.Perturba<;ao
de
habitats
sensfveis

• Construir barreiras ffsicas no limite da ZPP, em cada uma das margens do Muarazi. Esta barreira
servira, principalmente para a estabilizayao mecc!lnica dos solos, reduzindo nao s6 a erosao e
sedimenta9ao dentro da ZPP, mas tambem a probabilidade de inunda9ao do po90 da mina. Dentro
desta zona nao devera existir qualquer interven9ao, a excep9ao de pequenas pontes/passadi<;os que
dever~io ser construidos entre as duas margens, para assegurar o transporte de carvao, materiais e
pessoas entre as duas margens;
Construc;ao de barreiras e pequenas pontes/passadic;os:
• Limitar esta actividade ao periodo seco (Maio a Outubro), restringindo assim a extensao de terrenos
humidos a perturbar, visto que grande parte das terras humidas em questao ficam inundadas numa
base s;azonal (geralmente apenas na epoca das chuvas).
• Restringir ao minimo necessario a remo9ao de vegetayao ea circula9ao de maquinas ou pessoas em
habitats sensiveis;
• Consciencializar os trabalhadores em rela9ao
sensfveis;

a necessidade de minimizar a perturba9ao de habitats

Observa<;6es sobre
a monitor/a: A
monitoria deste
impacto devera
integrar as seguintes
actividades: (1)
recolha de imagens
fotograticas e
anota<;6es descritivas
em pontos de
referencia predefinidos, /ocalizados
ao /ongo da faixa de
50 metros em cada
uma das margens do
rio; (2) Repetir;tio
deste procedimento
numa periodicidade
mensa/; (3) Avaliar;tio
das a/tera<;6es
eco/6gicas
observadas, com a
mesma periodicidade,
por uma pessoa
competente para o
efeito (p.e. Gestor
Ambiental, Consultor
Ambiental); (4)
implemenla<;tio de
medidas correctivas
onde necessario.

Antes, ou em
simultaneo com a
actividade de
abertura das
minas (mas antes
do infcio da
extrac9ao do
minerio)
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• Limitar a remoc;:ao de vegeta9ao ao minima necessario para a abertura das minas e das infraestruturas associadas (p.e. ediffcios, estradas, passadic;:os);
• Remover a camada superior do solo (topsoi0 de todas as zonas onde serao abertas as minas. Esta
opera~;ao deve ser intensificada no tempo seco para minimizar a possfvel erosao das pilhas de solo
causada pelo impacto das aguas das chuvas; a preparac;:ao para a remoc;:ao da camada superior do solo
dever~i incluir a remoc;:ao de todas as arvores e arbustos da zona, seguida por uma gradagem ligeira,
para garantir a incorporac;:ao de materia vegetal e sementes na camada a remover;
3.Perda
vegetac;:ao

de

• Pre~;ervar a camada superior do solo em pilhas de altura inferior a 2,5 m e com declive menor que
1:2,5. Adoptar medidas de controlo da erosao como a cobertura com vegetac;:ao, o seu humedecimento
ou outras mais eficientes, de modo a assegurar a sua preservac;:ao ate que a explorac;:ao das minas
esteja finalizada.

Execu~ao:

Empreiteiro
Monitoria:
Gestor
Ambiental do
Empreiteiro

Nota ;r: No processo gradual de recuperat;ao das areas mineradas, e ap6s preenchimento com material
inerte da minera<;ao, a camada superior do solo sera usada para cobrir as areas recuperadas que, porl Fiscaliza~ao:
fim, se!rao reflorestadas com vegeta<;ao aut6ctone.
Fiscal da Obra

Terminar pelo
menos ate 15
dias antes do
infcio da
minerac;:ao na
mina em questao

Nota ;z: Recomenda-se a monitoria deste impacto a partir de imagens de satelite de a/ta resolu<;ao da
area de Projecto ou, alternativamente, de fotografias de pontos seleccionados no Bloco (a identificar
pelo Giestor Ambiental da Eta Star). A cada seis meses deverao ser analisadas estas imagens de modo
a aferir as altera<;oes na vegeta<;ao. Estas imagens seNirao de suporte para o planeamento e a
recuperat;ao geral da area de Projecto na Fase de Encerramento e Reabilita<;ao.
• Designar um responsavel pela manutenc;:ao da limpeza nas areas de trabalho e nas areas
residenciais;
• Disponibilizar em locais estrategicos recipientes para o lixo, com tampa, de capacidade e em numero
suficiente, tendo em conta as estimativas de volumes de lixos domesticos a produzir;
• lnstruir os trabalhadores a procederem
trabalhi::> deverao ser mantidas limpas;
4. Poluic;:ao do
solo e/ou aguas
por res!duos
s61idos nao
perigosos

a deposic;:ao adequada dos residues produzidos. As areas de\ Execu~a.o:

• 0 entulho pode ser usado de uma forma controlada na estabilizac;:ao do solo em areas localizadas;
• Considerar a possibilidade de reaproveitamento de materiais especificos considerados residues da
construyao mas com potencial para serem reaproveitados. Esta medida deve excluir recipientes onde
estiveram contidos materiais perigosos, ou outros materiais que possam estar contaminados com
residuos perigosos, ou ainda materiais que comportem qualquer outro tipo de perigosidade;

Empre1teiro
Monitoria:
Gestor
Ambiental do
Empreiteiro

Durante toda a
Fase de
Construc;:ao do
projecto

• Umci vez que se trata de um impacto de longo prazo, que ira persistir para alem da fase de Fiscalizac;ao:
construc;:ao, deve ser considerada a instalac;:ao de um aterro para residues nao perigosos, dentro da Fiscal da Obra
area do Bloco 1068L. A localizac;:ao e as caracterfsticas do aterro devem ser estabelecidas tendo em
conta as condic;:oes locais em estreita coordenac;:ao com a DPCA de Tete e em conformidade com o
constainte no Anexo V.4 (" Procedimentos para eliminac;:ao/deposic;:ao de residues").
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Execucao:
Empreiteiro
• Assegurar que o manuseamento, armazenamento e transporte de substancias perigosas e feito
cumprindo as normas expostas no Anexo V.5 do Relat6rio Principal do EIA ("Gestao de hidrocarbonetos
e de outras substfmcias perigosas");
5. Polui9ao do
solo e/ou aguas
por resf duos
s61idos
perigosos

• O dE~stino final destes resfduos sera seleccionado consoante as normas para elimina9ao de resfduos
perigosos, apresentadas no Anexo V.5 do Relat6rio Principal do EIA ;
• Os trabalhadores deverao tomar conhecimento e aplicar quer as normas de manuseamento,
armaze!namento e transporte de substancias perigosas, quer as de elimina9ao de resfduos perigosos.
• Os resfduos perigosos deverao ser recolhidos e armazenados em local vedado, impermeabilizado e
protegido de agentes climatericos ate sua recolha para destrui9ao por um operador certificado. A
selec9ao do operador responsavel pela recolha dos resf duos deve resultar de uma analise criteriosa das
alternativas relativamente mais adequadas do ponto de vista ambiental, vista que a Provfncia de Tete
nao dispoe de instala9oes vocacionadas para a deposi9ao de residues s61idos perigosos. A DPCA de
Tete deve ser envolvida na analise das possfveis alternativas.

• A manuten9ao regular de viaturas nao deve ser feita nas zonas de opera9ao, mas sim, na oficina;

6. Polui9ao
do
solo e/ou agua
do
resultante
derrame
de
materiais
perigosos

. .

~ontitoria.

Aesb_or t d
m 1en a 1 o
Empreiteiro
Fiscalizacao:
Fiscal da Obra
Nota: A liga<;ao
comas
autoridades
deve ser feita
de forma
coordenada
pe/o
Proponente.
Execucao:
Empreiteiro

• Dev1e-se prevenir o derrame de 6leo ou combustiveis no solo ou na agua; sendo impossivel deslocar o Monitoria:
equipamento/veiculo para a oficina para a reparayao ou reabastecimento, estas ac9oes s6 podem ser Gestor
executadas sob as devidas precau9oes (i.e. sob condi9oes seguras de recolha e armazenamento de Ambiental do
combustfveis derramados; no caso, o solo deve ser coberto com uma folha de plastico ou outro material Empreiteiro
impermeavel adequado antes do infcio da opera9ao e devem ser usados tabuleiros metalicos para a
recolha de pequenos derrames);
Fiscalizacao:
Fiscal da Obra
• MatE~riais contaminados devem ser imediatamente recolhidos e tratados coma lixo perigoso;
• Cornbustiveis e 61eos deverao ser considerados "lixos perigosos" e tratados coma tal;
• Os trabalhadores devem ser consciencializados sabre a necessidade
armazenamento e deposi9ao adequada de resfduos perigosos.

de

manuseamento,

A deposi9ao de material contaminado deve ser efectuada em conformidade com o definido no Anexo
V.5 dci Relat6rio Principal do presente EIA ("Gestao de hidrocarbonetos e outras substancias qufmicas
perigosas").

7. Poluiyao do
solo associada

.

Nota: A ligac;ao
comas
autoridades
deve ser feita
de forma
coordenada
pelo
Proponente.

• Armazenar materiais potencialmente contaminantes em areas designadas para o armazenamento de l Execucao:
materiais;
Empreiteiro

Planificac;ao
da
gestao
dos
residues: ate pelo
menos 60 dias
antes do infcio
das obras.
lmplementa9ao
da gestao de
resfduos: durante
toda a Fase de
Constru9ao do
projecto

Planifica9ao
da
gestao
dos
resfduos: ate pelo
menos 60 dias
antes do infcio
das obras.
Implementa9ao
da gestao de
resfduos: durante
toda a Fase de
Constru9ao do
projecto

Planifica9ao
do
armazenamento
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ao
armazenamento
de materiais
perigosos

• Armazenar combustiveis, solventes e outros produtos perigosos sabre superffcies impermeaveis, com
bermas para a conten9ao de possiveis derrames. Nao devem ser instalados tanques fixos de
armazenamento de combustive! no local do projecto.
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Monitoria:
Gestor
Ambiental do
Empreiteiro
Fiscaliza~ao:

Fiscal da Obra

dos residues: ate
pelo menos 60
dias antes do
infcio das obras.
lmplementai;:ao
das medidas de
seguranc;a
relativas ao
armazenamento
de resfduos:
durante toda a
Fase de
Construc;ao do
projecto

Execu~ao:

Empreiteiro

Monitoria:
Gestor
Ambiental do
Empreiteiro
8. Redu9ao da
qualidade do
solo e/ou agua
resultante do
manuseamento
de cimento
durante a
constru9ao de
infra-estruturas

• Realizar as opera9oes de prepara9ao de cimento unicamente em locais especialmente designados
para 0 efeito, sob as seguintes condi90es: (i) superficie impermeavel, para prevenir a infiltra9ao de
cimento no solo; (ii) exist~ncia de alguma forma de protec9ao contra o vento, para prevenir a dispersao
de grandes quantidades de poeiras de cimento para os cursos de agua circunvizinhos - de uma forma
geral, evitar qualquer ac9ao que possa provocar altos niveis de dispersao de cimento, como por
exemplo o varrimento a seco ou o uso de ar comprimido.
1

• Derrames de cimento no solo devem ser imediatamente sujeitos a limpeza, sendo este encaminhado
para reiaproveitamento;

Fiscaliza~ao:

Fiscal da Obra
Nota: A Eta Star
devera estabelecer
um piano de
monitoria da
qualidade das
aguas desde a fase
de constru9ao,
monitorizando
regularmente a
qualidade e
cumprindo os
parametros
estabelecidos no
Anexo V.6 do
Re/at6rio Principal
do EIA ("Plano de
Monitoria da
Qualidade da
Agua'J.

Durante a Fase
de construc;ao do
projecto
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8.2.2. Fase de Cons•tru~ao - impactos negativos de natureza socioecon6mica
Potencial
lmpacto

Medidas mitigadoras do impacto

Responsavel

Periodo ou
Momenta de
Execu~ao

Execu~ao:

Empreiteiro

9. Expectativas
de emprego a
nfveis nao
comportaveis
pelo projecto

•

Dar a conhecer a disponibilidade limitada de vagas aos interessados (por meio de um documento
escrito assinado pelo Gestor competente, a ser mantido como comprovativo de tal condic;:ao), como
forma die minimizar potenciais conflitos sociais associados limitada disponibilidade de emprego;

a

• Estabelecer formalmente requisites de contratac;:ao claros e assegurar o seu cumprimento;
• Divulgar o numero de postos de trabalho disponfveis e o perfodo aplicavel. lndicar as qualifica9oes
necess;arias e dar a conhecer quando nao for necessaria qualificac;:ao previa.

Monitoria:
Empreiteiro, ao
nfvel da Gestao
Senior
Nota: Sujeito a
fiscalizar,;ao
pe/as
autoridades do
traba/ho,
nomeadamente
Direcr,;ao
Provincial do
Trabalho ou
Servir,;os
Distritais de
Actividades
Econ6micas

Sempre que
houver
necessidade de
contratac;:ao de
pessoal
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• Agir permanentemente de modo a prevenir/minimizar conflitos sociais associados a interferencia com
os usos e ocupayoes de terra prevalecentes no Bloco 1068L, atraves de um envolvimento das partes
potencialmente afectadas ao longo do processo de planificayao e execuyao de actividades que as
possam afectar.

1O. Interferencia
com usos e
aproveitamentos
da terra
prevalecentes

• Prep.arar um piano de compensayao para as partes cujos usos e aproveitamentos da terra serao ser
afectados pelo Projecto. Actuar em estreita colaborayao com os 6rgaos do Governo Provincial, com Execuc;ao:
destaque particular para a Direcyao Provincial dos Recursos Minerais e a Direcyao Provincial de Proponente
Agricultura - esta ultima instituiyao deve ser consultada especificamente a respeito de procedimentos de
compensayao por perda de areas de machamba e de arvores de fruto (incluindo a negociayao com os Executar em
estreita
usuarios da terra).
coordenac;ao
com o Fiscal da
Nota: As situa9oes no terreno devem ser ana/isadas caso a caso. Em todos os casos justificaveis devem Obra.
ser implementados mecanismos de compensa9ao, com base em criterios c/aros de e/egibilidade. O
envolvimento das autoridades, dos /!deres comunitarios e da comunidade em geral ira contribuir para a Monitoria:
minimiza9ao de possfveis casos de oportunismo.
Oficial de
Ligac;ao com as
Comunidades

Execuc;ao:

Proponente

11. lnterferencia
com recursos de
valor cultural/
espiritual para
as comunidades

• Quaisquer tumulos que venham a ser identificados devem ser transferidos em conformidade com os
costum13s locais e os desejos dos familiares;

Executar em
estreita
• Todos os assuntos relatives possivel interferencia com recurses de valor cultural/espiritual para as coordenac;ao
comunidades devem ser tratados em estreita ligac;ao com as comunidades, com os lideres comunitarios com o Fiscal da
coma e~lementos de ligayao entre o Proponente e as comunidades e sob acompanhamento das Obra.
autoridades governamentais locais (a autoridade governamental relevante sera a determinada conforme
Monitoria:
instruldo a partir do Governo Distrital de Moatize).
Oficial de
Ligayao com as
Comunidades

a

Executar coma
parte do
processo
preparat6rio da
Fase de
Construyao.
ldealmente,
terminar a
definiyao dos
mecanismos de
compensac;ao
pelo menos 60
dias antes do
inicio da
construc;ao.
Casas passiveis
de compensac;ao
identificados ao
longo do
processo de
construyao
devem ser
igualmente
considerados.
Executar coma
parte do
processo
preparat6rio da
Fase de
Construc;ao.
Negociac;ao:
antes de
qualquer acyao
que possa
afectar recursos
de valor cultural/
espiritual para as
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comunidades.

12. Conflitos
sociais
associados ao
com portamento
dos
trabalhadores
perante
a
comunidade

13. Prolifera9ao
de
ITSs
e
HIV/SIDA
no
seio
das
comunidades
locais

• Consciencializar os trabalhadores a evitarem comportamentos sociais que, segundo os padroes locais,
possarn ser considerados inaceitaveis na sua rela9ao com os membros das comunidades das areas
circunvizinhas;

Execu!(ao:
Empreiteiro,
atraves do
Encarregado
da Obra

• Devei existir pelo menos uma pessoa encarregue de estabelecer a comunica9ao entre o pessoal do
projecto ea comunidade, o que sera particularmente importante em casos de reclama9ao . Tai elemento Monitoria:
devera estar bem familiarizado com o projecto em geral e ser capaz de solucionar ou encaminhar Gestor
Ambiental do
devidamente quaisquer queixas/reclamai;oes;
Empeiteiro
• Deve ser estabelecido e implementado um conjunto de Normas (ou um C6digo de Conduta) para o
local d,e trabalho. As Normas devem incluir, entre outros aspectos, a entrada de pessoas estranhas aol F"
. ~- .
·
·b· ::. d
t't · ::.
t
1sca11za'Y3 0 .
serv19ei e a pro1 19do a pros 1u19do nos acampamen os.
Fiscal da Obra

• Como medida geral, deve-se desenhar e implementar uma estrategia de preven9ao e controlo de ITSs
e HIV/AIDS, em conformidade com a legisla9ao nacional e as melhores praticas internacionais, com
objectives e actividades claras e praticaveis. Utilizar apoio tecnico especializado em materia de
preven9ao de doen9as infecto-contagiosas em geral, e do HIV/SIDA, em particular. Como medidas
especfficas, deve-se realizar o seguinte:
o
o
o

lmplementar de ac96es de sensibiliza9ao dos trabalhadores sobre as formas de transmissao de
ITSs e HIV/SIDA, incluindo comportamentos de risco;

Execu!(ao:
Empreiteiro,
atraves do
Encarregado
da Obra

Monitoria:
Gestor
Encorajar os trabalhadores a submeterem-se a testes de HIV; encorajar os trabalhadores a Ambiental do
submeterem-se ao tratamento de ITSs na sua fase inicial, para minimizar o risco de infeci;ao par Empreiteiro
HIV e criar condi96es para o efeito - tais condicyoes incluem a atribuicyao de licencya para que o
unidade sanitaria e a criacyao de mecanismos internos para Fiscaliza!(ao:
trabalhador se possa deslocar
permitir que o trabalhador nao se abstenha de procurar cuidados de saude por falta de fundos;
Fiscal da Obra
Encaminhar os trabalhadores para tratamento e monitoria precoce de infec9oes secundarias/
oportunistas como tosses, gripes e pneumonia em unidades sanitarias.
Fornecer gratuitamente preservativos na area do Projecto;

a

o

14. lnc6modo
no meio

• As viaturas e o equipamento de trabalho devem ser mantidos em born estado de funcionamento, del Empreiteiro,
forma a minimizar o ruido produzido.
atraves do
Encarregado

Consciencializacyao:
implementar
como parte da
formacyao dos
trabalhadores, a
iniciar antes do
come90 das
obras da Fase de
Constru9ao;
Normas:
implementar
continuamente
ao longo de toda
a Fase de
Construc;:ao.
Sensibilizac;:ao:
implementar
como parte da
formacyao dos
trabalhadores, a
iniciar antes do
comec;:o das
obras da Fase de
Construc;:ao;
Acc;:Oes concretas
de
prevenc;:ao/tratamento do
HIV/SIDA:
implementar
durante toda a
Fase de
Constrw;:ao
Durante toda a
Fase de
PGA-17
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• Activ~dades geradoras de elevados niveis de ruido devem ser realizadas durante o horario normal de da Obra
expediente.
Monitoria:
• Trabalhadores envolvidos em actividades produtoras de elevados niveis de ruido devem dispor de Gestor
equipamento de protec9ao auricular, e fazer uso do mesmo.
Ambiental do
Empreiteiro

Construc;ao

Fiscalizacao:
Fiscal da Obra

Fase de

Explc>ra~ao

- potenciais impactos positivos

8.3.1. Fase de

Explc>ra~ao

- impactos positivos de natureza biofisica

8.3.

Nao aplicavel.

