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lNTRODm;A.o E ANTECEDENTES DO PROJECTO

Este Estudo de Pre-Viabilidade Ambiental e Definic;ao do Ambito (EPDA) foi
elaborado como parte do processo de Estudo de lmpacto Ambiental (EIA)
para o Projecto proposto de Transporte de Carvao em Barcac;a no Rio
Zambeze, em nome da Riversdale Moc;ambique Limitada. A Riversdale
Moc;ambique Limitada e um.a subsidiaria da Riversdale Mining Limited, uma
companhia de minerac;ao cotada na Bolsa de Valores Australiana, com
operac;oes na Africa do Sul e em Moc;ambique.
A Environmental Resources Management Southern Africa Pty Ltd. (ERM), em
parceria com a Impacto Associados Lda. (Impacto) foram designadas para
realizar o BIA do Projecto de Transporte de Carvao no Rio Zambeze (descrito
em detalhe no Capitulo 4). 0 projecto proposto comec;a nas infra-estruturas de
transporte de carvao, onde o carvao e recebido pela linha da correia
transportadora terrestre da Mina de Benga e termina em Chinde com o
carregamento do carvao em navios de alto mar, atraves duma plataforma
flutuante localizada no alto mar. Embora o conceito do Projecto ja esteja bem
definido, ha uma grande parte do desenho detalhado que esta actualmente em
curso, a aguardar as investigac;oes tecnicas acerca da profundidade do canal, o
desenho das barcac;as, os requisitos em termos da dragagem, e os volumes de
transporte de carvao, entre outros. A equipa do desenho tecnico esta a
trabalhar em ligac;ao com a equipa ambiental para reduzir os potenciais
impactos e incorporando alterac;oes nesse sentido, no desenho detalhado.

As principais actividades associadas a este projecto incluem:
Pase de Construc;ao:
•

Dragagem capital inicial do rio em determinados locais, entre Benga e
Chinde, com a profundidade entre os 3,5m e 5.5m, necessaria para a
navegac;ao.

•

Dragagem capital inicial da barra de areia na foz do rio Chinde, se
necessaria.

•

Construc;ao das instalac;oes do ponto de descarregamento e dos pontos de
ancoragem no Rio Zambeze em Benga.

• Construcc;ao de instalac;oes de apoio no ou pr6ximo do
ponto de descarregamento em Tete.
•

Construc;ao de pontos de ancoragem em ambos os lados da Ponte de Dona
Ana (sea equipa do desenho tecnico considerar que tale necessario por
motivos de seguranc;a).
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•

Constrm;ao de pontos de ancoragem na margem norte do rio em Chinde.

•

Construc;ao das infra-estruturas de apoio e instalac;oes associadas, na
margem norte do rio, em Chinde.

•

Ancorar uma plataforma flutuante entre 15km a 18km ao largo da costa de
Chinde.

Operac;ao:
• Dragagem de manutem:;ao para manter o canal navegavel durante a vida
do Projecto (entre 3.Sm e 5.Sm).
•

Transportar o carvao pelo rio abaixo, em comboios de ate oito barcac;as. Os
comboios podem ser compostos por quatro barcac;as, ou menos, no inicio
do Projecto, ate os comandantes dos empurradores estarem familiarizados
com as condic;oes locais. A frequencia dos comboios vai depender de
varios factores como; o volume de carvao a ser transportado, o m1mero de
barcac;as por comboio e a profundidade do canal disponivel no momenta
da expedic;ao (por exemplo, a altura do rio esta sujeito a alterac;oes devido
a mudanc;as nas descargas de Cabora Bassa e condic;oes meteorol6gicas).
No entanto, preve-se que o m1mero de comboios expedidos de Tete nao
sera mais do que uma media de dois por dia.

•

Atrelamento e fraccionamento dos comboios no rio Chinde, e o reboque de
uma ou duas barcac;as em simultaneo (dependendo das condic;oes
meteorol6gicas) por rebocadores oceanicos para a plataforma.

•

Transferencia do carvao das barcac;as para a plataforma flutuante ou para
os navios de exportac;ao.

•

Algumas actividades de manutenc;ao e operacionais em Chinde e Benga.

•

Devoluc;ao de barcac;as vazias do Chinde para as instalac;oes de
desembarque em Benga.

Inicialmente, a RML projectou incluir a linha tapete rolante no projecto de
transporte de carvao no rio Zambezi. Este foi apresentado as Partes
Interessadas e Afectadas (PI&) durante as reunioes de participac;ao publica,
realizada durante a fase de EPDA. No entanto, a RML subsequentemente
decidiu inclui-lo na adenda ao EMP /EIA das Minas de Benga. A motivac;ao e
que a mina vai ser responsavel pela operac;ao e manutenc;ao desta linha
transportadora.
0 Ministerio para a Coordenac;ao da Acc;ao Ambiental (MICOA), classificou

este projecto como um Projecto de Categoria A (Referenda N°.
233/GDN/DNAIA/MICOA/10 datada 15/03/2010). Esta classificac;ao obriga
a realizac;ao dum processo de EIA abrangente.
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OBJECTIVOS DO RELAT6RIO DE

EPDA

Este relat6rio do EPDA apresenta os resultados da Fase do EPDA, incluindo
as conclusoes duma amilise preliminar ambiental e de sensibilidade social,
efectuada antes do inicio deste processo de AJA. Alem disso, este relat6rio
descreve o projecto proposto e o meio ambiente receptor, identifica os
potenciais i.mpactos resultantes do projecto e fomece termos de referenda
detalhados para que estudos especializados possam investigar e avaliar os
potenciais impactos identificados. 0 relat6rio tam.hem oferece uma descrii;ao
detalhada do processo de participai;ao publica que se realizou durante a fase
doEPDA.
Os principais objectivos deste relat6rio sao:
•

•

permitir que as Partes Interessadas e Afectadas (PIAs) (incluindo as
comunidades locais directamente afectadas, as autoridades, as
organizai;oes ambientais, os membros interessados do publico e as
organizai;oes de base comunitaria) saibam mais sobre o projecto proposto
e o comentem; e
permitir que as Partes Interessadas e Afectadas analisem, na pr6xima fase
do processo da ESIA, a Fase da A valiai;ao do Impacto, a maneira de
abordar as questoes ambientais e sociais que foram identificadas.

ESIA APPROACH
A abordagem da AJA cumpre os requisitos ambientais legais aplicaveis em
Moi;ambique, conforme se descrevem no Capitulo 3 e avalia os i.mpactos
associados com o projecto. 0 processo da AIA consiste em duas fases: a fase
de EPDA ea fase de EIA, que inclui estudos especializados ea avaliai;ao dos
i.mpactos ambientais e socioecon6micos do Projecto.

Processo de Participafii.O Publica

0 processo de consulta dos intervenientes que foi realizado ate a data,
descreve-se em detalhe no Plano de Consulta e Divulgai;ao Publica, do Anexo
B. Inclufram-se c6pias de todos os documentos relevantes, tais como actas de
reunioes, registos de preseni;a, cartas de convite e o Documento de Informai;ao
(BID), no Plano de Consulta e Divulgai;ao Publica.
A tabela abaixo apresenta um resumo das actividades realizadas durante a
Fase do EPDA.
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Resumo do Processo de participafii.o Publica
Actividade
Reunioes Iniciais

Objectivo e discussao
Tete, Beira, Quelimane e
Maputo
Reunioes com o
Apresentar o projecto proposto
MI COA
e o processo da EIA proposta
Identificar os intervenientes a
Compilai;ao da
base de dados dos serem incluidos no processo de
consulta
intervenientes
Compilai;iio e
Fomecer informai;oes sobre o
processo da ESIA, o
distribuii;ao do
desenvolvimento proposto e as
Documento de
datas das reunioes publicas
Informai;ao dos
Antecedentes
(BID)
Distribuii;iio dos
Convidar os intervenientes para
as reunioes publicas
convites para as
reunioes publicas
Anilnciosde
Convidar os intervenientes para
as reunioes publicas
imprensa para
reunioes publicas
Reunioes publicas: Apresentar ao publico o
Maputo,
processo do EIA e o projecto
Quelimane, Tete e propostos e deixar o publico
Beira.
identificar as questoes
preocupantes
Comentarios
Comentarios recebidos por
escrito durante o processo de
recebidos por
escrito
delimitai;iio do ambito

Data da actividade
Refer@ncia
21-24 de Setembro de AnexoB
2009
24 de Fevereiro de
2010
Outubro de 2009
Anexo B - Base de
Dados dos
Intervenientes
22 de Mari;o de 2010 Anexo BDocumento
Informativo dos
Antecedentes(BID)

22 de Mar<;o de 2010

Anexo B - Convite
para reunioes
publicas
19 de Mari;o de 2010 Anexo B - Anilncio
para reunioes
publicas
2 a 8 de Abril de 2010 Anexo B - Lista dos
1.1.1
participantes e actas
das reunioes

ate 20 de Abril
de2010

Actualizai;iio da
Registo das novas I&APs
Base de dados dos
Intervenientes

Mari;o de 2010

Relat6rio de
Delimita<;iio do
Ambito
disponivel para
revisiio publica

24 de Maio - 18 de
Junho de 2010

Para revisao publica e
comentarios

Para decisao do MICOA
Entrega do
Relat6rio Final de
Delimitai;ao do
Ambito e dos ToR
aoMICOA

Anexo BComentarios
recebidos sobre o
BID e nas reunioes
publicas
Anexo B - Base de
Dados dos
Intervenientes
Actualizada

19 de Julho de 2010

ALTERNATIVAS DO PROJECTO

As alternativas referem-se as alternativas em termos de rotas, locais,
tecnologias ou processos. Para este projecto, excluiram-se basicamente as rotas
alternativas.
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A RML ira transportar o carvao atraves da linha de Sena e pretende estar
envolvida na proposta futura do transporte de carvao atraves do Corredor de
Nacala. Estas vias nao sao considerados neste estudo. No entanto, deve notarse que o factor principal da RML em transportar o carvao em barca<;as , ao
longo do rio Zambeze , e porque nao ha capacidade ferroviaria suficiente que
possam estar disponiveis num futuro pr6ximo para atender as necessidades
dos produtores de carvao e de produtores de carvao aspirantes no bacia
carbonifera de Moatize
As alternativas que vao ser consideradas relacionam-se com as configura<;5es
para as instala<;5es terrestres de apoio em Chinde.
Quanta as altemativas de tecnologia, vao-se considerar diferentes tecnologias
para a dragagem (diferentes tipos de dragas), diferentes tecnologias para o
desenho das barca<;as (que e informado pela profundidade do canal e pelas
condi<;5es fluviais/ marinhas) e diferentes tecnologias para o equipamento da
plataforma flutuante (especificamente o desenho das gruas de tenazes de
carvao).
A alternativa de nao-execu<;ao vai ser avaliada na fase de EIA do processo de
AIA. Isto significa que terao que ser avaliados os impactos de nao transportar
o carvao em barca<;as pelo Rio Zambeze abaixo.
Nao ha alternativas de processamento relevantes para este Projecto.

IDENTIFIED POTENTIAL ENVIRONMENTAL AND SOCIO-ECONOMIC IMPACTS

Potenciais Impactos
Os potenciais impactos ambientais e socioecon6micos a serem avaliados na
Fase da EIA identificaram-se baseados em:
•

Analise preliminar de refer~ncia ambiental e social (antes do inicio deste
processo de ESIA).

•

Consultas com representantes da RML.

•

Visitas de campo as areas potencialmente afectadas.

•

Quest5es levantadas durante a consulta publica.

•

Revisoes de literatura de estudos semelhantes

A lista abaixo fornece uma lista dos potenciais impactos do projecto no
ambiente biofisico e socioecon6mico.
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Potenciais Impactos do Projecto
Potencial lmpacto

Aspecto

Actividade

Impactos em Areas
Entrelai;adas e em
II has

•

Possivel redw;ao dos habitats no canal do rio,
afectando deste modo a biodiversidade.

Dragagem

•

Jsto e especialmente significativo quando OS
potenciais impactos afectam especies protegidas ou
especies de interesse intemacional, tais como o
grou carunculado ou a cegonha de bico de sela
Dragagem e
Possivel interrupc;ao das actividades de pesca
artesanal, semi-industrial e industrial, devido as
Transporte em
operac;oes de dragagem e de transporte em
Barcac;as
barcac;as.

Impactos nas Pescas e •
em Viveiros de Peixe,I
Camarao

•

Perda / reduc;ao temporaria de rendimentos
provenientes das actividades relacionadas
directamente com a pesca. Conflitos devido a
alterac;oes das zonas habituais de pesca ou das
areas habituais de captac;ao e de comercializac;ao.

•

As modificac;oes dos viveiros de peixe ou de
camarao devido a dragagem e ao transporte em
barcac;as, podem traduzir-se numa diminuic;ao da
populac;ao destas tais especies o que pode ter
implicac;oes simultaneas na economia local.

•

Os pescadoes locais que dependem do rio e dos
ambientes estuarinos/marinhos para a sua
subsistencia serao sensiveis a qualquer alterac;ao do
rio ou do ambiente estuarino/marinho que seja
passive! de afectar as populac;oes de peixe. Por
conseguinte, as alterac;oes no sector das pescas
tambem podem afectar os meios de subsistencia e a
economia. Por exemplo, a area de pesca na Gorja de
Lupata e digna de nota, na medida em que sustenta
uma industria de pesca local, aonde os peixes sao
capturados, secos e transportados para os mercados
do Malawi.

•

Os mangais na foz do rio tambem servem como um
viveiro valioso para peixes e camaroes, portanto,
devem-se considerar os efeitos das operac;oes de
dragagem e do transporte em barcac;as, sobre as
areas de reproduc;ao de peixe/ camarao.

•

Impactos cumulativos no sector da pesca artesanal .
Ha pousadas e alojamento ao longo do rio e ha
portanto potenciais implicac;oes para o turismo e
para a seguranc;a da navegac;ao.
Jnterrupc;ao temporaria das actividades dos
operadores de turismo.
Perda temporaria de rendimentos por parte dos
operadores de barcos.

Impactos no Turismo •

•
•

Presenc;a de
maquinas de
dragagem e
outras maquinas
de construc;ao

RJVERSDALE MOZAMBIQUE LIMITADA

GEST Ao DE REcuRSOS AMBIENT A!S

VI

Potencial Impacto

Aspecto

Actividade

Impactos nas Areas
HumidaiVZonas
Ribeirinhas

•

A dragagem e passive} de aumentar o fluxo no
canal, o que pode diminuir o nivel de agua nas
margens do rio. Isto pode provocar a secagem de
algumas areas das zonas ribeirinhas.