PGA-18
lmpacto, Lda - Projectos e Estudos Ambientais

Projecto de Explorac;ao de Carvao no Bloco 1068L
em Moatize, Provinda de TetH

8.3.2. Fase de
lmpacto e sua
classifica~ao

Explc1ra~ao
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- impactos positivos de natureza socioecon6mica

Medidais para incrementar o impacto

Responsavel

Periodo ou
Momento de
Execu~ao

15. Contribute
para a promoc;:ao
da
economia
local, regional e
nacional

Execu~ao:

• Dar prefer~ncia a fornecedores de bens e servic;os de base local ou regional, contribuindo assim para
ampliar os impactos positives da presenc;a do Projecto sabre a economia local e regional e,
especificamente, para estimular o estabelecimento e desenvolvimento de novas neg6cios a nfvel local.

Proponente

Monitoria:
Gestao ao
Nfvel Senior

Durante toda a
Fase
de
Explorac;ao
do
Projecto

Execu~ao:

Empreiteiro

16. Criac;ao
pestos
trabalho

de
de

Monitoria:
Empreiteiro, ao
nfvel da Gestao
Senior
• Estabelecer formalmente requisites de contratac;ao claros, a serem cumpridos pela empresa
contratante; para cada func;ao deve ser divulgado o numero de postos de trabalho disponfveis e o
perfodo aplicavel. Devem ser indicadas as qualificac;oes necessarias ou, nos cases em que tal nae seja
aplicavel, deve-se indicar claramente nae serem necessarias qualificac;oes;
• Na contratac;:ao de trabalhadores, dar prioridade a residentes locais;
• Providenciar formac;ao a pessoas locais para a execuc;:ao de tarefas semi-especializadas, de modo a
reduzir o numero de trabalhadores de fora para este fim.

Nota: Sujeito a
fiscaliza9ao
pe/as
autoridades do
trabalho,
nomeadamente
Direcc;ao
Provincial do
Trabalho ou
Servic;os
Distritais de
Actividades
Econ6micas

Finalizar os
requisites de
contratac;:ao pelo
menos ate 15
dias antes da
contratac;ao de
pessoal;
lmplementar
sempre que for
necessaria
a
contratac;:ao
de
pessoal.

PGA-19
lmpacto, Lda - Projectos e Estudos Ambientais

Projecto de Explorayao de Ca1rvao no Bloco 1068L
em Moatize, Provincia de Teb~

17. Beneficios
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i

Empreiteiro

Negociar com as autoridades a nivel local e com as restantes ·empresas exportadoras de carvao na
Provincia o piano de escoamento do carvao para o Porto da Beira (ou outro ponto de saida que se
julgue conveniente), de modo a maximizar a efici~ncia desta opera9ao.

Monitoria:
Empreiteiro, ao
n fvel da Gestao
Senior
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Fase de

Expl<>ra~ao

- potenciais impactos negativos

8.4.1. Fase de

Expl<>ra~ao

- impactos negativos de natureza biofisica

8.4.

Potencial
impacto

18. Contamina~o
solo/aguas
do
com aguas de
drenagem
das
min as

Medidas mitigadoras do impacto

• Considerando que o po90 da mina deve ser mantido seco, sempre que ocorra acumula9ao de agua esta
devera ser bombeada para o sistema de drenagem de "aguas de drenagem da mina", composto por
bermas e drenos, recorrendo a bombas de agua. Estas aguas, deverao ser conduzidas por um sistema de
drenagem pr6prio (que agregara tambem as aguas de drenagem do aterro de solo/material de cobertura)
ate uma bacia de controlo da polui9ao. As aguas deverao ser analisadas regularmente, de modo que se
possa escolher o tratamento (neutraliza9ao e precipita9ao de metais t6xicos/pesados), mais eficaz.
• Estas aguas s6 poderao ser libertadas para o meio hldrico, caso cumpram com os parametros de
quatidade estipulados para os Efluentes da lndustria Mineira (ver Anexo V.6).

Plano de Gestao Ambiental

Responsavel

Execucao:
Proponente
Monitoria:
Gestor
Ambiental

Periodo ou
Momento de
Execucao

Ao longo de
todo o
processo de
minera9ao
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Execuc;ao:
Proponente

A bacia de rejeitos, dado o seu potencial de contaminayao do meio envolvente, devera ser concebida de
mode a evitar qualquer risco de contaminayao quer das aguas subterr~meas (por infiltrayao) quer das
aguas superficiais e solo (atraves de fugas, fendas, sobrecarga). Assim, deve-se garantir que:
19. Poluiyao
do
solo e/ou aguas
causada
pelos
rejeitos
da
unidade
de
processamento do
carvao

• A bacia de rejeitos assenta sabre solo ou rocha com capacidade para suportar a carga maxima da bacia;
• A l.argura dos limites da bacia tambem deve ser suficiente para suportar um aumento de nfvel rapido que
pode acontecer na bacia de rejeitos como consequ~ncia de uma chuvada intensa ou uma ma gestao do
efluente da unidade de processamento.
• 0 :sistema de drenagem superficial a construir devera contornar a bacia de rejeitos, de modo a prevenir
o aumento do volume de efluente contaminado.

•
•

Devera ser instalado um sistema de monitoria das lamas retidas;

Por fim, a transferE3ncia das lamas de rejeitos para o aterro de material inerte devera ser feita de mode a
evitar qualquer contaminayao de solo ou agua.

Monitoria:
Gestor
Ambiental
Nota: Os
parametros a
analisare a
sua frequencia
de monitoria
serao definidos
ap6s a analise
geoquimica do
carvao e do
material de
cobertura, ja
que o grau de
risco de DAM
dependera da
sua
composii;ao
quimica.

Ao longo de
todo o
processo de
minerayao
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A Eta Star devera levar a cabo uma caracterizac;ao geoqufmica do material inerte de minerac;ao, de modo a
avaliair o potencial de contaminac;ao por DAM, nas areas onde esta prevista a abertura de minas.
Em adic;ao, deverao ser adoptadas as seguintes medidas de prevenc;ao de DAM:
• Minimizar a exposic;ao do material inerte, atraves da concentrac;ao temporal das actividades de
minerac;ao seguida por encerramento da mina;
• lde!ntificar e impermeabilizar as falhas permeaveis na zona escolhida para o aterro de material inerte,
para rninimizar a infiltrac;ao do lixiviado potencialmente contaminado para os lenc;6is freaticos;

• A medida

que o material inerte for depositado no aterro, proceder ao seu nivelamento, para evitar
acumulac;ao de aguas e posterior infiltrac;ao;

20. Poluic;ao do
solo e/ou aguas
por inertes da
minerac;ao.

• Considerar a adopc;ao de medidas de reduc;ao da exposic;ao do material inerte com oxigenio ou agua
incluindo a criac;ao de um ambiente anaer6bio junto do material inerte ou a mistura deste material inerte
com material alcalino;

Execu~ao:

I Proponente
Monitoria:
Gestor
Ambiental

• lmplementar um sistema de drenagem quer na zona do aterro, quer na mina, de mode que as aguas
potencialmente contaminadas possam ser conduzidas para tratamento. 0 tratamento dos efluentes
potencialmente contaminados devera ser estudado para o local do Projecto, tendo em conta a composic;ao
qulmica dos material inertes e considerando os tempos de reacc;ao das varias substancias que podem ser
usadas para alcalinizar estes efluentes.

Ao longo de
todo o
processo de
minerac;ao

• Com base na caracterizac;ao geoqulmica do material inerte de minerac;ao, devera ser estabelecido, pela
Eta Star, um Plano de Monitoria das "aguas de drenagem da mina". Este piano compreendera analises
regulares as aguas que entrarem em contacto com a mina ou com o aterro de material rochoso e as lamas
de rejeitos. Os valores maximos admisslveis para nivel de pH, concentrac;ao em ices sulfeto ou metais
pesados serao estabelecidos ap6s a caracterizac;ao geoqulmica do material inerte de minerac;ao e o Plano
devera definir os procedimentos a seguir para a correcc;ao de valores indesejav_eis.

21. Contaminac;ao
dos curses de
agua com
efluentes
domesticos

• Os ediffcios deverao estar ligadas a fossas septicas, construldas longe de curses de agua e de lenc;6is
34
freatic;os, cumprindo toda a legislac;ao em vigor respeitante ao saneamento .
• Devem ser implementadas acc;oes de consciencializac;ao dos trabalhadores, orientada para o uso
a?equ.ado dos sanitaries, ao inves de uso do meio circundante, para a satisfac;ao das suas necessidades
b1ol6~11cas.

I

Execu~ao:

Proponente

I Monitoria·
Gestor
·
Ambiental

Criar as
condic;oes
necessarias
antes do inicio
da Operac;ao e
implementar
durante toda a
Fase de
Operac;ao
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22. Contaminagao
do
solo/ag uas
com aguas de
drenagem
superficial

• O sistema de drenagem de "aguas limpas" deve ser mantido separado do sistema de "aguas de
drenagem da mina".
1
• As "aguas limpas" devem ser canalizadas para uma bacia de retengao, podendo ser usadas para a
aspersao em estradas (como medida de controlo de dispersao de poeiras), ou descarregadas para os
curses de agua adjacentes.

Plano de Gestao Ambiental

I Execu~ao:

• Contudo, antes que estas aguas sejam usadas, deverao ser analisados os parametros de aguas para
irriga9ao (Anexo V.6), ou para langamento no meio aquatico, conforme previsto no Regulamento sabre os
PadrOes de Qualidade Ambiental e Emissao de Efluentes.

Proporiente
Monitoria:

Gest?r
Amb1ental

lmplementar
durante toda a
Fase de
Exploragao

Deve-se estabelecer e implementar um sistema eficaz de gestao de resfduos nao perigosos, a incluir as
seguintes medidas:
• Devem estar disponfveis em locais estrategicos recipientes para o lixo, com tampa, de capacidade e em
numeiro suficiente, tendo em conta as estimativas de volumes de lixos domesticos que serao produzidos;
23. Poluigao
do
solo e/ou aguas
por
resfduos
s61idos
nao
perigosos

• Os trabalhadores devem ser instrufdos a procederem a deposigao adequada dos resfduos produzidos.
As amas de trabalho deverao ser mantidas limpas;
• A deposigao dos resfduos nao perigosos devera respeitar o estipulado no Regulamento sabre a Gestao
de Resfduos;
Nota: Uma vez que se trata de um impacto de longo prazo, vale a pena considerar a instala9ao de um
aterro para resfduos nao perigosos, dentro da area do Bloco 1068L. Este aterro devera respeitar o definido
no Anexo V.4, do RE/A e ser estudado em coordena9fJo com as autoridades distritais (Moatize), tendo em
conta as condi<;oes locais.

24. Poluigao do
solo e/ou aguas
por resf duos
s61idos perigosos

•

A Eta Star devera assegurar que o manuseamento, armazenamento e transporte de substancias
perigosas e feito cumprindo as normas expostas no Anexo V, do REIA - gestao de hidrocarbonetos e
d~~ outras substancias perigosas.

•

O destine final destes resfduos sera seleccionado consoante as normas para eliminagao de resfduos
perigosos, apresentadas no Anexo V.

•

Os trabalhadores deverao tomar conhecimento e aplicar quer as normas de manuseamento,
armazenamento e transporte de substancias perigosas, quer as de eliminagao de resfduos perigosos.

•

A deposigao de substancias perigosas nao pode ser feita junto com o lixo domestico; todas os resfduos
p1~rigosos deverao ser recolhidos e armazenados em local vedado, impermeabilizado e protegido de
a1~entes climatericos ate sua recolha para valorizagao ou destruigao por um operados certificado.

Execu~ao:

Proponente
Monitoria:
Gestor
Ambiental

Durante a Fase
de Exploragao

Proponente
Monitoria:
Gestor
Ambiental

Durante a Fase
de Exploragao
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• A manuten9ao regular de viaturas nao deve ser feita nas zonas de opera9ao, mas sim em local
espec:ialmente designado para o efeito, nomeadamente na oficina;
25. Polui9ao
do
solo e/ou agua
resultante
do
derrame
de
substacias
perigosos
(manuten9ao
d:
veiculos
equipamentos)

• Deve-se prevenir o derrame de 61eo ou combustfveis no solo ou na agua; sendo impossivel deslocar o
equipamento/veiculo para a oficina para a repara9ao ou reabastecimento, estas ac90es s6 podem ser
executadas sob as devidas precau9oes (i.e. sob condi96es seguras de recolha e armazenamento de
combustfveis derramados; no caso, o solo deve ser coberto com uma folha de plastico ou outro material
impermeavel adequado antes do infcio da opera9ao e devem ser usados tabuleiros metalicos para a
recolha de pequenos derrames);

I•

Mc:1teriais contaminados devem ser imediatamente recolhidos e tratados como lixo perigoso;

• Combustiveis e 61eos deverao ser considerados "lixos perigosos" e tratados como tal;
• Os.

trabalhadores devem ser consciencializados sobre
e deposi9ao adequada de residuos perigosos.

a

necessidade

de

Execu~ao:

Proponente

Monitoria:
Gestor
Ambiental

Durante a Fase
de Explora9ao

manuseamento,

arma;~enamento

Os procedimentos para a deposi9ao de material contaminado sao detalhados no Anexo V
Mediclas a adoptar durante o processo de minera9ao:
• pmteger o material inerte removido da mina do vento (tirando partido da topografia do terreno);

26
· l~deddu9ado da
qua 1 a e oar actividades
de
minera9c!lo
e
rocessamento do

~arvao

I • pulverizar com regularidade o aterro de material inerte com agua e minimizar a sua movimenta9ao;

I

•
Medidas a adoptar na unidade de processamento:
.
.
.
• proteger as esteiras de transferenc1a do carvao dos elementos atmosfencos;
• usar aspersao de agua nos pontos de transferencia para reduzir nivel de poeiras;

Execu~ao:

Proponente

Monitoria:
Gestor
Ambiental

Durante a Fase
de Explorac;ao

• recluzir a altura de queda do material a armazenar (pilhas de carvao) e protege-las do vento (zona
abrigada ou pilhas cobertas).
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8.4.2. Fase de Expl<>racao - impactos negativos de natureza socioecon6mica
Potencial
impacto

27. Conflitos
sociais
associados ao
comportamento
dos
trabalhadores
perante
a
comunidade

Medidas mitigadoras do impacto

Responsavel

I

Periodo ou
Momento de
Execu~ao

• Consciencializar os trabalhadores a evitarem, na sua relac;:ao com os membros das comunidades das
areas eircun~izinhas, comportamentos sociais que possam ser considerados inaceitaveis segundo os l
padroes loca1s;
• Deve existir pelo menos uma pessoa encarregue de estabelecer a comunica9ao entre o pessoal do
projecto e a comunidade, o que sera particularmente importante em casos de reclamac;:ao. Tai elemento
devera estar bem familiarizado com o projecto em geral e ser capaz de solucionar ou encaminhar
devidarnente quaisquer queixas/reclama96es;
• Deve ser estabelecido e implementado um conjunto de Normas (ou um C6digo de Conduta) para o local
de trabalho. As Normas devem incluir, entre outros aspectos, a proibic;:ao entrada de pessoas estranhas ao
servi90 ea proibi9ao da prostitui9ao nos acampamentos.

Execu~ao:

Proponente

Monitoria:
Oficial de
Liga9ao com

a
Comunidade

lmplementar como
parte do processo
de forma9ao dos
trabalhadores e
manter ao longo
de toda a Fase de
Explora9ao

Devem ser adoptadas as seguintes medidas de reducao de emissoes de rufdo. poeiras e fumos:
• As viaturas e o equipamento da unidade de processamento deverao ser inspeccionados regularmente,
para asi;egurar o seu funcionamento adequado e limitar a liberta9ao de fumos/rufdo;

28. Perturba9ao
do
bem-estar
da comunidade
das
areas
circunvizinhas
devido
ao
aumento
dos
nfveis de rufdo,
poeiras e fumos

• Deverao ser instalados silenciadores e mecanismos de controlo de ruido (isolantes) nos equipamentos e
maquinas que emitam elevados nfveis de rufdo;

• 0 transporte de materiais devera ser feito respeitando os limites de carga dos equipamentos, a carga
devera ser coberta, para minimizar a emissao de rufdo e poeiras;
• A velocidade maxima dentro das vias nao pavimentadas deve ser limitada a 20 km/h, para minimizar a
emissao de rufdo e poeiras;
• As actividades geradoras de elevados nfveis de rufdos devem estar restritas ao perfodo diurno, como
forma de minimiza9ao do inc6modo;
Adicionalmente,
• estabelecer um sistema de monitoria das poeiras e rufdos junto das comunidades para e, se necessario,
determinar mais medidas de mitigac;:ao, em conjunto.

Execu~ao:

Proponente

Monitoria:
Proponente,
atraves de
um
especialista
em saude
publica
contratado

lmplementar ao
longo de toda a
Fase de
Explora9ao

• Contratar servic;:os de um especialista em saude publica para conduzir estudos que permitam monitorar
o estado de saude das comunidades, em coordenac;:ao com as autoridades de saude local
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Potencial
impacto

29. Proliferac;:ao
de
ITSs
e
HIV/SIDA
no
seio
das
comunidades
locais

Medidas mitigadoras do impacto

Plano de Gestao Ambiental

Responsavel

Como medida geral, deve-se desenhar e implementar uma estrategia de prevenc;:ao e controlo de ITSs e
HIV/AIDS, em conformidade com a legislac;:ao nacional e as melhores praticas internacionais, com
objectives e actividades claras e praticaveis. Utilizar apoio tecnico especializado em materia de prevenc;:ao
de doenc;as infecto-contagiosas em geral, e do HIV/SIDA, em particular. Como medidas especificas, devese realizar o seguinte:
• lmple!mentar de acc;:Oes de sensibilizac;:ao dos trabalhadores sobre as formas de transmissao de ITSs e
HIV/SIDA, incluindo comportamentos de risco;
•

Forn1~cer

gratuitamente preservatives na area do Projecto;

• Encmajar os trabalhadores a submeterem-se a testes de HIV; encorajar os trabalhadores a
submeterem-se ao tratamento de ITSs na sua fase inicial, para minimizar o risco de infecc;:ao por HIV e
criar condic;Oes para o efeito - tais condic;Oes incluem a atribuic;ao de licenc;a para que o trabalhador se
possa deslocar unidade sanitaria e a criac;ao de mecanismos internos para permitir que o trabalhador
nao se abstenha de procurar cuidados de saude por falta de fundos;

Execucao:
Proponente
Monitoria:
Gestor
Ambiental

a

• Encc:1minhar os trabalhadores para tratamento e monitoria precoce de infecc;Oes secundarias/
oportunistas coma tosses, gripes e pneumonia em unidades sanitarias.
• Preparar e implementar um programa para minimizar a incidencia da malaria no seio dos trabalhadores.
Tai programa devera ser preparado com a assistencia de um profissional devidamente habilitado;
assistencia podera ser solicitada as autoridades de saude locais e/ou a organizac;:Oes especialmente
dedicadas a acc;Oes de prevenc;ao e combate a malaria na regiao.
• lmple!mentar medidas de prevenc;:ao da malaria, incluindo o controlo da proliferac;ao de mosquitos, a
sabre as formas de prevenc;ao da doen<;a, o estabelecimento de medidas de protecc;:ao
em locais de acomodac;:ao, i.e. estes deverao possuir condic;:Oes que minimizem a entrada de mosquitos
(coma redes mosquiteiras);
:i.
deve ser perm1"t"d
.
to d e c harcos na area do acampamento; d eve ser fe1'to o aterro
• Nc:10
1 o o d esenvo Iv1men

conscit~ncializac;:ao

30. Proliferac;:ao
de malaria

dos charcos imediatamente ap6s o fim de periodos de chuva;
• Sabemdo-se que a malaria pode manifestar-se atraves de uma diversidade de sintomas, os
trabalhadores que nao se encontrem em born estado de saude devem ser imediatamente assistidos numa
unidade sanitaria para diagn6stico e, se necessario, posterior tratamento;

Execucao:
Proponente

I GMonitoria:
to
A~~i:ntal

Periodo ou
Momento de
Execucao

lmplementar as
acc;:Oes de
consciencializac;:ao
como parte do
processo de
formac;:ao dos
trabalhadores e
manter ao longo
de toda a Fase de
Explorac;:ao

lmplementar as
acc;Oes de
consciencializac;:ao
como parte do
processo de
formac;:ao dos
trabalhadores e
manter ao longo
de toda a Fase de
Explorac;:ao

• Eliminar qualquer condic;:ao que resulte na acumulac;ao de aguas paradas, visto que estas podem
contribuir para a proliferac;:ao de mosquitos na area. As poc;as de agua devem ser eliminadas por meio de
aterros:.
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Plano de Gestao Ambienta/

Fase de Fase de Encerramento - potenciais impactos negativos

8.5.1. Fase de Encerramento - impactos negativos de natureza biofisica
Potencial
impacto

Responsavel
pela

Medidci1s mitigadoras do impacto

execu~ao/

Monitoria
• Plano de Encerramento e Reabilitac;:ao da Area Explorada (PERAE) deve ser revisto e
actualizado, de modo a adaptar-se realidade;

a

• 0 material do aterro que for sendo depositado no poc;:o das minas, devera ser
compactado e nivelado, para reduzir a percolac;:ao de agua;
• As h:1mas da bacia de rejeitos, depois de concentradas, deverao ser neutralizadas antes
de sereim espalhadas e compactadas sabre o poc;:o das minas;
• Depois de nivelar todo o material inerte que for usado para preencher o poc;:o da mina,
devera ser aplicada uma camada impermeavel que impec;:a a infiltrac;:ao de agua nos
poc;:os das minas;
• Por cima desta camada impermeavel sera aplicado saibro grosso e deverao ser
instalaclos drenos para a conduc;:ao das aguas superficiais para as linhas de drenagem
mais pr6ximas;
• Por fim, devera ser espalhado solo, que providenciara o substrata para a materia
vegetal a plantar e, por ultimo sera distribuido o topsoil preservado, seguido por plantac;:ao
de vegt~tac;:ao aut6ctone.
• Deveirao ser instalados piez6metros para monitorar a qualidade da agua subterranea.
• Vale a pena mencionar que se devera evitar a plantac;:ao de arvores de grande porte, ja
que o seu sistema radicular podera romper a camada impermeavel, aumentando a
infiltrac;:ao no poc;:o da mina, com risco de contaminac;:ao por DAM.
• As barreiras de protecc;:ao da mina contra cheias deverao ser mantidas, ja que evitam a
infiltrac;:ao de agua vinda do Rio Muarazi (em anos de cheia) para o poc;:o das minas.
• No caso de nao se encontrar um uso alternativo para as infra-estruturas de minerac;:ao e
complementares p6s Projecto, estas deverao ser desmanteladas, os materiais deverao
ser removidos do local e as areas de implantac;:ao deverao ser mobilizadas (destruir a
camada compacta de solo que lhes serviu de base), para que se possam florestar/plantar
com vegetayAo aut6ctone.