Dragageme
Transporte em
Barcac;;as

•

Potencial para as zonas ribeirinhas serem afectadas
pela acc;;ao da ondulac;;ii.o resultante do transporte
em barcac;;as.

Impactos na
•
seguran~a dos actuais
utentes do rio

0 rio e actualmente usado por pescadores Iocais e
taxis. 0 Projecto pode ter um potencial impacto na
seguranc;;a destes utentes ou pode impedi-los de
terem pleno acesso ao rio como um recurso.

lmpacto na recolha de •
dados hist6ricos e
correntes, pela
ARA_Zambeze

A dragagem ira mudar a dinfunica do fluxo do rio,
o que por sua vez tera implicac;;oes para os dados de
fluxo que estii.o a ser recolhidos pela ARAZambeze.

lmpacto cumulativo
deste Projecto com
outros projectos
propostos

•

Preveern-se varios outros projectos para o rio
(principalrnente projectos de gerac;;ao de energia
hidroelectrica). E preciso compreender o irnpacto
curnulativo do Projecto de Transporte de Carvii.o
em Barcac;;as.

Impactos na
"Sensa~io do Lugar"
Rural/Natural

•

Dragageme
As operac;;oes de 24h por dia sao passiveis de
resultarem em alguns conflitos com os actuais
Transporte em
USUarios do rio (sejam eles operadores turisticos OU Barcac;;as
pescadores) em tomo da materia de navegac;;ao.

•

As exigencias de ilurninac;;ao para a carga, descarga
e pontos de passagem, juntamente com os
potenciais irnpactos do ruido, podern ter
irnplicac;;oes na "sensac;;ao do lugar" rural.

Impactos econ6micos •
locais

Pode haver impactos econ6micos negativos, a
escala local, devido aos impactos nos meios de
subsistencia Iocais baseados no rio.

Impactos na
economia nacional

Ha potencial para uma serie de diferentes tipos de Transporte em
efeitos macroecon6rnicos, como resultado do
Barcar;as
projecto de transporte em barcac;;as.
0 projecto pode contribuir para o produto interno
bruto (PIB). 0 aumento do PIB - ou seja, o aumento
da produc;;ii.o - traduz-se na forma de mais
empregos, salarios mais elevados e menos
dificuldades econ6micas.

•
•

ESTUDOS ESPECIALIZADOS PROPOSTOS

Com base nas conclus6es da Fase do EPDA do processo da EIA,
prop6e-se a realiza<;ao dos seguintes estudos especializados como parte
da Fase da EIA:
•

Avaliac;ao do fluxo ambiental (incluindo a modelagem hidraulica para
entender como as mudanc;as potenciais no fluxo do rio podem afectar a
ecologia fluvial).
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•

Dinamica dos sedimentos na foz do rio (para entender como os
sedimentos se movem na foz do rio e para compreender as implica<;oes da
dragagem na foz do rio).

•

Ecologia marinha/ estuarina (para determinar os impactos provaveis da
localiza<;ao e da opera<;ao da plataforma flutuante e os impactos da
dragagem na foz do rio).

•

Ecologia fluvial (isto combina os estudos sobre as aves, a ecologia
terrestre/ribeirinha adjacente, a grande fauna do rio, os peixes ea pesca).

•

Ecologia terrestre geral (para determinar os impactos das instala<;oes de
apoio baseadas em terra, em Chinde).

•

Estudo socioecon6mico (para determinar a influencia do Projecto na
situa<;ao socioecon6mica ribeirinha local).

•

Estudo macroecon6mico (este estudo ira prestar informa<;oes sabre a
implica<;ao econ6mica do projecto numa escala mais ampla).

•

Ruido (para determinar os potenciais impactos decorrentes do ruido
resultante do Projecto).

•

Aguas subterraneas (este e um traba1ho te6rico que oferece comentarios
especializados sobre o potencial do Projecto ter impactos nas aguas
subterraneas fora do sistema do rio Zambeze).

Todos estes estudos consideram o Projecto durante as fases de Constru<;ao,
Opera<;ao e Desactiva<;ao. Alem disso, vai-se definir um conjunto de cenarios
de fluxo que ira orientar os estudos especializados.
Os Termos de Referenda para a Fase da EIA encontram-se no Anexo A.

CONCLUSAO

Este Relat6rio do EPDA foi produzido de forma a proporcionar as PIAs a
oportunidade de produzirem comentarios sobre todos os aspectos da Fase do
EPDA, o Projecto proposto, os estudos especializados propostos e o restante
Processo da ESIA. Quaisquer comentarios devem ser enviados para a Impacto,
para o endere<;o, nUm.eros de telefone/ fax ou e-mail indicados abaixo. Para se
poderem induir os comentarios no Relat6rio Final do EPDA, estes devem ser
enviados para a Impacto, o mais tardar ate ao dia 30 de Junho de 2010.
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POR FAVOR ENVIE OS SEUS COMENTARlOS PARA:

Impacto
Victor Hugo Nicolau
Tel: + 258 +258 21 499636
Fax: + +258 21 493019
E-mail: vhnicolau@impacto.co.mz

Podem encontrar-se Resumos do Relat6rio do EPDA disponlveis nas seguintes
instituic;oes:
Maputo:
• 11ICOA - Direcc;ao Nacional para a Avaliac;ao de Impactos Ambientais,
Av. Acordos de Lusaka; e
• Im,pacto, Lda, Av. Martires da Machava 968, Maputo, Moc;ambique

Tete:
• DPCA, Av. da Independ.~cia, Tete.
Beira:
• DPCA, Rua Major Serpa Pinto, n°11-50
Quelimane:
• DPCA, Av.1 de Julho, 181
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1.1

INTRODU<;AO

lNTRODm;Ao E ANTECEDENTES DO PROJECTO

Este Estudo de Pre-Viabilidade Ambiental e Definic;ao de Am.bito (EPDA) foi
elaborado com.o parte do processo de Avaliac;ao do Impacto Ambiental e
Social (EIA) para o Projecto proposto para o Transporte de Carvao em.
Barcac;as no Rio Zam.beze, em. name da Riversdale Moc;am.bique Lim.itada. A
Riversdale Moc;am.bique Lim.itada e um.a subsidiaria da Riversdale Mining
Limited, um.a companhia de m.inerac;ao cotada na Bolsa de Valores
Australiana, com operac;oes na Africa do Sul e em. Moc;am.bique.
A Riversdale Moc;am.bique Lim.itada (daqui a diante referida com.o RML ou a
Em.presa) controla um.a concessao m.ineira (o "Projecto da m.ina de Benga") e
um.a licenc;a de prospecc;ao que cobrem. um.a area de aproxim.adam.ente
250.000ha, na Provincia de Tete. 0 Estudo de Im.pacto Am.biental (EIA), Plano
de Gestao Am.biental (PGA) e Licenc;a Ambiental 2/ 2010 para o projecto da
Mina de Benga da Riversdale, que com.preende um.a mina de carvao a ceu
aberto e actividades associadas de minerac;ao, processam.ento e infra-estrutura
logistica em. Benga, Distrito de Moatize, foram recentem.ente aprovados pelo
Ministerio para a Coordenac;ao da Acc;ao Ambiental (MICOA). 0 Projecto de
Transporte de Carvao no Rio Zam.beze constitui um. dos m.eios de transporte
do carvao da m.ina para os m.ercados internacionais.
Neste m.om.ento ha varias empresas carboniferas que estao envolvidas na
prospecc;ao e pesquisa na area de Moatize. 0 grande potencial carbonifero
desta regiao (por exem.plo, s6 o Projecto da Mina de Benga possui recursos
caboniferos estim.ados em. cerca de 4 bilioes de toneladas), resultou na
necessidade das empresas carboniferas terem. de explorar varios meios para
transportar o carvao para os m.ercados. Assim., esta a ser investigado o
transporte de carvao atraves de tr~s rotas:
•
•
•

Exportac;ao pela Linha Ferrea de Sena para o Porto da Beira;
Exportac;ao pelo Corredor de Nacala, a partir de Benga;
Exportac;ao atraves de barcac;as pelo Rio Zam.beze, a partir de Benga.