Execu~ao

Sendo o
encerramento um
processo gradual,
deve iniciar logo
a ap6s a
minerac;:ao da
primeira secc;:ao
da mina a
explorar.

0 encerramento das minas devera respeitar as seguintes medidas:

31. ContaminayAo das aguas
superficiais/
subterraneas por
drenagem acida
de minas

Periodo ou
Momento de

Execu~ao:

Proponente

Monitoria:
Gestor
Ambiental

Rever o PERAE
pelo menos dais
anos antes do
encerramento da
mina;
lmplementar as
med id as
complement ares
de encerramento
logo que seja
tecnicamente
possfvel, em
conformidade
com criterios de
engenharia de
minerac;:ao
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Potencial
impacto

Plano de Gestao Ambiental

Responsavel
pela
execuc;ao/
Monitoria

Medidas mitigadoras do impacto

Periodo ou
Momento de
Execuc;ao

• As valas de drenagem das aguas superficiais que contornam as minas e aterros,
deverao ser mantidas, para permitir a drenagem das aguas pluviais para longe das infraestruturas mineiras agora encerradas, perrnitindo a manutenc;ao da infiltrac;ao.
• A bacia de rejeitos, uma vez vazia sera nivelada, procurando-se devolver o terreno
sua orografia pre-Projecto e sera florestada com vegetac;ao local.

a

• Os aterros que tiverem side usados durante as fases de explorac;ao, serao encerrados
(cobertos com uma camada impermeavel de material inerte, mantendo-se as valas de
drenagem circundantes para evitar a escorr~ncia de aguas superficiais para o aterro), ea
sua superffcie sera florestada.

32. Alterac;ao da
estrutura ff sica
do terreno

• O nivelamento e a compactac;ao do material de enchimento das minas devem ser
realizaclos desde as primeiras fases de preenchimento.

Execuc;ao:

• As valas de drenagem superficial, a manter p6s-Projecto, devem ser alvo de
manutenc;ao, para que nae fiquem obstruidas deixando de desempenhar o seu papel;

Proponente
Monitoria:

• 0 nivelamento do terreno, devera simular o relevo pre-Projecto (com ligeiras alterac;oes
nas lintias de drenagem) e devera formar desnfveis suaves, resistentes a erosao hfdrica e
e6lica.

Gest?r
Amb1ental

Ao longo da Fase
de Encerramento

8.5.2. Fase de Ence1rramento - impactos negativos de natureza socioecon6mica
Potencial
impacto

33. Perda

de
emprego,
com
consequ~ncias a
nfvel
da
economia local e
regional
e a
associada
degradac;ao das
condi<;Oes
de
vida
da
populac;ao local

Medidas mitigadoras do impacto
Durante o encerramento da mina, o numero de trabalhadores sera reduzido
drastic<3mente. Para minimizar o impacto que o fim do Projecto pode ter nas localidades e
regiOes circundantes, sugere-se que:
• Envolver as comunidades na revisao do PERAE, para que possam antever a situac;ao
socioec:on6mica do local nos anos de encerramento da mina (i.e. que recurses estarao
disponfveis e coma estes poderao ser desenvolvidos a favor da comunidade),
direccionando as suas capacidades para outras areas de neg6cio, que terao de ser
adoptadas uma vez que a mina encerre;
• 0 PERAE deve apresentar previsOes claras do numero de trabalhadores e principais
opera96es que serao necessarias na fase de encerramento e reabilitayao da area
minerada; o PERAE deve incluir ainda um levantamento dos usos futuros possfveis para
a area de Projecto;

Responsavel

Execuc;ao:
Proponente
Monitoria:
Proponente, ao
nfvel da Gestao
Senior

Periodo ou
Momento de
Execuc;ao

Pelo menos a
partir de dois
anos antes do
encerramento da
mina
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• Preparar e implementar um Plano de Desenvolvimento Sustentavel para o projecto, em
coordenayao com o Governo Distrital e Provincial, bem como com as comunidades locais.
Tai piano devera abarcar um compromisso de longo-prazo da Eta Star em assegurar um
legado duradouro do projecto;
• Construir capacidade local para a gestao das oportunidades de desenvolvimento locais,
estimuloando a criayao de empresas prestadoras de serviyos locais, que possam fornecer
serviyos a Eta Star nesta fase (viveiros de plantas para reflorestayao; desmantelamento
de infra-estruturas; manutenyao de sistemas de drenagem; monitoria da qualidade das
aguas, entre outras).
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lmpactos neg.ativos de Saude e Seguranc;a

Para o presente projecto, as condi96es causadoras de impactos de saude e seguran9a podem estar presentes numa unica fase do projecto (p.e. s6
na fase de constru9ao), ou em duas fases do projecto (p.e. Constru9ao e Exploragao), ou mesmo nas tres fases do projecto (p.e. Constru9ao,
Explora9ao e Encerrame:nto).
Assim, para este projecto, os principais impactos de saude e seguran9a podem ser agrupados em tres tipos, a saber:

•

Acidentes de trabalho: estes tern origem diversa, podendo estar associados ao uso de maquinaria, combustiveis, explosives, entre outros.
Acidentes de trabalho sao susceptiveis de ocorrer em qualquer uma das fases do projecto. No case especffico de explosives, o potencial de
ocorrencia de acidentes sera maier na fase de constru9ao, em que sao feitas as interven96es iniciais no terreno.

•

Doenc;as ocupa1cionais: para o presente projecto, os mesmos poderao estar associados exposi9ao a nfveis elevados de ruidos, poeiras
ou fumes. Doen~:as ocupacionais poderao ocorrer em qualquer uma das fases do projecto, mas o potencial de ocorrencia podera ser maier
na fase de prepara9ao do terreno para a abertura das minas (Fase de Constru9ao) e durante a pr6pria explora9ao mineira (Fase de
Explora9ao) em que as actividades de minera9ao e outras associadas sao susceptiveis de produzir elevados niveis de poeiras, rufdos e
fumes de exaustao;

•

Acidentes relaciionados com minas anti-pessoal: os impactos nae estao directamente relacionados com a actividade proposta, mas sim
com as condi96eis da sua area de inser9ao. Para este tipo de impacto, a fase potencialmente mais importante do projecto e a Fase de
Constru9ao, que envolve, para alem de outras actividades, a prepara9ao do terreno para a abertura dos po9os das minas.

a

As responsabilidades de execu9ao (terceira coluna da tabela abaixo) sac definidas tendo em conta a natureza transversal (i.e. podem-se verificar em
mais de uma fase do prnjecto) que alguns dos impactos de saude e seguran9a podem ter.
Na tabela abaixo estao apresentados as potenciais impactos de saude e seguran9a identificados na AIA. De notar que todos estes impactos sac
negatives, nae tendo side identificado qualquer impacto positive nesta categoria de impactos.
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8.6.1. lmpactos negativos sobre a saude e seguranc;a ocupacional
lmpacto e sua
classifica~ao

34. Acidentes
de trabalho
associados a
abertura das
minas

(Fases de
Construqao,
Opera9ao e
Encerramento)

Medida1s mitigadoras do impacto

Responsavel

• Preparar e implementar um manual com procedimentos de seguranc;a para a fase de construc;ao.
Divulgar os procedimentos do manual atraves de acc;oes de formac;ao em saude e seguranc;a
ocupacional. Este manual devera conter de forma nao limitativa o seguinte:

Fase de
Construqao
Execucao:

0

Principais riscos associados as operac;oes a realizar, apresentando regras de seguranc;a de trabalho;

0

lnformac;ao de seguranc;a sobre os materiais e equipamentos a utilizar, incluindo riscos associados a
estes e as especificac;oes de seguranc;a;

0

Sinaletica de seguranc;a a utilizar na obra, bem como os procedimentos a adoptar em caso de
aciclentes.

• Assegurar que todos os trabalhadores envolvidos no processo de construc;ao beneficiem de treino de
induc;ao em materia de saude e seguranc;a ocupacional antes do infcio das obras; a formac;ao deve ser
ministrada por pessoal devidamente qualificado para o efeito. Os trabalhadores devem ser treinados de
modo a serem capazes de identificar os riscos associados a sua actividade, as formas de prevenc;ao de
acidenb:!s e os procedimentos a adoptar em casos de emergencia;

Empreiteiro,
atraves do
Encarregado
da Obra;

Fiscalizacao
pelo Fiscal da
Obra.

Fase de
Exploraqao e
Fase de
• Disponibilizar o Equipamento de Protecc;ao Pessoa! (EPP) e impor o seu uso;
Encerramento
• Os supervisores da obra devem realizar sessoes breves de sensibilizac;ao relacionadas com os riscos Execucao:
de saucle e seguranc;a ocupacional antes do infcio de cada jornada diaria de trabalho.
• Em caso de acidente, desencadear acc;oes de socorro imediato, e seguimento da assistencia medica
que possa vir a ser subsequentemente necessaria;

• Nota: Em caso de fatalidade, o Empreiteiro sera responsave/ pelas despesas funerarias.

Periodo ou
Momenta de
Execucao

Implementar ao
longo de todo o
ciclo de vida do
projecto

Proponente

Monitoria:
Gestor
Ambiental
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• Preparar e implementar um manual com procedimentos de seguranc;a para a fase de construc;ao.
Divulga1r os procedimentos do manual atraves de acc;oes de formac;ao em saude e seguranc;a
ocupacional. Este manual devera canter de forma nao limitativa o seguinte:

o

Principais riscos associados aos varios processes construtivos, apresentando regras de
seguranc;a de trabalho;

o

lnformac;ao de seguranc;a sobre os materiais a utilizar, riscos associados a estes e
especificac;oes de seguranc;a, incluindo especificac;oes de manuseamento, transporte,
armazenagem e orientac;Oes relativas a Equipamentos de Protecc;ao Pessoa!; esta informac;ao
pode ser compilada com apoio da informac;ao constante nas fichas de dados de seguranc;a dos
materiais (Material Safety Data Sheets - MSDS)

35. Acidentes
de trabalho
associados
construc;ao de
infra-estruturas
de apoio

a

(Fase de
ConstrU<;ao)

o

Sinaletica de segurarn;a a utilizar na obra, bem coma os procedimentos a adoptar em caso de
acidentes.

• Assegurar que todos os trabalhadores envolvidos no processo de construc;ao beneficiem de treino de
induc;aai em materia de saude e seguranc;a ocupacional antes do inlcio das obras; a formac;ao deve ser
ministrada por pessoal devidamente qualificado para o efeito. Os trabalhadores devem ser treinados de
modo a serem capazes de identificar os riscos associados sua actividade, as formas de prevenc;ao de
acidentl:ls e os procedimentos a adoptar em casos de emergencia;

a

Execu~ao:

Empreiteiro,
atraves do
Encarregado
da Obra

Fiscalizacao:
Fiscal da Obra
Monitoria:
Gestor
Ambiental do
Empreiteiro

• Disponibilizar o Equipamento de Protecc;ao Pessoa! (EPP) e imper o seu uso;
• Realizar sessoes breves de sensibilizac;ao relacionadas com os riscos de saude e seguranc;a
ocupacional antes do inlcio de cada jornada diaria de trabalho, sob coordenac;ao do Encarregado da
Obra.
• Em caso de acidente, desencadear acc;oes de socorro imediato e seguimento da assistencia medica
que possa vir a ser subsequentemente necessaria.

Terminar a
produc;:ao e
revisao do
manual pelo
menos 30 dias
antes do infcio da
Fase de
Construc;:ao.
Providenciar
formac;ao aos
trabalhadores ate
pelo menos 15
dias antes do
infcio da Fase de
Construc;ao.
Manter a
formac;:ao
continua no local
de trabalho e a
sensibilizac;:ao ao
longo de toda a
Fase de
Construc;ao

Nota: Em caso de fatalidade, o Empreiteiro sera responsavel pelas despesas funerarias.

36. Acidentes
associados
USO

ao
de

explosivos
(Fase
Construc;ao)

de

• As quantidades de explosives armazenadas devem ser mantidas no mlnimo necessario, em
conforrnidade com as necessidades e as especificac;:oes de seguranc;a aplicaveis ao explosive em
questao;

Execucao:
Empreiteiro,
atraves do
Encarregado
da Obra

• Transportar e armazenar explosives em conformidade com a legislac;ao moc;ambicana e normas
internacionais, e de acordo com as especificac;oes de seguranc;:a do explosivo em questao;

Fiscaliza~ao:

• Usar explosives apenas mediante autorizac;:ao previa das autoridades militares e quando cumpridas
todas as medidas de seguranc;:a para a prevenc;ao de acidentes.

Monitoria:
Gestor
Ambiental do
Empreiteiro

Fiscal da Obra

Sempre que
necessario o
armazenamento,
manuseamento
OU USO de
explosives
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• Desenvolver procedimentos de gestao do trafego que incluam, entre outros aspectos, um sistema de
restric;ao de velocidade para vefculos e equipamentos m6veis.
37. Acidentes
relacionados ao
uso de veiculos
e equipamentos
m6veis
(incluindo
maquinaria
pesada) em
actividades
associadas a
minera9ao
(Fases de
Constru9ao,
Explora9l}o e
Encerramento)

• Criar condic;Oes para a circulac;ao organizada de vefculos e do equipamento m6vel, atraves da
instala~o de um sistema de sinaliza9ao claro;

Plano de Gestao Ambiental

Fase de
Construgao
Execucao:
Empreiteiro,
atraves do
Encarregado
da Obra;

• Usar veiculos e equipamentos m6veis de tipo e capacidade adequados, de acordo com as func;oes al F~scalizacao:
que se destinam;
Fiscal da
Obra;
• Todos os trabalhadores envolvidos no manuseamento e operac;ao de maquinas pesadas devem
beneficiar de treino de induc;ao em materia de saude e seguranc;a ocupacional antes do inicio das Monitoria:
Gestor
obras; a formac;ao deve ser ministrada por pessoal competente devidamente qualificado para o efeito;
Ambiental do
• Durante a operac;ao de maquinas pesadas, devem ser designados trabalhadores para apoiarem os
Empreiteiro .
operadores no controlo da posi9ao das maquinas;

• A meidida

que a minera9ao for progredindo, realizar os necessaries trabalhos de nivelamento e de
constru9ao de terra9os e acessos, para proporcionar boas bases de sustenta9ao das maquinas, Fase de
reduzindo a probabilidade de acidentes;
Exploragao e
• Proteger os operadores dos veiculos de construc;ao e equipamento m6vel contra a queda de Fase de
Encerramento
materiais (impor do uso de capacete);
• Os operadores do equipamento de escava9ao devem tomar precauc;oes especiais em areas sob
de terreno potencialmente instaveis (p.e. susceptlveis de desabamento);

condic;~ies

Preparar os
procedimentos de
gestao do trafego
na fase de
planifica9ao geral
das operac;oes,
antes do inlcio da
construc;ao.
lmplementar os
procedimentos e as
medidas de
seguran9a durante
todo o ciclo de vida
do projecto

Execucao:
Proponente

• Baixc:1r completamente todos os bulldozers, pas escavadoras, pas carregadoras ou outro Monitoria:
equipamento m6vel semelhante ou bloquea-los com os comandos na posic;ao neutra, manter os Gestor
motore:s parades e os veiculos travados quando estes estiverem fora de uso.
Ambiental do
Proponente

38. Degrada9ao
das condi90es
de saude dos
trabalhadores
por exposi9ao a
niveis elevados
ruldo,
de

• FornE~cer Equipamento de Protecc;ao Pessoa! (EPP) aos trabalhadores e implementar o seu uso Fase de
correcto. Estes, por sua vez, deverao conhecer os riscos a que estao expostos e usar correctamente o Construgao
Execucao:
EPP.
• Todos os trabalhadores envolvidos em actividades geradoras de nfveis elevados de poeiras ou fumos Empreiteiro,
devem usar mascaras respirat6rias sabre o nariz e a boca, para a filtrac;ao do ar respirado, protegendo atraves do
Encarregado
assim c:1s vias respirat6rias.
da Obra;
• Todos os trabalhadores aue tenham a seu caroo actividades oeradoras de nfveis elevados de ruido

Sempre que
estiverem sendo
implementadas
actividades
potencialmente
geradoras de ruldo,
poeiras e fumos
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poeiras
fumos.

e

devem usar protectores auriculares;
• Os operadores que operam maquinas com niveis elevados de emissoes de rufdo e os que trabalham
nas suas proximidades deverao usar protectores auriculares.

(Fases de
Constru9ao,
Explora9ao e
Encerramento)

Plano de Gestao Ambiental

Fiscalizacao:
Fiscal da
Obra;
Monitoria:
Gestor
Ambiental do
Empreiteiro.

Fase de
Explora9ao e
Fase de
Encerramento:
Execucao:
Proponente
Monitoria:
Gestor
Ambiental do
Proponente
Fase de
Constru9ao
Execucao:
• Armazenar os liquidos inflamaveis usados em local com ventila9ao adequada, de forma a minimizar o Empreiteiro,
atraves do
risco de incendio ou de explosao;
Encarregado
• Disponibilizar Equipamento de Protecgao Pessoal apropriado e exigir o seu uso por todos os da Obra;
trabalhadores que manuseiem lfquidos inflamaveis;
Fiscalizacao:
• lnstituir a proibi9ao de fumar durante o manuseamento de lfquidos inflamaveis e no seu local de
Fiscal da
armazenamento - usar sinaliza9ao de proibiyao de fumar;
Obra;
• Treinar os trabalhadores em materia de preven9ao de incendios e uso de extintores (estes devem
Monitoria:
existir em numero e capacidade suficientes em todos os ediffcios);
Gestor
• Asse!~urar que nao se armazenem materiais inflamaveis, coma restos de algodao, papel, trapos de Ambiental do
limpeza, etc. juntamente com lfquidos inflamaveis.
Empreiteiro.

• Consi:::iencializar os trabalhadores envolvidos no manuseamento e armazenamento de If quidos
inflamaveis sabre os potenciais riscos associados as suas actividades;
39. Acidentes
associados
a
incendios
(Fases de
Constru9ao,
Explora9ao e
Encerramento)

Consciencializagao:
implementar coma
parte do processo
de forma9ao dos
trabalhadores
lmplementar
durante todo o ciclo
de vida do projecto

PGA-35
lmpacto, Lda - Projectos

e Estudos Ambientais

Projecto de Explora~o de Carvao no Bloco 1068L
em Moatize, Provincia de Teti~

Plano de Gestao Ambiental

Fase de
Explorai;ao e
Fase de
Encerramento:
Execucao:
Proponente

Monitoria:
Gestor
Ambiental do
Proponente

40. Acidentes
associados
a
min as
antipessoal
(Fase
de
Constru9ao)

Execucao:
Empreiteiro,
atraves do
• Confirmar junto do lnstituto Nacional de Desminagem (IND) a situa9ao da area do projecto no que diz Encarregado
respeito ao risco de existencia de minas anti-pessoal. Caso haja suspeita de existencia de minas, nao da Obra;
operar enquanto a limpeza nao tiver sido feita pelo {IND}, i.e. o trabalho s6 podera ser executado Fiscalizacao:
quando a area for declarada livre de minas r
Fiscal da
Obra;
• Disseminar a informac;ao relacionada com a eventual ocorrencia de minas da area no local do
projecto a todo o pessoal envolvido na constru9ao. lsto deve incluir informac;ao sabre como reconhecer Monitoria:
uma mina anti-pessoal e que acc;oes devem ser desencadeadas em caso de suspeita de existencia ou Gestor
identific:ac;ao de minas.
Ambiental do
Empreiteiro.

41 . Degradac;ao
da saude dos
trabalhadores
associada
ao
manuseamento
de combustiveis
e
outros

• Devera ser preparada uma declara9ao de metodos para a gestao de materiais perigosos que deve Fase de
incluir, mas nao se limitar ao seguinte: (i) Medidas para prevenir a ocorrencia de incendios; (ii) Medidas Construi;ao
para prevenir ferimentos e fatalidades; (iii) Medidas para minimizar o risco de danos a propriedades, Execucao:
pessoas e animais; (iv) Medidas para a identificac;ao, manuseamento, classificac;ao, transporte e empreiteiro,
atraves do
deposi9ao de material perigoso e t6xico; (v) Medidas para prevenir a contaminac;ao da agua e do solo.
Encarregado
Manuseamento de combustiveis e lubrificantes
da Obra;

Terminar a
verificac;ao/
confirmac;ao da
situayao de
seguranya pelo
menos 60 dias
antes do inicio das
operac;oes de
construc;ao.
Adicionalmente,
implementar
sempre que existir
suspeita de
existencia de
engenho explosive
em determinado
local
lmplementar na
fase de planificac;ao
do projecto, antes
do inicio da Fase
de construc;ao, e
manter ao longo
das Fases de
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• Nao deverao ser instalados tanques fixes para o armazenamento de combustiveis
acampamentos;

nos l Fiscaliza9ao
pelo Fiscal da
• Armazenar combustiveis, solventes e outros produtos perigosos sabre superifcies impermeaveis, com Obra
bermas. para a conten9ao de possrveis derrames.

Construgao e
Exploragao

• Na area de armazenamento de combustive! ou de outros materiais inflamaveis e em todas as areas Fase de
de risco de inc~ndio devem estar afixados sinais de proibi9ao tais como "Nao Fa9a Lume" e "Nao Explora<;ao:
Fumar''. Os trabalhadores devem ser instru!dos sobre a obrigatoriedade incondicional de observancia Execu~ao:
destas proibigoes;
Supervisor das
• A distancia entre o tanque e a resid~ncia mais pr6xima deve ser superior a 100 metros, devido ao Operagoes
risco d•~ explosoes; a mesma distancia deve ser respeitada no case de corpos naturais de agua, com Mineiras
forma cle prevenir a sua contaminagao;
Monitoria:
• Devem ser respeitadas a legislagao mogambicana e internacional, bem coma as especificagoes do(s) Gestor
fabricante(s) de material perigoso para o seu armazenamento, uso e deposiyao. Padroes internacionais Ambiental do
deverao igualmente servir de refer~ncia suplementar para a deposigao de materiais e resf duos Proponente
perigosos;
• Devem ser realizadas inspec9oes regulares para verificar se as regras estabelecidas estao a ser
cumpriclas.
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9. PROGRAMA DE ENCERRAMENTO DA MINA
0 presente Programa de Encerramento da Mina (PrEM) apresenta OS principais metodos e
procedimentos (actividades) a levara a cabo pela Eta Star para o encerramento da mina,
reabilita9ao e controlo ambiental de todas as zonas afectadas pela actividade mineira, em
conformidade com o Regulamento Ambiental para a Actividade Mineira.
Dado que o Projecto ainda nao come9ou a ser implementado, e uma vez que os PrEM devem ser
documentos dinamicos, com actualiza96es a medida que o Projecto avan9a, apresenta-se aqui uma
versao preliminar do PrEM que contempla duas componentes: a componente biofisica e a
componente socioecon6mica.
A Eta Star pretende implementar medidas de encerramento das actividades do Bloco 1068L, que
exijam pouca ou nenhuma manuten9ao p6s-Projecto, ao mesmo tempo que asseguram um
restabelecimento da paisagem natural sem comprometer os usos futuros ou a qualidade de vida das
popula96es vizinhas. Preve-se que a implementa9ao deste PrEM comece 25 anos depois do inicio
da actividade mineira.
A data de hoje, preve-se que o uso futuro do Bloco 1068L seja a silvicultura, areas de machambas,
areas de pastagens para animais. Contudo, a Eta Star devera assegurar que as actualiza96es deste
Programa de Encerramento da Mina incluem uma avaliac;:ao de usos futuros para esta area que
deverao ser discutidos com as autoridades locais. Uma vez seja definido o uso futuro desta area,
deverao ser estabelecidos indicadores de progresso a ser avaliados em cada ano durante os
primeiros 3 anos da fase de encerramento.

9.1.

Objectivo do Programa de Encerramento da Mina

0 objectivo principal deste PrEM e a obten9ao de uma paisagem que e segura, estavel e compativel
com a paisagem envolvente e com os seus usos futuros.

9.1.1. Actividades de encerramento da mina e

reabilita~ao

da area

9.1.2. Preenchimento das minas
As minas serao preenchidas a medida que forem sendo exploradas. Como descrito na secc;ao 4.3.1
do Relat6rio principal, o material rochoso de cobertura que for removido para a extracc;ao dos veios
de carvao sera usado para preencher o vazio da mina, a medida que esta for sendo explorada. Esta
actividade ocorrera de forma simultanea com a fase de explorac;:ao das minas.
A Eta Star assegurara no preenchimento dos po9os das minas nao serao incluidos materiais
contaminados, residuos perigosos, asfalto ou escombros de demolic;oes. A medida que o
preenchimento for sendo feito, o material de enchimento sera compactado e nivelado para
aumentar a estabilidade do solo e reduzir a exposic;ao do material rochoso de cobertura ao are
agua, reduzindo a probabilidade de ocorrencia de Drenagem Acida de Minas.
No fim do preenchimento dos po<;os das minas, pode-se obter um desnivel em relac;ao as cotas
altimetricas originais. Na fase de encerramento, e de modo a estabilizar o terreno, devera ser
atenuada a diferenc;a de pianos entre o topo da mina preenchida e a cota de terreno original
(modulac;ao do terreno).

9.1.3.

Reabilita~ao

das minas

As areas dos po<;os das minas, depois de preenchidas deverao ser cobertas com material inerte, de
granulometria grossa e fina, que sera nivelado de modo a constituir uma cama semi-impermeavel,
responsavel pela redu9ao da entrada de ar e agua para o po<;o da mina (medida de prevem;ao da
DAM). No caso de se vir a determinar que existe o risco de DAM em zonas especificas das minas,
devera ser ainda usado um segundo material de cobertura, alcalinizante. Segue-se a cobertura com
solo com elevado teor de materia organica e nutrientes e, par fim, e espalhada a camada superior
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do solo (preservada desde a fase de constru9ao) e sao semeadas e plantadas variedades
aut6ctones de plantas, gramfneas e arbustos.
Nao sera removida a barreira entre a Zona De Protec9ao Parcial ao Rio Muarazi (ZPP) e as minas,
uma vez que esta barreira servira de protec9ao contra cheias no po90 da mina. De igual modo, o
sistema de drenagem de aguas superficiais que contorna a mina, nao sera removido.

9.1.4. Reabilitac;ao da area do Bloco 1068L
No caso de o uso futuro do Bloco 1068L dispensar as infra-estruturas e equipamentos
implementados pela Eta Star, esta devera proceder a sua desmontagem e remo9ao.
Os equipamentos de minera9ao serao removidos do Bloco 1068L e as suas infra-estruturas
complementares (bases de betao para o seu apoio, etc.) deverao ser destruidas, enterradas ou
removidas.
Os edificios deverao ser desmontados (se pre-fabricados) ou destrufdos, tentando reciclar a maioria
dos diferentes materiais usados.
As linhas de energia, condutas de agua, e outras infra-estruturas deverao ser removidas. As suas
bases de betao ou constru96es associadas tambem deverao ser removidas. Os furos de agua serao
removidos mas os furos para monitoria das aguas subterraneas serao mantidos no local para futura
monitoria.
As estradas de acesso que nao fizerem parte do uso futuro do Bloco 1068L deverao ser
descompactadas, niveladas com o terreno circundante e revegetadas. Todos os drenos, viadutos e
pontes deverao ser removidos e devera ser restaurado o padrao de drenagem natural da zona.
O aterro para lixo domestico sera encerrado, moldado segundo a orografia natural do terreno e
coberto com vegeta9ao. A bacia de rejeitos e a bacia de reten9ao de aguas pluviais serao cobertas
com material inerte, sendo reabilitadas atraves da floresta9ao. Manter-se-ao os sistemas de
drenagem destas infra-estruturas, procurando conduzir as aguas de drenagem para as linhas de
drenagem natural da zona.

9.1.5. Prevenc;ao
e mitigac;ao
encerramento da mina

dos

impactos

potenciais

negativos

do

O encerramento da mina, podera causar uma redu9ao do nfvel de trabalhadores empregados na
regiao, potenciar ocupac;ao ilegal do Bloco 1068L, e ate a uma reduc;ao da qualidade de vida das
comunidades circundantes. Assim, devem ser incluidas no PrEM medidas que potenciem a
manuten9ao da qualidade de vida das comunidades vizinhas ao Projecto.
Recomenda-se assim que sejam discutidos, a par dos usos futures para o Bloco 1068L, medidas
concretas, que possam ser promovidas durante as fases de constru9ao, operac;ao e encerramento e
que aumentem a capacita9ao das comunidades da area proporcionando-lhes um futuro melhor.
Estas medidas deverao incluir
•

forma9ao, nas fases de construc;ao e/ou operac;ao, de membros das comunidades locais em
mitigac;ao e monitoria de impactos potenciais do Projecto;

•

forma9ao, nas fases de constru9ao e/ou opera9ao, de membros das comunidades locais em
actividades da fase de encerramento (desmontagens, reabilitac;ao de terreno, reflorestac;ao,
etc.) do Projecto;

•

promovendo discussoes entre as comunidades locais e as autoridades locais sobre os usos
futures da area e as oportunidades futuras para as comunidades.
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PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL

10.

No seu pr6prio interesse, a Eta Star deve manter um elevado nivel de consciencia ambiental desde
o nfvel de gestao Senior ao nivel dos funcionarios de base e, particularmente, dos operarios
envolvidos em obras ou manuseamento de substancias perigosas, dada a susceptibilidade de estas
resultarem em impactos ambientais negativos.

10.1. Objectivo
•

Criar condic;:oes para que todos os trabalhadores e gestores do Projecto sejam capazes de
identificar os potenciais problemas ambientais associados ao seu trabalho e as formas de
prevenc;:ao e minimizac;:ao dos mesmos;

•

Criar um elevado nivel de consciencia ambiental no seio dos trabalhadores do Projecto.

10.2. Responsabilidade
Acc;:oes de formac;:ao em materia de protecc;:ao ambiental devem ser coordenadas pelo Gestor de
Ambiental (GA).

10.3. Treino de

indu~ao,

revisoes,

simula~oes

Todos os trabalhadores devem participar num programa de treino de induc;:ao antes de iniciarem as
suas func;:oes. O treino devera incluir questoes ambientais e de saude e seguranc;:a.
Todos os trabalhadores deverao receber formac;:ao quanta aos riscos, precauc;:oes e procedimentos
para o armazenamento seguro, manuseamento e aplicac;:ao de todos os materiais potencialmente
perigosos relevantes a cada tarefa e area de trabalho do trabalhador.
0 pessoal devera ser treinado em quest6es ambientais, saude e seguranc;:a, incluindo prevenc.;:ao de
acidentes, praticas seguras de utilizac;:ao de quimicos, e controle e manutenc;:ao apropriada do
equipamento e das instalac;:oes.
0 treino devera incluir tambem resposta de emergencia, incluindo a localizac;:ao e uso apropriado do
equipamento de emergencia, uso de equipamento pessoal de protecc;:ao, procedimentos para dar o
sinal de alarme e notificar as equipes de resposta de emergencia, assim coma acc;:6es de resposta
apropriada para cada situac;:ao de emergencia prevista.
Pelo menos uma vez por ano, devem ser efectuados exercfcios de resposta a situac;:oes criticas
simuladas, coma por exemplo a incendios.
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PLANO DE CONTINGENCIAS

11.1. Objectivo
O objective do Plano de Contingencia (PC) e estabelecer procedimentos efectivos de emergencia
para responder a situa96es de risco que possam ocorrer durante as actividades desenvolvidas pela
Eta Star.
Deve-se assegurar que todos os trabalhadores estejam familiarizados com a rotina a ser seguida no
caso de ocorrencia de uma emergencia no local de trabalho, de forma a minimizar possfveis
ferimentos, mortes e danos a propriedade e ao meio ambiente.

11.2. Ambito
0 Plano de Contingencias (PC) devera ser implementado durante todas as fases do Projecto
desenvolvido pela Eta Star. A saber: (i) constru9ao das infra-estruturas de apoio e abertura das
minas; (ii) explora9ao, processamento e transporte do carvao ate ao Porto da Beira; (iii)
encerramento e reabilitac;;ao das minas e area de Projecto, com o fim de garantir a seguranc;;a de
pessoas e infra-estruturas, e a protecc;;ao do ambiente.
Este Plano inclui o seguinte:

»
»

Apresenta<;ao, responsabilidades e formac;;ao associada

»

Procedimento para reportar a ocorrencia de acidentes/incidentes;

»
»
»
»

Procedimento de combate a incendios;

a Gestao de Emergencias;

Contactos de emergencia;

Procedimentos para evacua<;ao;
Procedimento de controlo de emergencias;
Procedimentos para os primeiros socorros.

11.3. Gestao de Emergencias
11.3.1.

Principio geral

As varias actividades levadas a cabo pela Eta Star deverao ser executadas de modo a prevenir a
ocorrencia de acidentes/incidentes, que possam necessitar de uma resposta de emergencia. Caso a
prevenc;;ao nao seja possfvel, resposta imediata devera ser desencadeada, como forma de evitar
que os efeitos sabre o ambiente social, econ6mico e ecol6gico sejam mfnimos.
As varias componentes deste Plano foram desenvolvidas para cobrir acidentes e incidentes que
possam ocorrem no Bloco 1068L, procurando prover a Eta Star com um instrumento util quer para a
avaliac;;ao de situac;;oes de emergencia, quer para a sua gestao futura. Recomenda-se que a Eta
Star designe um Coordenador de Emergencia.

11.3.2.

Responsabilidades do Coordenador de Emergencia

O Coordenador de Emergencia sera responsavel par assegurar que todos os trabalhadores estejam
familiarizados com os requisites e acc;;oes a tomar no caso de ocorrencia de alguma emergencia.
Neste contexto, deve garantir a formai;ao de uma equipa de resposta a emergencias e de uma
equipa de primeiros socorros.
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0 Coordenador de Emergencia, devera em conjunto com a direq:ao da empresa, garantir a
existencia no local do equipamento de prevenc;ao e resposta a emergencias. Equipamento inclui
dispositivos para supressao e extinc;ao de fogo e meios de evacuac;ao. Note-se que dado que o uso
de telefone celular e restrito na area do Projecto, um telefone fixo, telefone por satelite e/ou radios
de comunicac;ao deverao ser disponibilizados para permitir a rapida comunica9ao.
0 Coordenador devera ainda, estabelecer procedimentos de comunica9ao interna e externa, dando
informac;ao sobre a situa9ao de emergencia e as ac96es tomadas . E com base nesta informa9ao
que a Eta Star informara os Media e/ou outras partes interessadas e/ou afectadas, como par
exemplo as comunidades em redor.
0 Coordenador de Emergencia tera a responsabilidade de accionar todos os meios para responder
incluindo a mobiliza9ao ou solicitac;ao de mobiliza9ao de viaturas, helic6ptero ou
outros recursos de evacua9ao. A prioridade sera o salvamento de vidas humanas, sendo imperativo
que em situa9ao de emergencia, seja efectuada uma inspecc;ao e verifica9ao do numero de
pessoas o mais rapidamente possivel. 0 Coordenador de Emergencia deve tomar a decisao sobre
a necessidade de evacuac;ao parcial ou total.

a emergencia,

11.3.3.

Forma~ao

em controlo de risco e

situa~oes

de emergencia

Todos os trabalhadores deverao receber formac;ao quanto aos riscos, precau96es e procedimentos
para o armazenamento seguro, manuseamento e aplicac;ao de todos os materiais potencialmente
perigosos relevantes a cada tarefa e area de trabalho. A formac;ao devera incluir o reconhecimento
e prevenc;ao de riscos/perigos ocupacionais aplicaveis ao seu local de trabalho.
A forma9ao devera incluir tambem resposta de emergencia, incluindo a localiza9ao e uso apropriado
do equipamento de emergencia, uso de equipamento protecc;ao pessoal, procedimentos para dar o
sinal de alarme e notificar as equipas de resposta de emergencia, assim como ac96es de resposta
apropriada para cada situa9ao de emergencia prevista.
Devera ser escrito um programa de formac;ao, ja que estes criam consciencializac;ao, ajudando a
que os trabalhadores evitem situa96es de perigo, ao mesmo tempo que conferem as habilidades
necessarias para que estes executem o seu trabalho, contendo e mitigando um incidente. Exemplos
da estrutura do programa de formac;ao incluem:
a.

Para trabalhadores:
•

Reconhecimento do perigo;

•

Procedimentos sobre como iniciar uma resposta a emergencias;

•

Procedimentos para evacuac;ao e locais de concentrac;ao/abrigo.

b.

c.

Para eguipas de resposta a emergencias:
•

Formac;ao requerida legalmente para pessoal de resposta a derrames, bombeiros, e
primeiros socorros;

•

Uso adequado do equipamento de resposta;

•

Uso de Equipamento de Protecc;ao Pessoal (EPP) .

Exercicio/simulacao:

Devem ser realizados exercicios simulados de evacua9ao, resposta a derrames, e de incendios
para determinar a efectividade da forma9ao em coordenac;ao com o pessoal local de resposta a
emergencias.
0 programa de formac;ao para a prepara9ao e resposta a emergencias deve ser actualizado
anualmente para assegurar que todos os elementos do programa estao em dia.
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11.4. Contactos e equipas de emergencia
11.4.1.