A Environmental Resources Management Southern Africa Pty Ltd. (ERM) e a
Impacto Associados Lda. (Im.pacto), em parceria, foram. designadas para realizar
o EIA para a terceira opc;ao de rota supram.encionada. 0 Projecto de
Transporte de Carvao em. Barcac;as no Rio Zam.beze abrange os seguintes
elem.entos, descritos em. detalhe no Capitulo 4:
RivERSDALE MOZAMBIQUE LIMITADA
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•

•
•

•
•

Carregamento do carvao em barcac;as a serem empurradas pelo rio abaixo,
utilizando rebocadores (aproximadamente SOOkm desde o ponto de
carregamento em Benga ate Chinde);
Dragagem inicial e de manutenc;ao em certos locais para manter um canal
navegavel (ate 4m de profundidade);
Ancoradouros em ambos os !ados da Ponte Dona Ana, para poder
desatracar os comboios de barcac;as, de forma a que os rebocadores
possam transportar em seguranc;a uma ou duas barcac;as de cada vez por
baixo da ponte (ainda se esta a investigar a necessidade de desatracar os
comboios de barcac;as );
Pontos de ancoragem e instalac;oes de apoio em Chinde;
Rebocadores para levar as barcac;as individuais desde os pontos de
ancoragem em Chinde ate uma plataforma flutuante colocada
aproximadamente entre 15km a 18km ao largo do Chinde.

Inicialmente, a RML projectou incluir um tapete rolante no projecto de
transporte de carvao em barcac;as no rio Zambeze. Este foi apresentado as
diferentes Partes Interessadas e Afectadas (PI&A) durante as reunioes de
participac;ao publica, realizada durante a fase de EPDA. No entanto, a RML,
subsequentemente, decidiu inclui-lo na adenda ao EMP /EIA das Minas de
Benga. A motivac;ao e que a mina vai ser responsavel pela operac;ao e
manutenc;ao desta linha transportadora.
A Figura.1 mostra a area e os elementos-chave do projecto.

0 Ministerio para a Coordenac;ao da Acc;ao Ambiental (MICOA), classificou
este projecto como um Projecto de Categoria A (Referenda N°.
233/GDN/DNAIA/MICOA/10 datada 15/03/2010). Esta classificac;ao obriga
a realizac;ao dum processo de EIA abrangente.

1.2

lDENTIFICA<;AO DO PROPONENTE DO PRO]ECTO

Este EIA foi encomendado pela Riversdale Moc;ambique, Lda (RML).
A RML e controlada em 65% pela Riversdale Mining Limited (Riversdale),
um.a sociedade cotada na Bolsa de Valores Australiana, e em 35% pela Tata
Steel Limited, um fabricante de ac;o da India.

1.2.1

Riversdale Mining Limited
A Riversdale Mining Limited tornou-se numa proeminente empresa
carbonifera nesta emergente regiao, com a aquisic;ao e desenvolvimento,
atraves de varias subsidiarias Moc;ambicanas (Riversdale Group), das
seguintes concessoes de explorac;ao em Moc;ambique:
•

Em Outubro de 2006, adquiriram-se 16 concessoes de carvao, cobrindo
uma area de 203,460 hectares principalmente na provincia de Tete;
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•

Em Agosto de 2007, adquiriram-se 6 concessoes, cobrindo uma area de
53,220 hectares localizada na Provincia de Tete. Estas concessoes sao
contiguas a outras concedidas ao Grupo Riversdale e aquelas concedidas a
um dos maiores grupos mineiros no mundo, a Vale (anteriormente
CVRD).

A dimensao total combinada das concessoes concedidas a RML e superior a
250 mil hectares, concentrados na area de Tete-Moatize, com uma area extensa
capaz de suportar opera<;oes a longo termo, nesta regiao ernergente e
altamente promissora.
0 trabatho geol6gico realizado pela RML no seu vasto portfolio de concess5es
de explora<;ao da a ernpresa urna visao unica sobre o potencial da Bacia de
Moatize para se tomar num grande produtor de carvao mundial, dai
decorrendo a necessidade de avaliar e, sempre que possivel, desenvolver
mllltiplas rotas de transporte para exporta<;ao de carvao.

1.2.2

Localizafii.o da Riversdale Mofambique Limitada em Mofambique
Rua Comandante Moura Braz, No. 27
Maputo
Moc:;ambique
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Figura.1
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1.3

OBJECT/VO DESTE RELATORIO

Este relat6rio de EPDA apresenta os resultados da Fase do EPDA, incluindo as
conclus5es duma analise ambiental e de sensibilidade social preliminar,
efectuada antes do inicio deste EIA. Alem disso, este relat6rio descreve o
projecto proposto e o meio ambiente receptor, identifica os potenciais
impactos resultantes do projecto e fomece termos de referenda detalhados
para que estudos especializados possam investigar e avaliar os potenciais
impactos identificados. 0 relat6rio tambem oferece uma descric;ao
pormenorizada do processo de participac;ao publica que se realizou durante a
fase do EPDA.
Os principais objectives deste relat6rio sao:
•

•

1.4

permitir que as Partes Interessadas e Afectadas (PI&A) (incluindo as
comunidades locais directamente afectadas, as autoridades, as
organizac;oes ambientais, as organizac;oes de base comunitaria, e o publico
em geral) saibam mais sobre o projecto proposto e o comentem; e
permitir que as Partes Interessadas e Afectadas analisem, na pr6xima fase
do processo de EIA, a Fase da Avaliac;ao do Impacto, a maneira como as
questoes ambientais e sociais que foram identificadas serao abordadas.

PRESSUPOSTOS E LIMITA<;DES

A area de estudo define-se como o ponto de carregamento em Tete, o
ambiente fluvial (o canal fluvial ea planicie aluvial adjacente) desde o ponto
de carregamento ate Chinde, a area do rio para o atracamento e flutuac;ao das
barcac;as para as instalac;oes de apoio na margem norte do rio, em frente ao
Chinde, a foz do rio em Chinde e o local da plataforrma flutuante no oceano.
Este processo do EIA exclui, a partida, que se considerem meios alternativos
para o transporte de carvao do Projecto da Mina de Benga. Este EIA
concentra-se em locais, processos ou tecnologias altemativas no ambito do
Projecto proposto de Transporte de Carvao no Rio Zambeze, e nao numa rota
altemativa ou metodos para a exportac;ao do carvao.