Contactos de emergencia 36
N° de TELEFONE

INSTITUICAO
PARAMEDICO
AM BU LANCIA (DO
MOATIZE)

HOSPITAL

RURAL

DO

DISTRITO

DE

HOSPITAL RURAL DA VILA DE MOATIZE
HOSPITAL PROVINCIAL DA CIDADE DE TETE
POSTO DE SAUDE
CENTRO DE SAUDE
BOMBEIROS (Aeroporto de Tete)
POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE MOATIZE (Celular e Fixo)
CLINICA COM SISTEMA DE EVACUACAO POR HELIC6PTERO
CRUZ VERMELHA DE MO<;AMBIQUE
ETA STAR - Coordenador de Emergencia
(Nome)

MICOA (DPCA - TETE)

11.4.2.

Equipa de emergencia/n°s telefone para o periodo p6s-laboral

Equipa de Gestao de Emergencias

N° de TELEFONE

Eta Star - Direc9ao Geral
(Nome)

Eta Star - Direc9ao de Opera9oes Mineiras
(Nome)

Eta Star - Coordenador de Emergencia
(Nome)

Eta Star - Chefe das Brigadas de Bombeiros
(Nome)

Eta Star - Membros das Brigadas de Bombeiros
(Nome)
(Nome)
(Nome)

Eta Star - Membros da Equipa de Primeiros Socorros
(Nome)
(Nome)
(Nome)
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Nota lmportante: Dado que a area de estudo nao dispoes de rede telef6nica fixa ou m6vel, sugere-se uso
de telefones via satelite de modo a assegurar a comunicayao em caso de necessidade.
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11.5. Procedimentos de Gestao de Emergencias
11.5.1.

Contenc;ao e comunicac;ao de acidentes ou incidentes

A: Acidentes/lncidentes sem a ocorrencia de ferimentos ou danos significativos
Accao
Ferimentos ligeiros:
A.1.
(0 ferimento nao implica tratamento medico, requerendo apenas primeiros
socorros)
A.1.1 0 incidente deve ser reportado ao gestor I supervisor
A.1.2 Aplicar primeiros socorros, se necessario
A.1.3 Reoistar a ocorrencia
Assegurar que a pessoa ferida va diariamente OU quando necessario ao posto
A.1.4 de primeiros socorros (para prevenir possiveis infec96es e acompanhar o
prooresso)
lnvestigar o incidente e tomar as precau96es necessarias para prevenir a
A.1.5
reoeticao do incidente, se possivel.
Danos ligeiros:
A.2
As vidas humanas ou a seguran9a sao amea9adas pelas circunstancias do
A.2.1
incidente?
Caso a resposta acima seja "Sim", deve reportar o incidente ao supervisor
A.2.2
imediato.
A.2.3 Nao perturbar ou interferir com o local do incidente.
A.2.4 lnvestioar o incidente e tomar as precaucoes para orevenir a sua reoeticao.
Caso a resposta a pergunta em A.2.1 seja "Nao", nao e necessario dar
A.2.5
seguimento.
8: lncidentes dos quais resultaram ferimentos e/ou danos
·Ac.c ao
Ferimentos mais graves (requerem tratamento medico):
8.1
B.1.1 0 ferido recebe primeiros socorros
B.1.2 0 incidente deve ser reportado ao gestor/ supervisor
0 incidente deve ser reportado ao Gestor do Projecto ou Empreiteiro
B.1.3
Responsavel
Transportar ou organizar transporte para o ferido se deslocar ao medico ou
B.1.4
hospital
Caso se preveja que o ferido possa ficar inapto para o trabalho por um perfodo
B.1.5
de 14 dias ou mais, deve-se reportar imediatamente ao Gestor/ supervisor
lnvestigar as circunstancias e tecer conclus6es e recomenda96es sabre o
B.1.6
incidente.
Danos mais serios mas sem ferimentos:
8.2
Os mesmos procedimentos indicados para A.2 acima.
C. lncidentes com a ocorrencia de ferimentos graves, morte e/ou danos
Accao
Ferimento grave (incluindo a perda de um membro ou de consciencia)
C.1
Os mesmos procedimentos indicados para B acima.
Acidente fatal
C.2
Reportar imediatamente ao Gestor de Ambiente, Supervisor, Empreiteiro
C.2.1
Responsavel
Reoortar
imediatamente a Direccao Provincial de Trabalho
C.2.2
C.2.3 Reoortar a Policia
C.2.4 Reportar a empresa seguradora, se necessario

Sim

Nao

$im·

'Nao ;

Sim

Nao '
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C. lncidentes com a ocorrencia de ferimentos graves, morte e/ou danos

Accao

Sim

Nao

O Coordenador de Emergencia devera ser responsavel pela articulac;ao com os
meios de comunicac;ao social. A recepc;ao deve encaminhar todas as
C.2.5
chamadas telef6nicas dos 6rgaos de comunicac;ao social para o Coordenador
de Emen:1encia.
C.2.6 Nao perturbar o local do acidente
C.2.7 Notificar os parentes mais pr6ximos
C.2.8 Organizar a remocao do corpo
lnvestigar as circunstancias e registar as conclus6es e as recomendac;oes num
C.2.9
relat6rio sabre a investioacao do acidente

11.5.2.

Procedimentos de combate a incendios

Durante as horas normais de trabalho: 0 primeiro trabalhador a detectar um incendio deve
reportar imediatamente ao seu supervisor. 0 supervisor ira investigar o incidente. Se for um
pequeno incendio, devera tentar extingui-lo de imediato. Caso tat nao seja possivel, o supervisor
devera informar o Coordenador de Emergencia para desencadear a resposta. Se necessario, este
devera solicitar imediatamente o apoio da equipa de bombeiros. 0 supervisor devera tambem
organizar o seguinte:
1. Enviar um trabalhador para accionar o alarme contra incendios
2. Enviar um trabalhador para o portao de entrada para receber e encaminhar a brigada de
bombeiros para o local do incendio
Fora do periodo laboral: Caso os trabalhadores num determinado turno detectem um incendio,
devem tentar extingui-lo imediatamente. Caso o incendio seja de grandes propon;oes, a pessoa que
o detectou deve reportar ao seu supervisor de turno. 0 supervisor de turno desencadeara as
ac96es necessarias, seguindo os mesmos procedimentos das horas normais de expediente.

11.5.3.

Procedimento para evacuacao

Apenas os membros da gestao senior da Eta Star podem dar instruc;oes para a evacuac;ao. Uma
vez dada a instruc;ao, o alarme de evacuac;ao deve ser activado. 0 alarme de evacuac;ao deve ser
continua durante cerca de 60 segundos (1 minuto).
Durante as horas normais de trabalho: Assim que o alarme de evacuac;ao tiver sido activado,
todas as pessoas que se encontrem nos locais de trabalho devem dirigir-se, com calma e usando as
rotas indicadas, para os pontos de evacuac;ao determinados.
Nos pontos de evacuac;ao, os supervisores devem efectuar um controlo presencial, atraves de
chamada, para assegurar que todos os trabalhadores sejam evacuados. Caso nao se consiga
localizar algum trabalhador, a pessoa responsavel deve designar de imediato uma equipa para
procurar o trabalhador em falta (a equipa de busca deve incluir um supervisor/gestor, um membro
da equipa de bombeiros e um da equipa de primeiros socorros).

11.5.4.

Procedimentos para derrames significativos

Definicao: Sao considerados significativos quaisquer derrames que requeiram, para a sua
contenc;ao e iimpeza, uma resposta de emergencia que mobiiize pessoai aiheio area de trabaiho
onde se deu o derrame.

a

Procedimento:

>>>>-

Manter disponivel equipamento de resposta a derrames;
Responder ao derrame e providenciar o material de contenc;ao necessario, existente nos
equipamentos de resposta a derrames;
Usar materiais absorventes para limpar derrames; nao deitar agua na area;
Dispor adequadamente de quaisquer derrames e fugas;
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Nunca deitar os materiais nos drenos de aguas pluviais;
Conter a polui9ao bloqueando o sistema de drenagem para prevenir a dispersao;
Levar a cabo treino e exercicios de resposta a derrames;
Limpar e reportar o incidente,
Para descargas que ocorrem fora das horas normais de trabalho devem seguir-se
procedimentos semelhantes aos de combate a incendios.

11.5.5.

Procedimentos face ferimentos graves

Definicao: Um ferimento grave e aquele que requer tratamento medico para alem dos Primeiros
Socorros.
Procedimento: Quando um ferimento grave acontece, deve seguir-se o seguinte procedimento:
a) Aplicar Primeiros Socorros a pessoa ferida e solicitar auxilio adicional;
b) Notificar o Coordenador de Emergencia, a Direc9ao Operacional da Eta Stare as empresas
contratadas
c) 0 membro da Equipa de Primeiros Socorros em servi90 confirma a necessidade de
tratamento medico e solicita transporte (ambulancia se necessario) para a pessoa ferida;
d) 0 recepcionista chama a ambulancia (ap6s o periodo laboral- o supervisor do turno);
e) 0 tratamento de primeiros socorros e aplicado ate que o trabalhador ferido seja entregue ao
pessoal da ambulancia ou hospital.
11.5.6.

Outros procedimentos de controlo de emergencias

0 portao de entrada sera usado coma "Centro de Controlo" de Emergencias. Todas as
comunica96es relacionadas com emergencias devem ser efectuadas atraves deste Centro de
Controlo e do Coordenador de Emergencias.
Procedimentos para os Primeiros Socorros - Entende-se por Primeiros Socorros a presta9ao, no
local, de assistencia medica de emergencia aos trabalhadores envolvidos num incidente ou
acidente.
Caixa de primeiros socorros: A lei exige que todos os locais de trabalho estejam equipados com
caixas de primeiros socorros, para o tratamento dos trabalhadores.
Equipa de Primeiros Socorros e o HIV/SIDA: Os socorristas deverao estar conscientes da
necessidade de se protegerem a si pr6prios e de proteger a pessoa acidentada de possivel
contamina9ao com o virus do HIV sempre que se verifique qualquer acto de presta9ao de Primeiros
Socorros.

0 que fazer no caso de ocorrencia de um ferimento: Em caso de ferimento, deve reportar-se o
incidente ao membro da Equipa de Primeiros Socorros de servi90, imediatamente. Caso estes nao o
possam tratar, o ferido devera ser encaminhado para um medico ou hospital.
ou doen~a subita: Em caso de indisposi9ao ou doen9a
subita no decorrer do trabalho, a situa9ao devera ser reportada imediatamente e a pessoa
encaminhada para o Hospital.

0 que fazer no caso de

indisposi~ao
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11.

TERMOS DE REFERENCIA

11.1.

lntrodu~ao

Termos de Referencia

aos Termos de Referencia

A empresa ETA STAR Mozambique, SA e uma empresa registada em Mo9ambique que
pretende dedicar-se a explora9ao mineira de carvao tendo, para o efeito, adquirido a
14/11/2005 uma licen9a de prospec9ao e pesquisa para um bloco (1068L) em Calambo,
localidade de Moatize - sede, distrito de Moatize, Provincia de Tete.
Este projecto tern como objective explorar jazigos de carvao existentes em grande parte da
zona baixa da bacia carbonifera de Moatize, localidade de Calambo. 0 carvao extraido
nesta area ira acrescentar as explora<;:Oes ja existentes na mesma area. Este projecto criara
pestos de trabalho directos para cidadaos mo9ambicanos. Alem disso, o mesmo contribuira
para um aumento das receitas de exportayao moyambicanas.

0 presente documento apresenta a proposta de Termos de Referencia (TdR) para o Estudo
de lmpacto Ambiental (EIA) do Projecto de Explorac;:ao de Carvao no Bloco 1068L em
Moatize. 0 Proponente ea ETA STAR Mozambique, SA e a lmpacto, Lda e o Consulter
designado pela ETA STAR para realizar a Avaliac;:ao de lmpacto Ambiental (AIA) do
projecto.
0 processo de Avaliac;:ao do lmpacto Ambiental foi iniciado em Dezembro de 2008 com a
submissao da lnstruc;:ao do Processo junto da Direcc;:ao Provincial para a Coordena9ao da
Acc;:ao Ambiental (DPCA) de Tete. Da pre-avaliac;:ao realizada pela DPCA de Tete resultou
uma classificac;:ao do projecto com sendo de Categoria A (ver Anexo I) sendo, por isso,
necessaria a realizayao do um Estudo de lmpacto Ambiental (EIA).
Este documento foi preparado pela lmpacto, Lda e sera submetido a Direcc;:ao Nacional de
Avaliac;:ao do lmpacto Ambiental (DNAIA) para efeitos de aprovac;:ao, de acordo com o
estipulado no artigo 11 do Regulamento sabre o Processo de Avaliac;:ao do lmpacto
Ambiental 7 .

11.2. Metodologia de estudo da
impactos ambientais

situa~ao

de referencia e

avalia~ao

dos

De acordo com o artigo 11 (c) do Regulamento sobre o Processo de AIA, este capitulo
descreve a metodologia seguida quer para caracterizar a situac;;ao de referencia, quer para
identificar e avaliar os impactos potenciais decorrentes do projectos nas suas varias fases
(construc;;ao, explorac;:ao e encerramento da mina).
11.2.1. Caracterizat;iio geral da situat;iio de referencia

A caracterizac;:ao da situac;:ao de referencia sera resultado de uma combinac;:ao de revisao
bibliografica e estudos de campo e incidira tanto sobre o ambiente biofisico quanto sabre o
ambiente socioecon6mico da area de influencia do projecto. Serao analisados de forma nao
iirnitativa os componentes bi6ticos (vegetac;:ao, fauna, habitats sensiveis), componentes
fisicos (clima, hidrologia, geologia, geomorfologia, solos), componentes socioecon6micos
(caracteriza9ao da popula9ao, ocupac;:ao e uso dos recurses naturais, infra-estruturas,
servi9os, actividades econ6micas) ea rela9ao entre estes e o projecto em estudo.

7

Decreto 45/2004 de 29 de Setembro, alterado com o Decreto 42/2008 de 4 de Novembro.

30
IMPACTO, Lda

Projecto Explora<;ao de Carvao
no Bloco 1068 L em Moatize, Tete

Termos de Referencia

Revisiio bibllagrafica
Documentac;:ao do projecto e outra relacionada relat6rios relevantes, artigos cientificos e
mapas serao recolhidos e usados, conforme necessario, para obter informac;:ao sobre as
caracteristicas da zona de implementac;:ao do projecto. Assim, numa primeira fase, toda a
informac;:ao secundaria existente referente caracterizac;:ao biofisica e socioecon6mica da
zona em estudo sera recolhida. Para alem disso, sera feita uma revisao do enquadramento
institucional e legal de projectos de explorac;:ao de carvao.

a

Trabalha de campa
De modo a cobrir aspectos para os quais nao existe informac;:ao secundaria disponivel, a
equipa de estudo visitara a area do projecto. No terreno, os varios especialistas irao recolher
informa<;:ao que lhes permita caracterizar detalhadamente a area e identificar os impactos
potenciais do projecto nos diferentes dominios (i.e. biofisico e socioecon6mico).
11.2.2. Estudas Espec/alizadas
Estudos especializados serao realizados na fase de EIA, conforme abaixo especificado.
Estuda hidra/6gica
Sera descrita a hidrologia superficial, padroes de drenagem e geo-hidrologia na area de
implementac;:ao do projecto. Para alem dlsso serao analisados aspectos climatericos como
as variac;:oes sazonais e anuais da temperatura, precipitac;:ao e evapotranspirac;:ao, para que
se possa descrever e estimar os padroes anuais e sazonais dos recursos hidricos
superficiais e subterraneos na area de projecto. Este estudo tambem considerara a
implementa9ao da mina e seus impactos potenciais sobre o meio hidrico, analisando a
evoluc;:ao prevlsivel quer para a esta<;:ao seca, quer para a estac;:ao das chuvas.
Esta componente do EIA sera realizada pelo hidrologista em estreita colaborac;:ao com o
resto da equipa
Estuda sabre a palui~iia atmasferica
Este estudo tera por principal objectivo determinar os impactos do projecto proposto sobre a
qualidade do ar na zona de projecto e circundante. 0 estudo analisara nao apenas o tipo de
actividades associadas ao projecto (perfurac;:ao, explosao, escavac;:ao, transporte de carvao,
erosao e61ica e aumento de trafego ), mas tambem as caracteristicas do vento (intensidade,
durac;:ao, direcc;:ao e sazonalidade) que afectam a dispersao de particulas que poderao
conduzir a reduc;:ao da qualidade do ar na regiao.
Este estudo sera conduzido pelo especialista em poluic;:ao atmosferica em estreita
colaborac;:ao com o ecologista, o especialista em SIG e o socioeconomista.
Estuda sabre a gestiia de residuas
Com este estudo pretende-se identificar os fluxos de residuos e efluentes gerados pelo
projecto e anaiisar os seus destinos propostos. Com base nesta informa9ao, e com
informac;:ao de outros estudos que caracterizam a ecologia e hidrologia regional, espera-se
poder identificar e avaliar os impactos potenciais decorrentes da implantac;:ao do projecto.
Este estudo sera realizado pelo especialista em gestao de residuos.
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Estudo sobre a ana/ise de risco, saude e
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seguran~a

Sera feita uma analise do risco detalhada para todas as fases do projectos de onde possam
resultar acidentes (p.e. incendio, explosao, derrames de materias perigosas) ou qualquer
outra amea9a para trabalhadores, comunidades envolventes e meio ambiente.
Com base neste estudo sera elaborado um Programa de Controlo de Situac;6es de Risco e
Emergencia (PCSRE), coma parte integrante do EIA.
0 PCRSE sera elaborado pelo especialista em analise de risco, saude e seguranc;a em
colaborac;ao com a restante equipa, ja que o meio biofisico, social e as caracteristicas do
projecto sao determinantes para a defini9ao dos varios riscos associados ao projecto.
11.2.3. Analise de a/ternativas do projecto

De acordo com o artigo 11 (1c) do Regulamento sabre o Processo de AIA, alternativas
viaveis ao projecto deverao ser consideradas e investigadas durante a fase de EIA.
A localiza9ao proposta para as minas de carvao foi determinada ap6s uma serie de estudos
geol6gicos seguidos por actividades de sondagem e prospec9ao. Deste modo, a localizai;ao
da mina de carvao proposta foi determinada pela probabilidade de ocorrencia de jazidas de
carvao na zona em questao. Pelas raz6es aqui expostas, nao e considerada a possibilidade
de localizayao alternativa para o projecto.
Assim, a alternativa a considerar para este projecto e a de "nao execu9ao", onde nenhum
tipo de actividade mineira e levada a cabo na area de concessao.
Ao longo do EIA serao investigadas alternativas aos processes tecnol6gicos escolhidos para
a prossecuc;ao da actividade mineira, tais como alternativas ao metodo para a diversao de
cursos de agua do pogo da mina ou processos alternatives para a gestao de residuos e
efluentes e seu tratamento.
11.2.4. Avalia~iio dos impactos potenclais

Da analise das caracteristicas da situagao de referenda e tendo em conta as
especificidades do projecto proposto, serao identificados os potenciais impactos decorrentes
do projecto. A classificac;ao dos impactos sera efectuada em conformidade com os criterios
especificados na tabela abaixo .
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Positivo
Negativo

Mudan9a ambiental benefica
Mudan9a ambiental adversa

Pouco Provavel

A possibilidade de ocorrencia e baixa, quer seja pelo desenho do projecto quer
pela natureza do projecto
Existe uma possibilidade distinta de ocorrencia do impacto

Prb~~~ilid~d~
Provavel
Altamente
Provavel
Definitiva

Gri:Jil.4Gi p,,q~ffiit{Ci}iq~ · iJ~ol39Jren.cl9 d~impa~te>

Quando existe uma possibilidade muito alta de ocorrencia do impacto
Quando ha certeza que o impacto ira ocorrer, independentemente das medidas
e!:eventivas ado ta~as -----· __ _ _ _ ___
...__ - - · - - - _ . _
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Extensao

Local
Sub-regional
Regional
Nacional
Internacional

oura9ao
De curto prazo
De medio prazo
De longo prazo
Permanente
lnfeilsidade
Baixa
Moderada
Alta
Signifi'ca"nci~

Baixa
Moderada
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Apenas no local proposto para as opera96es do projecto directamente ligadas
execu9ao das obras
Em Distritos vizinhos
Em Provlncias vizinhas
M0<;ambique
Mo9ambique e pais(es) vizinho(s)
Perfodo durante o qua/ se espera a ocorreneia dos impactos
Menor que seis (6) meses
Entre seis (6) meses e dois (2) anos
Toda o tempo de vida util do projecto
0 impacto prolonga-se mesmo ap6s o termino da actividade,
independentemente da implementa9ao ou nao de medidas de mitiga9ao
MFJtfnitude doimpa.cto no tooa1; -tendo em conta o e.teito sabre os proce.ssos
ambientais sociais
·
0 funcionamento dos processos naturais, culturais OU SOciais nao e afectado
O funcionamento dos processos naturais, culturais ou sociais e afectado
O funcionamento dos processos naturais, culturais ou sociais e temporaria ou
permanentemente interrompido
0 ni'lel de impprtancjl:tdb1•irt1pJietQ-.- reS.U.11.a da slntJise des aspeotos
anteriores (prabaoi/i~¢t_e, exte(isffie, dura"§,fi0 e inteF1sidadi3)
Nao exige mais investigar,:ao, mitiga9ao ou gestao
Exige mitiga9ao e gestao para reduyao de impactos (se negativo)
Se nao puder ser mitigado ou gerido devera influenciar uma decisao sobre o

a
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11.2.5. Plano de Gestao Ambiental
Como parte do EIA, um Plano de Gestao Ambiental (PGA) sera elaborado. Este PGA
incluira um conjunto de recomenda96es gerais e especificas que estabelecerao a base de
mitigac;:ao, gestao e monitoria ambiental dos potenciais impactos identificados durante as
fases de implementac;:ao do projecto. O PGA tera as seguintes fun96es principais:
Fomecer ao MICOA uma base de dados que facilite a avaliac;:ao objectiva das
varias fases do projecto;
Fornecer ao Proponente instru96es claras e obrigat6rias relativamente as suas
responsabilidades ambientais para todas as fases do projecto.
0 PGA ira fornecer indicac;:oes claras sabre as responsabilidades de gestao e monitoria dos
impactos identificados, constituindo, deste modo, um instrumento que permita assegurar que
as diferentes fases do projecto proposto sejam executadas de acordo com padroes
ambientalmente aceitaveis, em cumprimento da legislac;:ao ambiental mrn;:ambicana e dos
principios gerais de actuac;:ao responsavel.