1.5

ESTRUTURA DO RELAT6RIO

Este Relat6rio compoe-se de oito capitulos, tal como se descreve na Tabela 1.1
abaixo. A documentac;ao sobre a Participac;ao Publica, o Relat6rio de
Comentarios e Respostas e os Termos de Referenda (ToR) para a Fase do EIA
(incluindo estudos especializados) encontram-se anexos a este Relat6rio do
EPDA (Anexo A).
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Tabela 1.1

Estrutura do Relatorio do EPDA
Descri~ao

Capitulo 1

Introdu~ao

Estabelece os antecedentes do projecto e define o prop6sito e as metas
deste relat6rio.
Capitulo 2

Abordagem da EIA
Apresenta o processo do EIA executado ate agora e descreve as fases
remanescentes.

Capitulo 3

Requisitos Legislativos
Abrange os requisitos legislativos para o EIA, e outros requisitos
legais que a RML possa ter que cumprir, incluindo convem;oes
intemacionais relevantes.

Capitulo 4

Descri~ao do Projecto
Contem uma descric;ao do projecto proposto e as razoes que estao na
sua base. Tambem inclui uma breve discussao sobre as alternativas a
serem consideradas.

Capitulo 5

0 Ambiente Receptor
Biofisico
Descreve o ambiente biofisico existente, que pode ser afectado pelo
projecto.
Socioecon6mico
Descreve o ambiente socioecon6mico existente, que pode ser afectado
pelo projecto.

Capitulo 6

Processo da Participa~ao Publica
Resume o processo de participac;ao publica, realizado ate a data, e
destaca os comenrarios e as preocupac;oes levantadas durante as
reunioes de consulta publica.

Capitulo 7

Potenciais Impactos Ambientais e socioecon6micos
Contem uma breve descric;ao dos potenciais impactos ambientais e
socioecon6micos que se identificaram e uma breve indicac;ao dos
estudos especializados propostos para serem conduzidos na Fase do
EIA.

Capitulo 8

Conclusao
Contem as conclusoes para este relat6rio de EPDA.

Capitulo 9

Referencias
Inclui uma lista das fontes utilizadas para compilar este relat6rio.

ENVIRONMENTAL REsoURCES MANAGEMENT
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2

ABORDAGEM DO EIA

Este capitulo define a abordagem do EIA e o processo que se seguiu ate a data.
A abordagem do EIA cumpre os requisitos ambientais legais aplicaveis em
Moc;ambique, conforme se descrevem no Capitulo 3, e avalia os impactos
associados com o projecto. 0 processo do EIA consiste em tres fases ilustradas
na Figura 2.1 e que se descrevem abaixo em detalhe.

Figura2.1
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2.1

FASE 1: FASE DO

EPDA

Os objectivos da fase do EPDA sao:
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•

recolher dados de referenda sobre a area do projecto, para compreender a
sensibilidade do ambiente biofisico e social afectado;

•

apresentar o desenvolvimento proposto as Partes Interessadas e Afectadas
(PI&As), e identificar os problemas e as preocupac;oes relacionadas com o
desenvolvimento proposto;

•

identificar os potenciais impactos ambientais e socioecon6micos
significativos, tanto positivos como negativos; e

•

reunir as informac;6es sobre o projecto e os resultados das consultas aos
intervenientes, num Relat6rio do EPDA e nos Termos de Referenda para o
EIA, e submete-los ao l\.1ICOA para aprovac;ao.

As actividades realizadas como parte da Fase do EPDA descrevem-se abaixo.

2.1.1

Entrega do Documento do Projecto
0 Registo do Projecto foi submetido ao MICOA em 26 de Fevereiro de 2010,
para considerac;ao e aprovac;ao. Em 15 de Marc;o de 2010 obteve-se a
aprovac;ao e a autorizac;ao escrita do MICOA para prosseguir com a Fase do
EPDA.

2.1.2

Recolha de dados de base
Fez-se uma anilise aprofundada das sensibilidades de base, para informar o
departamento de planificac;ao da RML, antes de iniciar o processo do EIA. 0
objectivo da analise preliminar das sensibilidades de base, foi realc;ar as
principais sensibilidades, sinais de alarme, ou falhas fatais de base, a partir
duma perspectiva socioecon6mica e biofisica. Esta avaliac;ao preliminar de
base constitui o fundamento para a informac;ao de base recolhida para a Fase
do EPDA. Alem disso, recolheu-se informac;ao de base atraves da analise de
relat6rios e estudos existentes, e atraves das consultas publicas, durante a Fase
do EPDA. Os membros-chave da equipa do EIA realizaram tambem um
reconhecimento do local, de modo a familiarizarem-se com o ambiente
afectado.

2.1.3

Consultas as Partes Interessadas e Afectadas
Os objectivos do processo de consulta as partes interessadas e afectadas,
realizado durante a Fase do EPDA, sao os seguintes:
•
•
•
•

consultar os departamentos governamentais relevantes e os
intervenientes-chave;
avisar o publico, atraves de anilncios, documentos de fundamentac;ao do
projecto (BIDs) e cartas de convite;
organizar e facilitar reuni6es publicas em localizac;oes-chave; e
recolher comentarios publicos sobre o Relat6rio do EPDA.

R!vERSDALE MOZAMBIQUE LIMIT ADA
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0 processo de consulta as diferentes partes interessadas e afectadas que foi
realizado ate a data, esta descrito em detalhe no Plano de Consulta e
Divulga«;ao Publica no Anexo B. Incluiram-se c6pias de todos os documentos
relevantes, tais como actas de reunioes, registos de presern;a, cartas de convite
e o documentos de fundamenta«;ao do projecto (BID).
A Tabela 2.1 apresenta um resumo das actividades realizadas durante a Fase
doEPDA.

Tabela 2.1

Resumo do processo da Participarao Publica
Actividade
Reunioes Iniciais

Objectivo e discussao
Tete, Beira, Quelimane e
Maputo
Reunioes com o
Apresentar o projecto e o
processo de EIA propostos d
MI CO A
ldentificar as partes
Compilac;ao da
base de dados das interessadas e afectadas a
serem incluidos no processo de
partes
interessadas e
consul ta
afectadas
Fomecer informac;oes sobre o
Compilac;ao e
distribuic;ao do
processo de EIA, o
desenvolvimento proposto e as
Documento de
fundamentac;ao do datas das reunioes publicas
projecto (BID)
Distribuic;ao dos
Convidar as partes interessadas
e afectadas para as reunioes de
convites para as
reunioes publicas consulta publica
Convidar as partes interessadas
Anuncios de
e afectadas para as reunioes de
imprensa para
reunioes publicas consulta publica
Reuni5es publicas: Apresentar ao publico o
processo do EIA e o projecto
Maputo,
Quelimane, Tete e propostos e deixar que o
Beira.
publico identifice as questoes
preocupantes
Comentarios
Comentarios recebidos por
escrito durante o processo de
recebidos por
delimitac;ao do ambito
escrito

Data da actividade
Referenda
21-24 de Setembro de Anexo B
2009
24 de Fevereiro de
2010
Outubro de 2009
Anexo B - Base de
Dados das partes
interessadas e
afectadas
22 de Marc;o de 2010

22 de Marc;o de 2010

Anexo B - Convite
para reunioes
publicas
19 de Marc;o de 2010 Anexo B - Anuncio
para reunioes
publicas
2 a 8 de Abril de 2010 Anexo B - Lista dos
participantes e actas
das reunioes

ate 20 de Abril
de 2010

Actualizac;ao da
Registo das novas Pl&As
Base de dados das
partes
interessadas e
afectadas

Marc;o de 2010

Relat6rio de
Delimitac;ao do
Ambito
disponivel para
revisao publica

24 de Maio - 18 de
Junho de 2010

Para revisao publica e
comentarios

Anexo BDocumento
Informativo dos
Antecedentes(BID)

Anexo BComentarios
recebidos sobre o
BID e nas reunioes
publicas
Anexo B - Base de
Dados das partes
interessadas e
afectadas
Actualizada

RIVERSDALE MOZAMBIQUE LIMITADA

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

9

Actividade
Objectivo e discussao
Para decisao do MICOA
Entrega do
Relat6rio Final de
Delimita<;ao do
Ambito e dos ToR
aoMICOA

2.1.4

Data da actividade
19 de Julho de 2010

Refer~ncia

Relatorio do EPDA

Os resultados obtidos da arnilise dos dados de base e das actividades de
consul ta publica, agruparam-se num relat6rio do EPDA, elaborado de acordo
com os requisitos do Decreto n °. 45/2004. Este Relat6rio do EPDA esta
disponivel para amilise, por parte das PI&As registadas e do MICOA, durante
um perfodo de 30 dias uteis.
Todos os comentarios recebidos das PI&As serao abordados num Relat6rio de
Comentarios e Respostas, elaborado com este objectivo. Este relat6rio servira
para rever o relat6rio do EPDA, sempre que necessario, e sera anexo ao
relat6rio final. 0 relat6rio final e por fim entregue ao MICOA para revisao e
para obtern;ao da autorizac;ao para prosseguir o EIA

2.2

FASE 2: ESTUDOS ESPECIALIZADOS

Durante a Fase do EPDA examinaram-se as quest6es levantadas pelas PI&As,
para identificar aquelas que eram as preocupac;oes-chave. Utilizaram-se
aquelas questoes fundamentais que requerem investigac;ao e pesquisa
adicional, para definir o ambito e os termos de referenda dos estudos
especializados. Serao nomeados especialistas independentes para realizarem
estudos especificos que vao complementar aqueles assuntos que a equipa do
EIA vai abordar. 0 Anexo A contem os ToR para os estudos especializados e
para a Fase do EIA.

2.3

FASE 3: FASE DA A VALIAt;AO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIOECON6MICOS

2.3.1

Relatorio do EIA e Plano de Gestii.o Ambiental e Socioeconomico (PGA)

Os resultados dos estudos especializados serao integrados no Relat6rio
preliminar do EISA e do PGA, os quais serao elaborados de acordo com os
requisitos do Decreto n °. 45/2004.
0 Relat6rio preliminar do EIA e o PGA fornecem uma avaliac;ao dos impactos
que podem ser previstos como resultado do Projecto. 0 relat6rio tambem faz

recomendac;oes para a mitigac;ao dos impactos negativos e para o aumento dos
impactos positivos. 0 PGA sera em forma de tabela e ira conter medidas de
gestao claras e praticas, a serem implementadas durante a construc;ao,
operac;ao e desactivac;ao do Projecto. Caso a licenc;a ambiental seja emitida, o
PGA fara parte das condic;oes da licenc;a, para garantir que o projecto e
conduzido e gerido duma forma ambiental e socialmente responsavel.
ENVIRONMENTAL REsoURCES MANAGEMENT
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0 Relat6rio do EIA e o PGA tambem vao ficar disponiveis para comentarios
publicos, ap6s o que serao finalizados e entregues ao MICOA para revisao e
tomada de decisao.

2.3.2

Consultas Previstas para a Fase do EIA
0 Relat6rio preliminar do EIA e o PGA serao disponibilizados para as
diferentes partes interessadas e afectadas , para que estes fac;am os seus
comentarios, antes de serem entregues ao MICOA para revisao e decisao. Irao
realizar-se reunioes em Maputo, Quelimane, Tete e na Beira, bem como nas
comunidades directamente afectadas, para apresentar os resultados da Fase
do EIA e para obter comentarios sobre o Relat6rio preliminar do EIA e o PGA.
Todos os comentarios recebidos serao agrupados no Relat6rio de Comentarios
e Respostas, o qual sera anexado ao Relat6rio Final do EIA.

2.4

CALENDAfuO DO

EIA

0 periodo de execuc;ao para o EIA apresenta-se na Tabela 2.2 abaixo.

Tabela2.2

Calendario Indicativo do EIA
Actividade do EIA

Datas

Fase doEPDA
Estudos Especializados
Resumo preliminar do EIA/PGA

26 de Janeiro -14 de Setembro de 2010
22 de Mari;o - 02 de Novembro de 2010
14 de Outubro - 23 de Dezembro de
2010
06 de Janeiro -11 de Fevereiro de 2011
09 de Mari;o - 06 de Junho de 2011

Revisao Publica do EIA/PGA preliminar
Finalizar o EIA/PGA e entregar ao MICOA
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QUADRO JURiDICO E DIRECTRIZES INTERNACIONAIS

3

3.1

lNTRODuc;A.o

0 objectivo deste capitulo e apresentar o quadro juridico ambiental em que se
enquadra o projecto proposto, incluindo os instrumentos juridicos tanto
internacionais como nacionais, a identificac_;ao das convenc_;oes intemacionais
ratificadas pelo Governo de Moc_;ambique, hem como os acordos estabelecidos
a nivel regional entre paises da Africa Austral. Tambem se identificou o
quadro juridico nacional especifico para projectos do sector de transportes e os
componentes relacionados com a gestao ambiental e com outros aspectos
integrados holisticamente no ambiente. Este capitulo aborda tambem algumas
directrizes internacionais relacionadas com as melhores praticas no
desenvolvimento de estudos e projectos desta natureza, as quais, embora nao
se constituindo em imperativos juridicos formais, sao documentos
importantes visto que estabelecem padroes, orientac_;oes ou recomendac_;oes
relacionadas com as actividades em analise. Estas foram desenvolvidas, em
parte, por organizac_;oes internacionais de referenda, numa abordagem
especifica das diversas questoes, quer em termos de projectos de transporte
fluvial, estudos ambientais associados, a participac_;ao publica, etc.

3.2

QUADRO ]URiDICO INTERNACIONAL E REGIONAL

3.2.1

Convenfoes Ambientais Internacionais
As seguintes convenc_;oes e declarac_;oes ambientais, ratificadas por
Mrn;ambique, merecem uma enfase especial para o estudo actual:
•

Conven~ao

Africana Sobre a Conserva~ao da Natureza e dos Recursos
Naturais, ratificada pela Resolu~ao n°. 18/81, de 30 de Dezembro, na qual
o principio fundamental integrado no Artigo II orienta os Estados na
adopc_;ao das medidas necessarias para assegurar a conservac_;ao, utilizac_;ao
e desenvolvimento da terra, da agua, da flora e da fauna, de acordo com
principios cientificos, e tendo em considerac_;ao os interesses das
populac_;oes. Em relac_;ao a conservac_;ao dos recursos hidricos, a convenc_;ao
insta as partes a tomarem as medidas necessarias para o desenvolvimento
de politicas de conservac;ao e de uso dos recursos hidricos de superficie e
subterraneos e insta as partes a envidarem esforc;os para garantir o
abastecimento suficiente e continuo de agua de qualidade, tomando
medidas apropriadas relativamente a: realizac_;ao de estudos sobre os ciclos
hidrol6gicos e investigac_;oes em cada bacia hidrografica; coordenac_;ao e
planeamento dos desenvolvimentos de projectos hidroelectricos; gestao e
controlo de todas as formas de utilizac_;ao da agua; prevenc_;ao e controlo da
poluic_;ao.