11.2.6. Prepara~ao do relat6rio de EIA
Este relat6rio compreendera uma serie de capitulos, coma se especifica de seguida :
Abreviaturas e acr6nimos;
ldentificac;:ao da equipa do EIA;
Resumo nao tecnico;
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lntrodw;ao;
Descri9ao do projecto proposto;
Descri9ao da area de implementa9ao do projecto;
Enquadramento legal e institucional do projecto;
lnser9ao da actividade nos pianos de ordenamento territorial da area;
Analise das alternativas ao projecto;
Metodos e abordagens usadas para a recolha de informa9ao e analise dos
impactos potenciais;
Descri9ao dos impactos potenciais do projecto e respectivas medidas de
mitiga9ao propostas;
Plano de Gestao Ambiental;
Referencias bibliograficas;
Relat6rio de Participa9ao Publica.

11.3. Processo de consulta publica
11.3.1. Objectivos da consulta publica
Os objectivos da Consulta Publica {CP) sao os seguintes:
lnformar as Partes lnteressadas e Afectadas {PIAs) sabre o proposto projecto de
explorayao de carvao no bloco 1068L;
Dar a conhecer as etapas e actividades do processo de Avalia9ao de lmpacto
Ambiental {EIA);
lniciar um processo colaborativo com as PIAs e manter um canal de comunica9ao
com as mesmas, incluindo institui9oes potencialmente relacionadas com o
projecto e o publico em geral, e auscultar a sua sensibilidade sabre questoes
chave relacionadas com o projecto, visando a sua posterior incorpora9ao no EIA.
11.3.2. Fases do processo de consu/ta pub/ica

0 processo de consulta publica ocorrera em duas fases, nomeadamente:
Fase de EPDA: nesta fase informa9ao sabre o projecto sera providenciada as
PIAs e serao discutidas as constata9oes do estudo e a proposta de Termos de
Referenda do EIA. Serao ainda recolhidos contributes para os presentes Termos
de Referencia;
Fase de EIA: serao apresentados e discutidos os resultados do EIA.
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Todas as questoes colocadas pelas PIAS serao devidamente encaminhadas aos membros
da equipa tecnica, para serem consideradas no Estudo e incorporadas no relat6rio final do
EIA.
ldentifica~iio

e envo/vlmento das Partes lnteressadas e Afectadas

0 envolvimento das PIAs sera feito par divulgayao de informac;:ao sabre o processo de
Consulta Publlca atraves de meios de comunicac;:ao social (Joma/ Notfcias; Radio
Mo<;ambique - Emissor Provincial de Tete). Serao ainda enviadas carta-convite as PIAs
identificadas.
As PIAS compreenderao representantes do Governo Provincial, das comunidades
abrangidas pelo projecto, da industria mineira, de associac;:oes ambientais, de organiza96es
nao-governamentais, de institui96es academicas, e de outras que venham a ser
identificadas durante o processo de AIA.
lntegra~iio

das questoes apresentadas pe/as P/As

As questoes colocadas pelo publico serao recolhidas em:
•
•

Reunioes de Consulta Publica;
Comentarios endereyados ao Consultor por escrito ou verbalmente (i.e. por telefone
ou por contacto directo).

Todas as questoes serao documentadas na form a de uma Matriz de Perguntas e
Respostas, que constituira parte de um Relat6rio de Consulta Publica, a ser submetido ao
MICOA como parte integrante do Relat6rio do EIA.

11.4. Equipa de consultores e respectivas tarefas
O EIA sera resultado de contributes de varies especialistas, listados na tabela abaixo.

Isabel Ribeiro

Chefe de Equipa

Carlota Quilambo

Ecologia ·

Jason Hallowes

Hidrologista

Lucian Burger

Especialista em Poluiyao Atmosferica

Andre Venter

Especialista em Gestao de Residuos

Sean Moorhouser

Especialista em Gestao de Risco I Saude e Seguran9a

Louren90 Covane

Especialista em Sistemas de lnformayao Geografica (SIG)

Lucinda Cruz
Ofeiia Simbine
Mia Couto
Sandra Fernandes
Alfredo Nuvunga

Especialista em Assuntos Legais
Socioeconomista
Especialista em Consulta Publica
Assistente de Consulta Publica
Assistente de Botanica
35

IMPACTO, Lda

Projecto Explora~o de Carvao
no Bloco 1068 L em Moatize, Tete

Termos de Referencia

O chefe de equipa trabalhara em estreita colabora9ao com tecnicos da ETA STAR, de modo
a assegurar a compreensao das questoes especificas e tecnicas referentes a explora9ao de
carvao no bloco 1068L em Moatize, Tete. Deste modo, o chefe da equipa sera responsavel
par estabelecer, em termos tecnicos, a liga9ao entre o Consultor e o Proponente, bem coma
a coordena9ao no seio da equipa tecnica.

0 consultor especializado em Ecologia trabalhara em estrita colabora9ao com o Especialista
em SIG e o Assistente em Botanica para a caracterizayao da situa9ao de referencia no que
diz respeito as componentes biofisicas. Este identificara potenciais impactos sabre o
ambiente biofisico associados ao desenvolvimento do projecto, sugerindo medidas de
mitiga9ao desses impactos. Elaborara ainda o piano de monitoria de impactos biofisicos
para o PGA.
0 consultor especializado na area Socioecon6mica cobrira quer a caracteriza9ao
socioecon6mica da sitlJayao de referencia, quer os impactos resultantes do projecto e
propora medidas de mitiga9ao. Para alem disso, contribuira tambem para a elabora9ao do
PGA.
Dada a natureza do projecto, especialistas em hidrologia, gestao de residuos, polui9ao
atmosferica e analise de risco, saude e seguran<;a analisarao as varias etapas do projecto e
o meio receptor tendo em conta as suas respectivas areas de especializa9ao. Estes
prestarao o seu contributo na analise de impactos potenciais, respectivas medidas de
preven9ao/mitiga9ao, quer para o meio envolvente, quer para os trabalhadores e
comunidades da area, que possam decorrer da explora9ao de carvao no local proposto.
O especialista em Consulta Publica identificara as Partes lnteressadas e Afectadas (PIAs),
disseminara informa9ao sobre o projecto, conduzira as reuni6es de consulta publica e sera
responsavel pela compila9ao e inclusao das questoes levantadas no EIA elaborando um
relat6rio de perguntas e respostas (RPR).

36
IMPACTO, Lda

Projecto Explora9ao de Carvao
no Bloco 1068 L em Moatize Tete

Anexos

ANEXO V.2. CARTA DE APROVACAO DOS TERMOS DE REFERENCIA PELA
DPCA-TETE

REPUBLICA DE MOCAMBIOUE

MINIS'l'ERIO PARA A COORDENA<;Ao DA AC<;Ao .AMBIENTAL
GABINETE DO MINISTRO

.A:
ETA STAR

SA

05 de AgCNto de 2009

/GM/MICOA/09

ASSUNTO:

Mo~ambiq:ne,

Relat6rio do Estudo de Prii-viabUidlJ(le Ambiental e Defini~o do Amblto
(llPDA) e Termos de Jhfereacia (TdR) do ProJ«to de E:qilora~io de
Carvio no Bloco 10681.., Distrito de Moatize Prorintia de Tete

&mos Senhores,
O Ministerio para a Coorde~ao da A~o Ambiental (MICOA) recebeu de V.Excias, o
documento do Projecto ell'l eplgrafe, tendo merecido a devida analise tecnica.
Efectuada a revisio teenica do mesmo, oos tennos do Artigo 15 do Regulamento sobre o
0
Processo de Avalia~ do Impacto Ambiental, aprovado pelo Decreto n. 45/2004, de 29
de Setembro, 0 MICOA comunica a v .Excias <tUC 0 documento cm refereo·cia e aprovado
mas recomenda·$C o cwnprimento integral do EPDA e TdR, e das quest(Ses cons1antes do
relatOrio de revis3o em anexo.
lnfonna•se que o Relat6rio de Estudo do Impacto Ambient.al deveni ser submetido a
oossa institui~o em 11 c6pias em formato de papel A4, sendo 4 para a Direc~o
Provinoial para a Coordena¢o da Ac~ Ambiental de Tete e 7 para a DNAIA. incluindo
I c-Opia do mesmo docutnento em suporte clectr6nico.
Com os melhol'CS Cwnprimentos.

A

Vli~'EINISTRA

11 "

,a

Qhi~l

D? Ana Pau o Samo Gudo Chich(Jva

C.C.: Suas Excelencias:
A Ministra dos Recursos Minerais
0 Ministro da Safule
0 Governador da Provincia de Tete
Rua de Kassuenc,le n9 l67, CJ> 2020-Maputo-Telef.21-49610912J492403/2148S269-Pax 21496108

Volume V
lmpacto, Lda

Projectos e Estudos Ambientais

Projecto Explorac;ao de Carvao
no Bloco 1068 L em Moatize, Tete

Anexos

Assunta: Relatorio de Revisio do Estudo de Pre-viabilidade Ambiental e
Deflnicrao do Ambito (EPDA) e Term.os de Referencia (TdR) do
Projecto de Explora9io de Carvio no Bloeo 1068L, Distrlto de
Moatize Provincta de Tete
I .lntroduqao

A ETA STAR Mor;:ambique, SA, pretende implantar um Projecto de explorai;ao de
carvao no bloco 1068L na zona baixa da bacia carbonifera de Moatize Localidade
de Calambo, Posto Administrativo de Moatize-Sede, Distrito de Moatize, na
Provincia de Tete.
0 Proponente do Projecto ea ETA STAR Moc;ambiq ue, SA, uma empres a registada
em Mor;:ambique, onde a maioria das ac~oes e detida pela ETA Ascon (do Ou ba1 ) ea
minoria da Sogir, SARL e da Benhur Holding, Ltd (ambas de Moc;ambique) com a
proporc;<io de 75:20:5, respectivamente, e tern como valor de investimento
20 .000.000 00 USO (Vinte Milhoes de D6lares Norte Americanos). A area do
projecto e de 4 .000 ha.

2.Forma9ao eta equipa de revisio
Para a revisao do Projet:to constituiu-se a respectiva Comissao Tecnica de Avaliac;ao
(CTA) composta pelas seguintes Direc~5es do MICOA (Nacional de Avalia~o do
lmpacto Ambiental, Na.dona! de Gestao Ambiental e Provincial para a Coordenar;;ao
da Ac~ao Ambiental de Tete), Oirecc;ao Nacional de Minas (Minisrerio dos Recursos
Minerais) e Direc<;ao Nacional de Saude (Ministerio da Saude) .

3.Contexto de realiza9io do EPDA e TdR
0 presente documento foi elaborado na fase de concepc;ao tecnica do Projecto,
visando a prospeccao e sondagem do carvao mineral .

4.Avaliaqio da equipe de consul-tores respon$ivel pelo EPDA e TdR
0 EPDA e TdR foram elaborados por uma equipa de consultores da lMPAC'fO, Lda,
uma cmpresa de consultoria ambiental que presta i:;ervicos na area da Avaliaqao do
Impacto Ambiental, e esta registada pelo MICOA, de acordo com o regulamentado.

5. Alternativas
De acordo com a natureza do Projecto, serao consideradas no ETA, as alternativas
de nao execu~ao do projecto e tecnol6gicas de proaessamento do minerio.
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6.Descri9io do Ambiente Afectado
As areas do Projectos e de influencia est.ao identificadas no relat6rio, bem como os
aspectos relacionados com a topografia, solos, clima, aguas superficiais e
subterraneas, geologia, vegetac;ao, flora e fauna, incluindo os aspectos s6cioecon6micos.

7.Comunica9io dos Resultados
0 EPDA e os TdR cumprem na integra com o legislado nos artigos 10 e 11 do

Regulamento sobre o Processo de Avaliac;ao do Impacto Ambiental, e apresentam
uma informac;ao relevante a ser detalhada no REIA.

8.Particlpa9ao Piibllca
Consta no EPDA e TdR, que a ccmsulta publica foi realizada na cidade de Tete, no
dia 03 de Abril de 2009, onde participaram cerca de 30 convidados, dentre eles os
representantes do Govemo Provincial, e:mpresas privadas, comunica9ao social e
sociedade civil.

9.Conclusc}es e Recomendaq6es
O EPDA e TdR fornecem infonna~ao aceitavel para a tomada de decisao favoravel a
sua aprova(jfao. Contudo, no acto da elaboracao do REIA, dever-se-a ter em conta os
segUintes aspectos:

./ A observancia do Regulamento sobre o Processo de Avaliar;ao de Impacto
Ambiental, aprovado pelo Decreto 45/2004 de 29 de Setembro, da Directiva Oeral
para a Elabora<;ao de Estudos de Impacto Ambiental e da Directiva Geral para o
Processo da Participa~Ao Pliblica:
./ A inclusao de medidas detalhadas para a mitiga~ao dos impactos ambientais,
relacionados com poeiras e particulas s6Udas em suspensao, polui~ao sonora e do
ar;
./ A clarificai;ao de medidas de mitiga9ao relacionadas com a contarilinaqao das
aguas do Rio Muarazi, dado que o mesmo atravessa a area concedida para a
exploracao mineira. Adicionalm~nte, deverao ser apre.s entadas as propostas de
minimizac;ao das possiveis alterai;aes que este podera causar nas terras hUmidas e
nos varios ecossistemas ali existentes, incluindo os aquaticos;
./ A avaliac;ao durante o estudo hidrol6gico, da qualidade das aguas (superficiais e
subterraneas) consumidas pela popula~o, para que a mesma seja monitorada ao
longo da vida util do projecto;
~

A inclusao de medidas de saude, higiene e seguranc;a no trabalho;
2
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./ A apresenta<;:ao de um documento comprovativo do Uso e Aproveitamento da Terra
e da Licern;a. de Explorac;ao Mineira;

A apresenta~ao de pianos de gestiio de residues solidos e dos etluentes;

"'

./ A inclusao das formas de rratamento e destino final dos elementos assodados ao
carvao, coma e caso do enxofre e do carbono residual~

./ Apresenta<;:ao no EIA, da validade e precisao dos modelos utilizados na ava1ia<;ao da
qualidade do ar, explicitando os parametros ou dados a utilizar na sua cxplica9ao;
./ A indica9ao do material a ser usado na constru<;:ao de infra-estruturas e sua
proveniencaia;
./ A apresentac;ao de pianos de compensayao por perda de machambas e
culturas e
reassentamento para a populai,;ao afectada;

de

./ O envolvimento nas pr6ximas. reunioes
directamente afectadas pelo projecto;

publicas,

das

comunidades

./ A inclusao de planos e programas de sensibilizaciio sobre o HIV /SIDA e
outras doenc;as contagiosas, incluindo actividades de prevern;ao para evitar
a ptopaga<;ao destas;

A apresentai;ao de programas
traba1hadores da mina;

v'

de

educac;ao

ambiental

para

os

./ A inclusao de um ge6logo na composii;ao da equipa tecnica;

consideracao da questao de abastecimento de agua e
necessidades basicas no local do projecto.

./ A

satisfa~ao

das

A equipa tecnica de revlsao:

tl~C\ti,tla ~v\n.kt\.;·q

Marg· rida Mabjaia J
(Geografa)

?I clo...'tYQ}Uch

1

Josefa J .· ssar
(Enga Quimica)

.

c)Jkt~lcu'c,
J

_.,,,-·
L0c....;. ,tva .... ~

Rosana Francisco
(Eng6 Agr6noma)

3
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ANEXO V.3. DRENAGEM ACIDA DE MINAS {DAM)
Um dos principais impactos biofisicos potenciais deste projecto e a criac;ao de condic;6es
favoraveis para drenagem acida de minas (DAM) 1 . Vale a pena explicar este processo
complexo de modo a facilitar a compreensao dos impactos identificados assim coma das
medidas de mitigac;ao propostas.
A drenagem acida de minas (DAM) consiste no efluente acido e rico em compostos de enxofre
que
formado quando minerais com elevado teor de e~ofre . saa~ · expostos a condic;6es
oxidantes (presenc;a de agua e oxigenio). O nivel de acidez, a composic;ao de metais e a
concentrac;ao de sulfatos deste efluente sao func~ao do tipo e quantidade de mineral sulfuroso
original e da presenc;a ou ausencia de materiais alcalinos no meio (Skousen et al, 1998).

e

Este efluente, apresenta um risco elevado de contaminac;ao do meio, ja que a acidez e o
elevado teor em ferro e outros metais deste efluente pode solubilizar metais pesados ou t6xicos
(em concentrac;6es variaveis consoante a composic;ao quimica do material rochoso), que
contaminam as aguas superficiais e/ou subterraneas, perturbando ecossistemas aquaticos,
reduzindo disponibilidade de agua potavel e ate corroendo equipamento e estruturas de
minerac;ao (Singh, 2008).
Em minas de carvao, os sulfitos metalicos mais comuns sao a pirite e marcasite (dissulfeto de
ferro). Sao justamente estes sulfitos que causam a maier acidificac;ao do meio (os sulfates
organicos e os sulfates hidratados sao as outras formas de enxofre associadas a minas de
carvao), uma vez que as outras formas de enxofre, apresentam potencial acidificante muito
inferior (Skousen et al, 1998).
A ocorrencia de DAM depende de uma seirie de factores dos quais se destacam as
concentrac;oes de oxigenio e o pH do meio; a frequencia de encharcamento; a forma de pirlte
existente e presenc;a de agentes catalisadores da reacc;ao. 0 potencial de DAM pode ser
indicado por:
- Concentrac;ao de pirite superior a 1%;
- Reduzido potencial de neutralizac;ao (concentrac;ao de minerais carbonatados;
- Elevada concentrac;ao de micro-elementos (particularmente ferro, manganes, cobre,
chumbo ou zinco).
A previsao de ocorrencia de DAM tern sido estudada por vanes anos, sem que se tenha
encontrado, ate hoje, um metodo 100% eficaz. 0 metodo mais usado e a Quantificac;ao do
Racio Acido/Base que, baseado na analise geoquimica do material rochoso, contabiliza a
presenc;a de pirites contra carbonates e outros materiais alcalinos.
A prevenc;ao e mitigac;ao de DAM tern incidido assim sobre tres areas:
1. lnibicao quimica das reacc6es acidificantes - par adic;ao de material alcalino (carbonate de
calcio, hidr6xido de calcio) OU par adic;ao de fosfato rochoso;
2. lnibicao dos micr6bios catalisadores das reacc6es acidificantes - usando bactericidas coma
Lauril suifato de s6dio (SLS) ou alquilbenzeno sulfonado.
3. Tratamento fisico ou geotecnico que minimize o contacto com a agua e a lixiviacao deposic;ao controlada (onde se alterna a deposic;ao do material rochoso de cobertura com
material alcalino); submergencia (para deposic;ao do material abaixo do lenc;ol freatico);

1

Ver defini<;§o na sec<;ao de Terminologia.
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isolamento acima o lem;ol freatico; encapsulamento do material com pirites ou gestao das
aguas.
Estes metodos, aplicados de forma isolada ou usados em combinac;ao, podem reduzir ou
mesmo mitigar a ocorrencia de DAM. Contudo, a estrategia optima tera que ser definida para
cada local, baseada na sua .geologia, topografia, hidrologia, metodo de minerac;ao e eficacia
financeira (OSM, 2007).
O metodo mais eficaz e barato de mitigar a DAM e a sua prevenc;ao. Contudo, apesar das
medidas adoptadas estas sao faliveis pelo que vale a pena falar sobre o tratamento de DAM.
Este envolve a neutralizac;ao quimica da acidez (por adic;ao de carbonato de calcio, hidr6xido
de calcio, carbonate de s6dio, hidr6xido de s6dio ou am6nia), seguida pela precipitagao do
ferro e outros s61idos suspenses e sua sedimentac;ao. Recentemente, tern sido investigada a
construc;ao de bacias humidas de tratamento onde a flora microbiana consociada com plantas
removem os metais presentes na DAM. Apesar dos elevados niveis de custo associados a esta
metodologia, trata-se de um tratamento praticamente sem manutenc;ao. Para os custos
associados a cada tipo de tratamento de DAM, tern sido desenvolvido um programa de
predic;ao dos custos a longo prazo que pode ser descarregado em: http://amd.osmre.gov.
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PARA

ELIMINACAO/DEPOSICAO

DE

RESiDUOS
Deposi~ao

de residuos s61idos (nao perigosos)

a. Deposicao de lixo domestico:
No local nao existe qualquer infra-estrutura para a deposi9ao de lixo domestico. Deste modo, e
em coordena9ao com as autoridades distritais a Eta Star podera optar por uma solu9ao
aut6noma e aceitavel para a deposi9ao de lixo domestico, como a constru9ao de um aterro de
pequena dimensao. Sugerem-se aqui uma serie de medidas enunciadas a partir da politica Sulafricana para aterros privados de pequena dimensao (DWAF, 2004)
De modo a melhorar as condi96es de deposi9ao dos lixos domesticos, recomenda-se a
abertura de um aterro para lixos domesticos. A mesma devera obedecer ao seguinte:
• O solo superficial devera ser acumulado numa area separada, livre de qualquer
contamina9ao, para ser usado, mais tarde, no encerramento e reabilita9ao da lixeira;
• A lixeira nao deve ser aberta a menos de 50 metros de areas com risco de
contamina9ao elevado (ex. areas residenciais, linhas de drenagem, rios, etc.) e, quando
possivel, esta deve ser aberta em solo ja perturbado;
• Recomenda-se que a lixeira tenha uma profundidade minima de 2 metros, e que seja
vedada com arame de forma a proteger o acesso a esta area por pessoas elou animais. A
mesma devera ser adequadamente sinalizada;
• A localiza9ao da lixeira devera ter em conta a direc9ao prevalecente dos ventos e a
visibilidade. Deve tambem ter em considera9ao a proximidade a len96is freaticos;
• Quando a capacidade da lixeira estiver quase esgotada, devera ser espalhado solo
superficial sobre o lixo, para encerramento da mesma, devendo entao ser aberto um novo
buraco, obedecendo as recomenda96es acima indicadas.
Nesta lixeira apenas poderao ser depositados os lixos domesticos para os quais nao existam
medidas de deposi9ao especfficas.

b. Sucata e metais
Podem ser armazenados em area demarcada, sinalizada e controlada, ate sua venda.

c. Recipientes de plastico
Recipientes de plastico que nao continham substancias perigosas devem ser colectados e
armazenados ate serem recolhidos por uma empresa que trate da sua valoriza9ao ou
deposi9ao em aterro autorizado (lnterWaste, Enviroserv). Estes nao devem ser misturados com
sucata ou lixo domestico, queimados, destrui dos ou enterrados.

d. Residuos de papel
Restos de papel, embalagens em cartolina ou produtos similares (como sacos de cimento
vazios) devem ser depositados em recipientes separados e armazenados ate serem recolhidos
por uma empresa que trate da sua valoriza9ao ou deposi9ao em aterro autorizado (lnterWaste,
Enviioserv). Estes nao devem sei mistuiados com sucata ou Hxo domestico, queimados,
destruidos ou enterrados.

e. Residuos de borracha
Tubos e outros materiais de borracha, como pneus usados nao devem ser enterrados,
queimados ou deitados fora indiscriminadamente.
Os pneus devem ser recolhidos pelo fornecedor e/ou utilizados como medida de controlo da
erosao. O resto dos residues ·de borracha devera ser entregue para valoriza9ao ou deposi9ao
em aterro autorizado (lnterWaste, Enviroserv).
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f. Entulho e cascalho
Os desperdlcios de betao e cimento deverao ser reduzidos a pequenos peda9os, depositados
em locais de deposi9ao de lixo apropriados e cobertos com solo superficial. Podem tambem ser
depositados em areas de emprestimo de areia ja abertas e que se pretendam encerrar.

g. Cabos electricos
Podem ser armazenados para reutiliza9ao ou entao devera ser feita a separa9ao entre os
componentes metalicos e o isolamento de borracha. Os primeiros poderao ser vendidos ao
peso, juntamente com a sucata enquanto que o isolamento de borracha devera ser
armazenado junto aos residues de borracha para valorizai;ao e/ou deposi9ao em aterro.
Finalmente, vale a pena referir, os trabalhadores da Eta Star deverao ser instruldos sobre a
implementa9ao dos procedimentos de gestao de residues nae perigosos. Todos os
trabalhadores deverao:
• Conhecer os d•ferentes tipos de residues gerados e perceber os diferentes tipos de
destines;
•

Depositar correctamente os varies residues por si gerados;

•

Respeitar os procedimentos para a gestao do lixo;

• Compreender os riscos para a sua saude e segurani;a associados aos residues
gerados pelas actividades da Eta Star;
• Compreender o risco de contamina9ao dos solos e agua associados aos residues
gerados pelas actividades da Eta Star ;
•

Compreender a importancia do uso de Equipamento de Protec9ao Pessoa! (EPP).

Finalmente, case a Eta Star delegue actividades em empreiteiros e/ou subempreiteiros, devera
assegurar-se que estes devem, tambem, cumprir com os referidos procedimentos de gestao de
residues, durante o tempo de durai;ao dos seus contratos de trabalho.

Deposic;ao de residuos s61idos perigosos
a. Oleos e lubrificantes usados

Os oleos e lubrificantes usados deverao ser decantados para tambores claramente
identificados para o efeito, localizados em pontos estrategicos. Uma vez cheios, estes
tambores poderao ser transfegados para um tanque de armazenagem de maiores dimensoes.
Este tanque e as opera96es de transfega deverao ocorrer de mode a minimizar potenciais
impactos relacionados com o armazenamento e transporte de substancia perigosas. 0 destine
final destes oleos e lubrificantes sera garantido por uma empresa contratada, devidamente
registada, que fara o seu transporte para um local de deposi9ao adequado - quer para
eliminai;ao, quer para valorizai;ao.
0 solo eventualmente contaminado com oleos, lubrificantes ou outros hidrocarbonetos
derivados de petr61eo devera ser recolhido, para tratamento por biorremedia~ao 2 .

2

A biorremedia<;ao e um processo onde a partir da estimula<;ao da actividade microbiana do solo e da introdu<;ao de
bacterias, se criam condit;Oes ideais para a degrada<;ao dos contaminantes presentes no solo. As bacterias
introduzidas metabolizarao os contaminantes degradando-os progressivamente em compostos mais simples. 0
objectivo da biorremedia<;ao e a mineraliza<;ao dos poluentes ("in situ"), com liberta<;ao de substancias inertes como
o di6xido de carbono e a agua.

VolumeV-10
lmpacto, Lda - Projectos e Estudos Ambientais

Projecto Explorac;ao de Carvao
no Bloco 1068 L em Moatize , Tete

Anexos

b. Desengordurantes, solventes e tintas

Os restos de tintas, solventes e outros deverao ser armazenados em embalagens distintas e
em local designado para substancias perigosas de modo a prevenir reac96es quf micas,
liberta96es de fumos/gases, eventual contamina9ao do ambiente. A Eta Star devera celebrar
um contrato com uma empresa credenciada para a recolha destes resf duos e sua posterior
deposi9ao.
d. Latas de aeross6is
As latas de aerossol com produtos que sejam usados nas actividades da Eta Star, nao deverao
ser descartados junto com o restante lixo domestico, nem depositados nos contentores para
metais. Tambem nao etevem ser incinerados nem perfurados.
Estes residues deverao ser depositados em caixotes do lixo pr6prios, para que possam ser
armazenados ate serem entregues para valoriza9ao ou elimina9ao por uma empresa
credenciada para o efeito.
e. Tambores vazios
Tambores vazios de 61eo, lubrificantes, solventes ou que tenham contido substancias perigosas
nao deverao ser lavados, depositados em aterros ou enterrados. Tambem nao deverao ser
usados para armazenar agua. De preferencia, deverao ser recolhidos pelo fornecedor, para
reutiliza9ao. Caso contrario deverao ser entregues para valoriza9ao ou elimina9ao por uma
empresa credenciada para o efeito.

f. Filtros usados de maguinas e de equipamentos
Os filtros usados de combustiveis, ar ou 61eo nao deverao ser descartados juntamente com o
restante lixo, nem com a sucata metalica. Este material devera ser depositado em contentores
marcados para o efeito, que deverao ser munidos de um sistema de reten9ao de derrames ou
salpicos. Finalmente, estes filtros usados deverao ser entregues para valor~za9ao ou
elimina9ao por uma empresa credenciada para o efeito.
Finalmente, caso a Eta Star delegue actividades em empreiteiros e/ou subempreiteiros, devera
assegurar-se que estes cumprem com os referidos procedimentos de gestao de residues
perigosos, durante o tempo de dura9ao dos seus contratos de trabalho. Para alem disso estes
empreiteiros e/ou subempreiteiros deverao remover da area do bloco 1068L todos os residues
perigosos por eles gerados.
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ANEXO V.5. GESTAO DE HIDROCARBONETOS E OUTRAS SUBSTANCIAS
QUiMICAS PERIGOSAS
Armazenamento e manuseamento de substancias quimicas perigosas:
Os locais de armazenamento e manuseamento de substancias perigosas deverao respeitar as
seguintes recomendac;6es:
• As areas devem ser pavimentadas para reduzir perdas para os solos e agua, pelo que
se deve usar pavimento em betao quando possfvel. o seu pavimento deve ser calc;ado e ter
uma inclinac;ao para uma armadilha de 61eo ou fossa para conter quaisquer derrames de
substancias perigosas.
• Os dep6sitos de combustiveis fixes nao se devem situar em qualquer area fora
daquelas aprovadas pela Eta Star. Os dep6sitos de combustfveis com uma capacidade
acima de 1.000 litres devem ser colocados num terreno piano. Deve haver uma calc;ada a
volta da area, com uma capacidade de retenc;ao de pelo menos 125% da capacidade total
dos dep6sitos. A calc;ada e o chao da area dos dep6sitos devem ser feitos de material
impermeavel ou ser revestidos para garantir que os produtos petroliferos nao escapem.
Todas as areas dos dep6sitos fixos deverao ser isoladas por uma vedac;ao de seguram;a,
com um portao que seja possivel trancar. Deverao estar afixados sinais simb61icos com
indicac;oes ta is como 'proibido fumar' 'nao fac;a lume' e 'perigo', em conformidade com um
padrao reconhecido. 0 uso de linguas locais, alem do portugues, e aconselhado.
• 0 armazenamento de combustfvel e a reparac;ao e reabastecimento dos veiculos
deverao ser efectuados a uma distancia nao inferior a 50 metros de qualquer area
habitacional, curse de agua ou terras humidas, planicies de inundac;ao, ou onde exista
potencial para que derrames de combustive! contaminem o curse de agua ou a agua
subterranea.
•
Todas as actividades que envolvem manuseamento ou armazenamento
hidrocarbonetos deverao ter lugar longe das valas de drenagem de aguas pluviais;

de

• Todas as maquinas a operar junto de meios sensiveis como os cursos de agua e
pradarias, devem ser colocadas por cima de uma superficie impermeavel ou tabuleiro para
a contenc;ao de quaisquer derrames;
• Assegurar sistemas adequados para contenc;ao secundaria em casos de ocorrencia de
catastrofes. Por exemplo, deve-se providenciar revestimento interno por baixo das unidades
de armazenamento para assegurar que nao ocorram perdas para a agua subterranea.
Para prevenir a libertac;ao de poluentes pelo armazenamento e manuseamento de produtos
qufmicos (organicos e inorganicos, oleos, graxa, etc.) em pequena quantidade, recomenda-se:
•

Cobrir todas as areas de armazenamento de produtos quimicos;

• Elevar a area de armazenamento relativamente ao seu redor para evitar a
contaminac;ao por aguas pluviais;
• Colocar bermas nas areas de armazenamento para prevenir a contaminac;ao pelas
aguas piUviaiS e Canter OS derrames e fugas;
• Providenciar sistemas adequados para contenc;ao secundaria de materiais em uso e
armazenados;
• Desenhar as areas de armazenamento para permitir a facil colecta de derrames e
fugas;
•

Providenciar colectores de derrames em todas as areas de carga e descarga;

•

Proteger as areas de armazenamento contra acidentes com viaturas;
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•

Restringir o acesso as areas de armazenarnento pelo uso de veda9ao;

•

Providenciar ventila9ao adequada em casos de derrames e fugas;

• Pavimentar as areas de armazenamento e manusearnento para reduzir perdas para os
solos e agua, pelo que se deve usar pavimento em betao quando possivel
•

Providenciar uma area separada para carga perigosa corn perdas:
o Coberta e ventilada,
o Corn colectores para canter derrarnes e fugas,
0 Com base impermeavel para prevenir perdas para OS solos e agua,
o Ter um piano de resposta a emergencias e situa96es de risco disponivel,

•

Assegurar que apenas o material compativel

e arrnazenado em conjunto;

• Divulgar e manter urn arquivo dos Falha de Dados de Seguran9a do Material (MSDS)
para todos os quimicos armazenados e manuseados. Estes folhetos recomendam forrnas
de manuseamento, armazenamento e deposii;ao de produtos quimicos. lndicam tambern o
tipo de EPP necessario e como reagir no caso de ocorrencia de incidentes/acidentes.
Recomenda-se, onde necessario, a sua tradu9ao para portugues e/ou lingua local;
• Assegurar que todos os contentores/recipientes estao marcados e codificados
(rotulados) adequadamente;
•

Canter e parar imediatamente quaisquer derrames e fugas;

•

Ter materiais de resposta a derrames imediatamente disponiveis.

• Marcar claramente os materiais de resposta a derrames e rnante-los nurna area de facil
acesso. A quantidade destes materiais absorventes deve ser suficiente para manusear um
minima de 200 litres de derrame de hidrocarboneto liquido. 0 tratamento e
restabelecimento das areas do derrame devem ser feitos a satisfa9ao razoavel do Director
da Fabrica/Oficina/Agricultura e/ou Coordenador para a SHE da area;
• Garantir que os trabalhadores estejam conscientes dos procedimentos a serem
seguidos para lidar com derrames e fugas, incluindo a notifica9ao do director e das
autoridades relevantes (ver Plano de Contingencias - seci;ao 7);
•

Minirnizar as quantidades armazenadas (ter em stock s6 o necessario);

• Areas de armazenamento devem estar claramente marcadas, com designa<;ao dos
rnateriais armazenados, contactos de emergencia, e procedimentos de limpeza de
derrames imediatamente acessiveis.

Transferencia de substancias perigosas
As opera96es de abastecimento de cornbustiveis, oleos ou lubrificantes, bern coma de
produtos quimicos (coma o abastecimento de pulverizadores de dorso com fertilizantes ou
biocidas), quando ocorrerem fora das instala96es de armazenamento /manusearnento deverao
respeitar uma serie de procedirnentos de modo a minimizar os riscos para o ambiente biofisico
e para os trabalhadores. A saber:
• Manuteni;ao preventiva de todo o equipamento e verifica96es visuais de possiveis
perdas em redor dos reservat6rios, condutas de transporte e nos pontos de transferencia.
Esta manuten<;ao deve ser feita unicarnente nas oficinas designadas para o efeito. Nao se
deve permitir manuteni;ao fora da area designada. Se nao for possivel levar a maquina
para a oficina, a manuten9ao pode ser permitida, desde que se cumpra com as seguintes
recomenda96es:
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o Colocar tabuleiros por baixo de mangueiras e equipamento de distribui9ao de
combustfvel e seus derivados e/ou herbicidas ou outras substancias, para a conten<;ao
dos derrames, onde for possivel. Estes tabuleiros tambem devem ser usados para
equipamento "fixo" (tais como a mesa alimentadora, corta-cana, moinhos, caldeiras,
etc.).
o Ter a disposic;:ao mecanismos de recolha imediata do derrames de combustfveis e
outras substancias flutuantes e utilizar-se tecnicas de limpeza e contenc;ao de
derrames;
o Limpar e reabilitar as areas afectadas e/ou contaminadas por oleos, combustfveis, ou
outros hidrocarbonetos. Caso o solo seja contaminado, recolher o solo imediatamente
para tratamento (bioremediac;ao3)
Proceder a verificac;:6es visuais de possiveis perdas de hidrocarbonetos;

• No caso de derrame de alguma substancia perigosa, a fonte do derrame deve ser
isolada e o derrame controlado. Deve-se garantir a existencia permanente de uma
quantidade de material absorvente, rapidamente disponivel, para absorver/decompor e,
quando possivel, encapsular os derrames de hidrocarbonetos menores. A quantidade
destes materiais deve ser suficiente para manusear um minimo de 200 litros de derrame de
hidrocarboneto liquido;
•

Usar materiais absorventes para limpar derrames; nao regar a area;

•

Acondicionar adequadamente de quaisquer derrames e fugas;

•

Nunca deitar OS materiais nos drenos de aguas pluviais.

Transporte de substancias perigosas:
• Todos os meios usados para o transporte de substancias perigosas devem estar em
boas condi96es de circulac;ao e devem ser mantidos de acordo com um piano de
revisao/manutenc;ao;
• Todos os condutores de viaturas usadas para o transporte de substancias perigosas
devem estar certificados do ponto de vista medico para transportar este tipo de carga;
• Todos os condutores devem receber formac;ao
relativamente a carga que transportam;

em

resposta

a emergencias

• Todos os condutores e assistentes devem receber equipamento de protec9ao
adequado, necessario para o transporte de determinada carga;
• Todas as viaturas devem estar bem sinalizadas e os contentores rotulados de acordo
com praticas comuns, p.ex. do "South African Bureau of Standards - SASS";
• Toda a carga perigosa deve ser transportada de forma segura, evitando quedas, danos
ou derrames durante o transporte;
• Deverao ser tomadas todas as precau96es razoaveis para se evitarem derrames de
combustfvel ou outros. Para este prop6sito, deve-se assegurar que:

o Os recipientes de combustivais e tanquas
ultrapassarem a sua capacidade maxima,

nao sejam enchidos de forma

a

3

A biorremediai;ao e um processo onde a partir da estimulai;ao da actividade microbiana do solo e da introdui;ao de
bacterias, se criam condir;:oes ideais para a degradai;ao dos contaminantes presentes no solo. As bacterias
introduzidas metabolizarao os contaminantes degradando-os progressivamente em compostos mais simples. 0
objectivo da bioremediai;ao e a mineralizai;ao dos poluentes ("in situ"), com libertavao de substancias inertes coma o
di6xido de carbono e a agua.
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o Sejam realizadas inspec96es regulares, para garantir que nao seja trazido para o local
equipamento com fugas ou defeituoso,
o Devera estar disponivel no local material absorvente suficiente para uso em caso de
derrames acidentais.