•

Conven~ao

das Na~oes Unidas sobre as Altera~oes Climaticas, ratificada
pela Resolm;ao n°. 1/94, de 24 de Agosto, cujo objectivo ea promoc_;ao da
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reduc;ao das emissoes de gases de efeito estufa para niveis seguros,
minimizando desta forma os impactos ambientais negativos do
aquecimento global.

3.2.2

Conven~ao

•

sobre a Diversidade Biol6gica, ratificada pela Resoluc;ao n°.
2/94, de 24 de Agosto, cujo objectivo ea conservac;ao da biodiversidade, a
utilizac;ao sustentavel dos seus componentes e a distribuic;ao equitativa e
justa dos beneficios derivados dos recursos geneticos, incluindo o acesso
adequado a esses recursos e a transferencia apropriada das tecnologias
relevantes.

•

Conven~ao de Ramsar (Conven~ao sobre Zonas HU.midas de
Importancia Internacional), ratificada atraves da Resoluc;ao n°. 45/2003,
de 05 de Novembro. Ao ratificarem a convenc;ao, os governos signatarios
comprometeram-se a designar locais a serem integrados na Lista de Zonas
HU.midas de Importancia Internacional e a trabalhar com vista ao uso
sustentavel das zonas humidas, seja atraves do ordenamento do territ6rio,
do desenvolvimento de politicas e da publicac;ao de legislac;ao, bem como
atraves de intervenc;oes de gestao e educac;ao, para a educac;ao das suas
populac;oes. Tambem se comprometeram a designar locais adicionais para
a Lista de Zonas HU.midas de Importancia Internacional, a assegurar a
gestao adequada e eficaz e a cooperar internacionalmente em relac;ao as
zonas hu.midas transfronteiric;as, aos sistemas de zonas humidas
partilhados, as especies partilhadas e ao desenvolvimento de projectos
comuns que possam afectar zonas hu.midas. Reconhecendo o valor do
complexo econ6mico, cultural e ecol6gico em Marromeu, no Delta do
Zambeze, o governo declarou esta area como a primeira Zona Humida de
Importancia Internacional em Moc;ambique.

Protocolos Regionais
Como membro da Comunidade para o Desenvolvimento da Africa Austral
(SADC), Moc;ambique assumiu os compromissos gerais consagrados no
Tratado da SADC, bem como compromissos especfficos na area de gestao dos
recursos naturais. Neste contexto, importa notar em particular a necessidade
de respeitar os objectivos e prindpios estabelecidos nos Artigos 2 e 3 do
Protocolo da SADC sobre Cursos de Agua Partilhados, tambem ratificado
por Moc;ambique, que visa promover a cooperac;ao entre os Estados-Membro
para a gestao sustentavel e coordenada e para a protecc;ao e utilizac;ao dos
recursos hidricos partilhados, a fim de implementar a agenda da SADC para a
integrac;ao regional e erradicac;ao da pobreza. Em Julho de 2004, assinou-se o
Acorda ZAMCOM (Comissao do Curso de Agua do Zambeze), que
estabeleceu a Comissao do Rio Zambeze. 0 ZAMCOM foi assinado por
Angola, Botsuana, Malawi, Moc;ambique, Namibia, Tanzania, Zambia e
Zimbabue, e estabelece uma instituic;ao conjunta para a gestao do Rio
Zambeze. Este acordo, no entanto, ainda nao esta ratificado, e a Zambia
mostra alguma relutancia na adopc;ao de alguns dos principios nele
consagrados. Assim, os estados da Bacia do Zambeze s6 estao actualmente
sujeitos aos requisitos do Protocolo da SADC sobre Cursos de Agua
RlvERSDALE MOZAMBIQUE LIMJTADA
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Partilhados. 0 novo acordo ZAMCOM incentiva a utilizac;ao equitativa dos
recursos do Rio Zambeze, como forma de atenuar os conflitos dentro da bacia.
Outros protocolos relevantes da SADC incluem:
0 Protocolo da SADC sobre o Genero e Desenvolvimento, Artigo 2; o
Protocolo da SADC sobre a Conservac;ao da Fauna Bravia, Artigo 3 °; e o
Protocolo da SADC sobre Florestas, Artigo 2.

3.3

QUADRO ]URimco NACIONAL

0 projecto proposto deve cumprir as normas aprovadas para o licenciamento
do projecto, no que respeita aos aspectos institucionais impostos para o
licenciamento, especialmente a consulta e coordenac;ao trans-sectorial, bem
como no que respeita a avaliac;ao dos aspectos e impactos sociais e ambientais.
A participac;ao publica, especialmente a consul ta das partes potencialmente
afectadas, merece destaque neste tipo de projecto. Em termos gerais, os
instrumentos e regulamentos aplicaveis aos seguintes sectores sao relevantes
para este tipo de projecto.

3.3.1

Gestiio Ambiental
A Politica Nacional de Gestao Ambiental (aprovado pelo Conselho de
Ministros, Resoluc;ao n°. 5/95, dia 03 de Agosto), adopta o principio de que
"O homem e um componente importante do ambiente, e e o principal
beneficiario da sua gestao adequada." No ponto 2 da sua introduc;ao, o texto
da politica afirma que a politica ambiental e a base para o desenvolvimento
sustentavel de Moc;ambique, que tern por objectivo a erradicac;ao progressiva
da pobreza e a melhoria da qualidade de vida dos Moc;ambicanos, bem como
a reduc;ao de danos ambientais. Como objectivos gerais, indicam-se os que
seguem:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

Assegurar um.a qualidade de vida adequada para os cidadaos;
Assegurar a gestao dos recur sos naturais e do meio ambiente em geral, a
fim de manter a sua capacidade funcional e produtiva para as gerac;oes
presentes e futuras;
Desenvolver a consciencia ambiental da populac;ao, para permitir a
participac;ao publica na gestao ambiental;
Garantir a integrac;ao de considerac;oes ambientais na planificac;ao
socioecon6mica;
Promover a participac;ao da comunidade local no planeamento e na
tomada de decisoes sobre o uso dos recurses naturais;
Proteger os ecossistemas e os processos ecol6gicos essenciais;
Integrar os esforc;os regionais e globais na busca de soluc;oes para os
problemas ambientais.

A Lei-Quadro do Ambiente (Lei n°. 20/97, de 1 de Outubro), contem os
principios fundamentais da gestao ambiental e dos recursos naturais no pais,
com o objectivo prescrito de definir a base legal para o uso sustentavel e para a
gestao correcta do ambiente e dos seus componentes, de forma a implementar
um sistema de desenvolvimento sustentavel no pais. Esta lei, tal como referido
ENVIRONMENT AL RESOURCES MANAGEMENT
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no Artigo 3, aplica-se "a todas as actividades publicas e privadas que possam,
directa ou indirectamente, influenciar os componentes ambientais," incluindo
a agua, oar, o solo, o subsolo, a flora, a fauna e todas as condi<;oes
socioecon6micas e de saude que afectam as comunidades."
A lei adopta os seguintes principios fundamentais para a gestao ambiental
(Artigo 4):
•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliza<;ao e gestao racionais dos componentes ambientais;
Reconhecimento e aprecia<;ao das tradi<;oes e dos conhecimentos das
comunidades locais;
Prudencia;
Perspectiva geral e ambiente integrados;
Ampla participa<;ao dos cidadaos;
Igualdade;
Responsabiliza<;ao (o principio do poluidor-pagador);
Coopera<;ao intemacional.