Deposi~ao

de substancias perigosas

• 0 destino final de substancias perigosas ou de material contaminado com estas
substancias devera respeitar o principio basico de nao despejar os residuos ou qualquer
outro produto contaminado de forma indiscriminada.
• A qualquer momento, os residues deverao estar num local protegido das aguas do rio e
da chuva.
• Os residues nao devem de forma alguma entrar em sistemas de drenagem de aguas
pluviais e nem nos cursos de agua.
• Os recipientes vazios deverao ser devolvidos ao fornecedor; i.e., sempre que passive!,
as embalagens ou tambores que tenham sido usados para o armazenamento de materiais
perigosos (incluindo combustiveis e lubrificantes) deverao ser retornados as empresas
fornecedoras, mediante acordo contratual.
• Para recomenda96es ma is especificas, para diferentes tipos de resi duos perigosos ver
oAnexo V.2.

Para alem das condi96es de armazenagem, manuseamento, transferencia, transporte e
deposii;:ao, vale a pena discriminar procedimentos que deverao ser respeitados durante
operai;:6es de lavagem, manuteni;:ao e reparai;:ao de viaturas e/ou maquinas, ja que esta
actividade podera originar contaminai;:ao com hidrocarbonetos.
Durante a Manutencao/Reparacao e Lavagem de Viaturas e/ou Maguinas
•

Cobrir as areas de manuteni;:ao e lavagem; ·

•

Areas de lavagem descobertas devem ser/ter:

•

o Pavimentadas, preferencialmente com betao,
o Com bermas para prevenir a aproximai;:ao de aguas pluviais,
o lnclinadas para o dreno que descarrega no esgoto,
o Claramente marcadas para prevenir descargas nos drenos de aguas pluviais,
o Equipadas com separadores de 61eo/agua que sao inspeccionados regularmente.
Minimizar a aproximai;:ao de aguas pluviais da area de manuteni;:ao;

•

Providenciar separadores de 61eo/agua nos drenos e inspeccionar regularmente;

•

Ligar os drenos aos esgotos ou colectores;

•

Providenciar espai;:o adequado para o armazenamento de quimicos e residuos;

• Descargas do sistema de lavagem devem ir para os esgotos. Contudo, caso contenha
61eo/graxa, devem passar por um separador de 61eo/agua;
•

Providenciar um sistema adequado de deposii;:ao dos residues;

•

Manter o equipamento limpo. Eliminar quantidades excessivas de 61eo e graxa;

•

Usar solventes e produtos de limpeza nao clorinados;

•

Providenciar controle de escorrimento de derrames para drenos de aguas pluviais;

• Usar apenas areas designadas para lavagem, cobertas e cercadas quando possivel
para prevenir contaminai;:ao de aguas pluviais;
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• Recolher e remover adequadamente o material absorvente da area e deita-lo de forma
apropriada;
• Drenar e esmagar os filtros de oleo (e recipientes de oleo) antes da sua reciclagem ou
deposi9ao;
• Armazenar os filtros de oleo esmagados e recipientes de lubrificantes, vazios, num
contentor a prova de fugas;
• Limpar quaisquer bacias de reten9ao que recebem escorrencia regular da area de
manuten9ao;
•

Nao regar as areas em direc9ao aos drenos de aguas pluviais;

• Guardar pe9as e equipamento mecanico que possam produzir o minima de
contaminantes (oleo, graxa) em areas cobertas;
•

Drenar quaisquer fluidos e remover baterias de veiculos e equipamento recuperado;

• Reciclar e dispor adequadamente do seguinte: graxas, oleos, anticongelantes, lfquido
de travao, If quido hidraulico, baterias, Ifquidos e filtros de transmissao;
•

Limpar os derrames

a medida que forem ocorrendo;

• A manuten9ao dos veiculos e da maquinaria devera ser feita regularmente, para evitar
derrames durante o seu funcionamento;
• A manuten9ao deve ser feita unicamente na oficina designada para o efeito. Se nao for
possivel levar o veiculo a oficina, a manuten9ao fora desta podera ser permitida, desde que
se cumpram as seguintes recomenda96es:
o Revestir o solo abaixo do veiculo e/ou maquina com uma Iona (ou qualquer material
impermeavel), providenciando assim condic;oes de isolamento e recolha de derrames;
o Evitar quaisquer derrames de oleo ou combustiveis para o solo ou curso de agua;
o Em caso de contamina9ao do solo, este devera ser imediatamente removido e tratado
na area designada para tal;
o Deverao ser seguidos os procedimentos de limpeza e recolha de derrames;
o 0 solo contaminado devera ser tratado. Uma possibilidade e a bioremedia9ao do solo
contaminado;
o Limpar e reabilitar as areas afectadas ou contaminadas com oleos, combustiveis ou
outros materiais perigosos ou semi-perigosos.
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ANEXO V.6. PLANO DE MONITORIA DA QUALIDADE DE AGUA
Desde a aprovagao do projecto e mesmo antes do inicio da Fase de Construgao, devera ser
estabelecido e implementado pela Eta Star um Plano de Monitoria da Qualidade da Agua. De
modo a poder monitorizar os impactos do Projecto sobre o meio hidrico, recomenda-se que,
mal o Projecto seja aprovado sejam definidos os locais para recolha de amostras de agua
superficial (no Rio Muarazi) e de aguas subterraneas. Deverao ser recolhidas amostras antes
do inicio da fase de construgao em todos estes locais de modo a estabelecer os parametros
base da situagao de referencia (ou pre-projecto). Os resultados da monitoria do meio hidrico,
ao longo de todo o Projecto, deverao ser comparados com estes valores da "situagao de
referencia". ·
Recomenda-se que os resultados das analises realizadas no ambito do piano de monitoria da
qualidade de agua sejam divulgados junto das comunidades locais.

Qualidade da agua superficial
Deverao ser estabelecidos pontos fixos para a monitoria regular da qualidade da agua do Rio
Muarazi (pelo menos 3: ponto de entrada do Rio Muarazi com o limite do Bloco 1068L; ponto
de saida do Rio Muarazi do limite Este do Bloco 1068L e dentro da ZPP).
As amostras recolhidas deverao ser encaminhadas para um laborat6rio acreditado, para analise. O
laborat6rio deve providenciar as instrui;;oes correctas para a recolha, manuteni;;ao e transporte das
amostras.
Os parametros a analisar sao apresentados na tabela seguinte, juntamente com os valores
limites que sao definidos na legislagao mogambicana e internacional para corpos receptores.
Quadro 1. Valores de referencia para a qualidade de aguas superficiais

· tl.llitla;de.s
pH
Demanda Quimica de Oxigenio (DQO)
Demanda Biol6gica de Oxigenio, 5 dias a
20°c (0805)
Oleos e Gorduras
Temperatura (variagao)
S61idos Suspensos Totais

Vlt,,1f:Lin1ite4

mg/I

6a9
150

mg/I

50

mg/I

10
< 3 graus
50

oc

mg/I

Concentra~ao total de metais (valores de referencia, a reajustar depois das analises de
caracteriza9lio da "situa<;lio de referencia"
Aluminio, m /I 1,500
0,050
0,200
Cromo
0,100
0,300
Cob re
C:.oao-.-,....
2,000
Mercurio
Ni uel
Zin co
..---~---'-~--.---~~~~~

I

4

VllV

Com base no Decreto n. 0 18/2004, de 2 de Junho e Directrizes do Banco Mundial (IFC, 2007b).
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Qualidade de agua para consumo humano
Os furos e poc;os de agua que existirem a jusante do bloco 1068L deverao ser analisados antes
do inicio das actividades do projecto, para que se obtenha informac;ao sobre a qualidade de
agua pre-projecto (na "situac;ao de referencia"). Os furos que se vierem a abrir dentro do Bloco
1068L, para consume humano de agua deverao ser incluidos no piano regular de monitoria de
agua para consume humano (a estabelecer pela Eta Stare autoridades competentes).
Os relat6rios da monitoria da qualidade de aguas para consume humano deverao fazer a
comparac;ao entre os resultados e a "situac;ao de referencia" bem como os limites
recomendados pela legislac;ao moc;ambicana, que se resumem no quadro seguinte.
Quadro 2. Valores de referencia para a qualidade de agua destinada ao consumo humano

Para-metro

Unidades

pH
S61idos Suspensos Totais
Coliformes fecais
Coliformes totais

mg/I
NMP/100 ml
NMP/100 ml

Valor Limite9
6,5 -8,5
1000
0-10

Concentra~ao total de meta is (valores de referencia, a reajustar depois das analises de caracteriza<;ao
da "situa<;ao de referencia'J

Amoniaco
Cadmio
Chumbo
Cr6mio
Cob re
Ferro
Mercurio
Nfquel
Zinco

Qualidade de agua para

mq/I
mg/I
mq/I
mq/I
mg/I
mq/I
mg/I
mq/I
mq/I

1,500
0,003
0,010
0,050
1,000
0,300
0,001
0,020
3,000

irriga~ao

0 Projecto preve que a agua de drenagem possa ser usada para a rega de espac;os verdes
dentro do Bloco 1068L bem como para a pulverizac;ao de estradas, como medida de reduc;ao
de controlo da disseminac;ao de p6s e poeiras.
Esta agua, devera cumprir com alguns requisites, sob pena de contaminar o solo ou aguas
subterraneas.
Segundo a legislac;ao em vigor6 , sao estabelecidos Padr6es Moc;ambicanos de Qualidade
Ambiental e de Emissao de Efluentes que devem ser cumpridos. No quadro abaixo
destacamos parte dos valores limite definidos para as aguas de rega.
Amostras da agua para irrigac;ao deverao ser recolhidas regularmente no ponto de abstracc;ao,
tanto na epoca de grande fluxo, como na epoca de baixo fluxo e que se registem os resultados
obtidos. As amostras deverao ser colhidas em recipientes em PVC, limpos. Devem ser medidos
os seguintes parametros:
5

Com base no Diploma ministerial n. 0 180/2004, de 15 de Setembro
Decreto n. 0 18/2004, de 2 de Junho. Anexo VI - Manual para a classifica<;ao, quantifica<;ao e interpreta<;ao de
analises laboratoriais de solo e agua.

6
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Salinidade - ou concentra9ao total de sais - medida atraves da condutividade electrica
(CE) da solu9ao do solo, expressa em miliSiemens por centimetro (mS/cm);

• Taxa de Adson;ao de S6dio - calculada pela rela9ao entre a concentra9ao de s6dio (Na)
e a concentra9ao de calcio (Ca) e magnesio (Mg), expressa em miliequivalentes por litro
(mE/I).
Quadro 3. Classificacao da agua para irrigacao.
f~xade

Cqndutivid,a.de
El~ttrica (m$icm)

~·~~~r.~.~o· ~e

min.

m~:i;c.

min.

max.

0,10

0,25

0

10

0,26

0,75

11

18

0,76

2,25

19

26

2,26

4,00

4,01

6,00

> 6,00

S~ch~ ((nfil/)

> 26

Agua apta para rega, sem restric;oes
Agua pouco salgada. Baixo risco para rega moderado, com
lavagem moderada.
Agua salgada. Risco medio para rega: apenas para solos
permeaveis, com textura grosseira ou solos ricos em
materia organica e para culturas tolerantes a salinidade. E
necessaria lavagem.
Agua altamente salgada. Rega com risco alto: apenas para
solos bem permeaveis e para culturas tolerantes a
salinidade.
Agua extremamente salgada. Rega nao desejavel: apenas
em solos altamente permeaveis e para culturas altamente
tolerantes a salinidade.
Agua excessivamente salgada. Rega nao recomendada.

Fonte: Regulamento sobre os padroes de qualidade ambiental e de emissao de efluentes.

Qualidade dos efluentes da unidade de processamento de carvao
No local de descarga do efluente para a bacia de reten9ao, deverao ser colhidas a amostras do
efluente de 2 em 2 horas, que devem ser combinadas numa amostra composta ap6s 24 horas
de amostragem. E suficiente efectuar este tipo de monitoria, no minimo, numa base semanal.
Adicionalmente podem ser colhidas amostras ocasionais.
A amostra composta deve ser analisada comparando os resultados com os padr6es de
emissao ou descarga estabelecidos no Anexo 111 do Regulamento de Qualidade Ambiental e de
Emissao de Efluentes para a lndustria Mineira 7· Esta compara9ao indicara o nivel de
conformidade.
Quadro 4. Valores de referencia para os efluentes da industria mineira
Unidade.s
V$lor Liroife!l
.
pH
6a9
S61idos Suspensos Totais
35-50
mg/I
61eos e Gorduras
mg/I
10
9
0,002
Mercurio
mg/I
P~it:ri~ti;:C)

7

Decreto n. 0 18/2004, de 2 de Junho
Com base no Decreto n. 0 18/2004, de 2 de Junho e Directrizes do Banco Mundial (IFC, 2007b).
9
Este valor foi corrigido com as directrizes do Banco Mundial para efluentes da industria mineira, ja que se
considerou existir um lapso na concentra<;ao admitida para este parametro, na legisla<;ao mo<;:ambicana.
8
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Analises de agua superficial e subterranea na

situa~ao

pre projecto

Na situa9ao pre projecto, foram recolhidas amostras da agua do Rio Muarazi (perto da vila de
Nhamphiripiri). Tambem se recolheram amostras do furo para abastecimento de agua no
acampamento da fase de prospec9ao. Os resultados destas analises sao comparados com os
valores de referencia da Organiza<;ao Mundial de Saude (OMS) para agua potavel no quadro
seguinte.

Pc~r~.:rn~t~t. ,

.,

'i\4 '

o Colour
o Odour

Pt.
Pt.
Pt.
Pt.

D pH
D Taste

o Turbity
o Aluminum
o Copper
o Iron Total
o Manganese
o Sodium
o Zinc
o Chloride
o Flouride
o Nitrate
o Nitrite
o Sulphate
o Arsenic
o Barium
o Cadmium
o Cyanide
o Chrom Hexavalent
o Lead
o Mercury
o Selenium
o Organic Matter by

-'

''"

.

Co scale
Co scale
Co scale
Co scale
FTU
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
mg/I

mg/I

. . .F.u ·:o~
Ni~ ·~l , '~~m~ . rn~nto

8.5

7,78

14

0
<0.05
<0.05

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
63.3
<0.05
25.33
0.4

1.79
0.07
190
0.09
188

1.79

<0.1
0.051
<0.05

<0.1
0.46
<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

588

860

mg/I

.. '

-

mg/I

KMn04
o Dissolved Solid
o Hydrogen Sulphide
as H2S
o Total Hardness
o Total Bacteria
o Coliform
DE. Coli
o Salmonella sp
ti~~~~- ·:-.

.· . l{Ll:>.~l

. ~ ·-~ttit< '

I~

r

mg CaC03
per ml
per 100 ml
per 100 ml
per 100 ml
::.

.,

367

431

102
97

264

0

~

'\J •

1
0

~efial6~ra~·,·
·• -... -:r,:;;,;::_;.
;=-· •/

odourless
6.5-8.5
tasteless
5
0.2
1.0
0.3
0.1
200
5
250
1.5
10
1
400
0.05
1
0.005
0.1
0.05
0.05
0.001
0.01

Colorimetric
Organoleptic
Electrometric
Organoleptic
Turbidity
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
Argento metric
Colorimetric
Colorimetric
Colorimetric
Turbidimetric
AAS
AAS
AAS
Colorimetric
Colorimetric
AAS
AAS
AAS

10

Perrnanganantometric

1000

Gravimetric

0.05

Colorimetric

500
100
nil
nil
negative

AAS
Pour Plate
Filtration
Filtration
Filtration

..

Valores limite excedidos

10

Requisites da OMS para agua potavel. Acedido em Novembro de 2009, pelo enderec;o electr6nico
http://www.fao.org/docrep/x5624e/x5624e05.htm
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As analises revelaram que a agua superficial (do Rio Muarazi) se trata de uma agua muito
alcalina (pH: 8,5); muito turva (14 FTU); com presen9a de coliformes fecais (97/100ml); trata-se
de uma agua salgada (condutividade electrica: 0,84mS/cm). Esta agua nao e recomendada
para consumo humano, tern limita96es para ser usada coma agua de rega e necessita de mais
analises (parametros DQO, 0805), para poder constituir uma amostra que caracterize a
situa9ao de referencia.
Ja a agua do furo, revelou ser ligeiramente alcalina (pH: 7,8); transparente e sem presen9a de
coliformes fecais. Trata-se de uma agua salgada, com elevado tear em Ferro e Fluoretos. A
presen9a de baterias nesta agua, sugere que tenha de ser clorada, sob pena destas aguas nao
se adequarem ao consumo humano. Recomenda-se assim que novas analises as aguas sejam
realizadas para detinir com precisao a "situac;ao de referencia". Valor a mencionar em todos os
relat6rios de analises da agua desde 0 inicio do projecto ate a sua conclusao.
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ANEXO V.7. PLANO DE MONITORIA DA QUALIDADE DO AR
A monitoria regular da qualidade do ar devera ser realizada de modo a comprovar que as emissc5es
atmosfericas estao dentro dos valores nacional e internacionalmente aceites. Neste caso, segundo o
Anexos I e II do Regulamento de Qualidade Ambiental e de Emissao de Efluentes para a Produc;;ao e
11
Extracc;;ao de Carvao e as Directrizes de Ambiente, Saude e Seguranc;;a do Banco Mundial (IFC,
2007a), apresentam-se no quadro 4 os valores limite para as emissc5es atmosfericas, que deverao ser
cumpridos.

.

.
. qua l"d
t rose va ores max1mos a d m1ss1ve1s
Q ua d ro 5 p arame
para a mom"toria
1 ad e d oar
PadrOe~ de emis.sao para poluentes
Paramett0
Padroes de qualidade do ar
gasosos da prcdu~;io e extracc;;ao de
carvao
Total de Partfculas em
50 mg/Nm"
0,26
Suspensao (PST)
200 mQ/Nm 3 (amostra 24 horas)
50-150 mg/Nm"
Materia Particulada (PM10)
fomostra 24 horas)

Di6xido de Enxofre (S0 2 )
6xidos de Azoto (NOx)

20-125 mg/Nm"

365 mg/Nm"

(amostra 24 horas)

(amostra 24 horas)

200 mg/Nm"

200 mg/Nm"

(amostra 1 hora)

(amostra 24 horas)

ti=e

F<;1nte: Retiul.~~.ii'IJb de Qualidade
Acnbientaf1 ~· tlrti)t$s.ao d:e-Efl111e.nte.s

Font~!

2.607

Notas:
PST - Partfculas suspensas totais (corresponde a totalidade de partfculas suspensas no ar, com
diametros geralmente inferiores a 100 µm)
PM 10 - Particulas suspensas no ar com diametro inferior a 10 µm
As concentracoes sao medidas em miligramas por metro cubico normal (temperatura OOC e pressao de 101, 3 kPa)
Os metodos de monitoria da qualidade do ar podem ser encontrados nas Directrizes Gerais de
Ambiente, Saude e Seguranc;;a do Banco Mundial (IFC, 2007a) - secc;:ao de Emissoes Atmosfericas e
Qualidade do Ar.

No caso de os parametros monitorados se encontrarem dentro dos valores recomendados e nao se
registarem alterac;;oes significativas durante os primeiros 3 anos, o programa de monitoria pode ser
abreviado, para analises a cada 2-3 anos.

Os locais a monitorizar deverao incluir as aldeias dentro da area da concessao; o acampamento para
trabalhadores; o escrit6rio e as minas. Os pontos de monitoria deverao ser fixados antes do infcio dos
trabalhos. Nessa altura deverao tambem ser realizadas as monitorias para definic;:ao da "situac;ao de
referencia" que deve ser comparada com todas as medic;:Oes posteriores.

11

Decreto n. 0 18/2004, de 2 de Junho.
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