Devido a sua importancia, chama-se a aten<;ao para a necessidade de respeitar
todos os principios incluidos no Artigo 4 °, dos quais se destacam aqui; o
principio da responsabiliza<;ao, visto que a responsabilidade pela preven<;ao
e/ ou a compensa<;ao de danos deve ser interpretada com referenda a uma
definic;ao alargada do meio ambiente (aspectos ecol6gicos e socioecon6micos)
contida na Lei. Isto obriga o proponente do projecto e o govemo em geral a
necessidade duma obediencia rigorosa e total a todas as directivas para a
preven<;ao e mitigac;ao dos impactos sociais e ambientais, ea uma avaliac;ao
cuidadosa dos custos/beneficios e das opc;oes alternativas. A lei proibe a
poluic;ao nas suas diversas formas (Artigo 9), incluindo a produc;ao,
eliminac;ao e/ ou a descarga de substancias t6xicas e poluentes no solo e
subsolo, na agua e na atmosfera, bem como a importac;ao de residuos
perigosos para territ6rio nacional, excepto nos casos abrangidos por legislac;ao
especifica. A lei tambem proibe todas as actividades que prejudicam a
conservac;ao, a reproduc;ao, a qualidade e a quantidade dos recursos
biol6gicos, especialmente aqueles ameac;ados de extinc;ao (Artigo 12). Para
prevenir danos ambientais, a lei estabelece a Licenc;a Ambiental, baseada num
processo de Avaliac;ao dos Impactos Ambientais (Artigo 15).

3.3.2

Avaliarao dos lmpactos Ambientais
Embora todas as disposic;oes da Lei Ambiental e seus regulamentos sejam
relevantes para este projecto, sem duvida, uma atenc;ao especial deve ser dada
as disposic;oes da lei sobre o licenciamento ambiental, detalhado no
Regulamento do Processo de Avalia~ao de lmpacto Ambiental-RIMA
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preve que a categoria A de AIA e apresentada e gerida a nivel nacional do
MICOA, enquanto as outras categorias sao tratadas a niveis provinciais.
Salienta-se a orienta<;ao geral para Estudos de Impacto Ambiental (Diploma
Ministerial n°. 129/2006de19 de Julho) que prescreve directrizes e
parametros para a implementa<;ao global de Estudos de Impacto Ambiental, a
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fim de padronizar os procedimentos inerentes a estes. Esta orientac;ao oferece
uma enumerac;ao detalhada dos aspectos que devem ser parte integrante do
EIA. Em func;ao do RIMA, e confirmado pelo MICOA no registo do projecto,
o projecto proposto insere-se nas actividades da categoria A, em conformidade
com o anexo I, e o processo de AIA, portanto, deve seguir as disposic;oes desta
categoria. Para as actividades da categoria A e necessaria uma Avaliac;ao de
Impacto Ambiental Completa, precedida da elaborac;ao de um Estudo de PreViabilidade Ambiental e Definic;ao do Ambito (EPDA), que estabelecera os
Termos de Referenda para o Estudo de Impacto Ambiental. A participac;ao do
publico e obrigat6rio para as actividades da categoria A (artigo 14), a ser
realizado em conformidade com as Orienta~oes Gerais para Participa~ao do
Publico no Processo de Avalia~ao de Impacto Ambiental aprovado pelo
Diploma Ministerial n°. 130/2006, de 19 de Julho. Ap6s a apresentac;ao de
ambos ao MICOA, o EPDA e EIA sao analisados por uma Comissao Tecnica
de A valiac;ao, especificamente constituido para esse fan, para justificar a sua
decisao relativa a aprovac;ao dos relat6rios e licenciamento ambiental.

f.

3.3.3

Outros Regulamentos de Interesse para a Gestiio Ambiental

E importante considerar tambem os seguintes regulamentos, na medida
em que estabelecem as normas aplicaveis a diferentes aspectos a
considerar:
•

Decreto n°.11/2006de15 de Junho -Aprova o Regulamento sobre a
Inspecc;ao Ambiental, cujo objectivo e regular as actividades de
supervisao, controlo e cumprimento das normas de protecc;ao ambiental a
nivel nacional.

•

Decreto n°.18/2004 de 02 de Junho -Aprova o Regulamento sabre as
Normas de Qualidade Ambiental e sobre as Emiss6es de Aguas Residuais,
que se destinam a garantir o controlo e a monitorizac;ao eficazes da
qualidade do ambiente e dos recursos naturais de Moc;ambique. E o
diploma regulador da qualidade da agua, e merece referenda como um
regulador das emissoes atmosfericas e de ruidos, especialmente em
actividades que serao realizadas no processo de execuc;ao do projecto em
analise, principalmente as Referencias do Anexo II relativas as Normas de
Emissao dos Poluentes Gasosos pelas Industrias, com especificac;oes para a
produc;ao de cimento (uma actividade de trabalho principal), os limites de
emissao pelas fontes m6veis, etc.

•

Decreto n °. 13 / 2006, de 15 de Junho - Regulamento sabre Gestao de
Residuos, que estabelece as regras relativas a produc;ao, armazenamento
no solo e subsoio, e descarga na agua ou na atmosfera, de quaisquer
substancias ou poluentes. Este regulamento tern por objectivo estabelecer
as regras que regem a produc;ao, o armazenamento no solo e subsolo, a
descarga na agua ou na atmosfera, de quaisquer substancias t6xicas e
poluic;ao, bem como a pratica de actividades poluentes que aceleram a
degradac;ao ambiental, a fim de prevenir ou minimizar os seus impactos
negativos na saude e no meio ambiente. Classifica os residuos em
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r•

perigosos e nao perigosos, e subdivide-as em categorias definidas no seu
AnexoIV.

•

Despacho do Ministro para a Coordena~ao da Ac~ao Ambiental,
de 28 de Setembro de 2005 - Respeitante a emissao de Licern;as
Ambientais
•
•

•

3.4

Decreto n°. 45/2006, de 30 de Novembro - Regulamento sobre a
Prevem:;ao da Poluic;ao Costeira e Maritima;
Decreto n°. 32/2004, de 18 de Agosto - Carta do INAMAR, Instituto
Nacional da Marinha, que tern competencia sobre o uso das aguas
territoriais para a navegac;ao;
Resoluc;ao n°. 64/2004, de 31 de Dezembro - a ratificac;ao do Acordo
para a Criac;ao da Comissao do Curso do Zambeze entre Mz, ZA, ZW,
Mw, Angola, Ta, Bo e NA.

RECURSOS AQuATICOS

A gestao dos recursos hidricos e definida, em Moc;ambique, atraves da Politica
Nacional de Aguas, a Leida Agua (Lei n°. 16/91, de 3 de Agosto) e o
Regulamento da Leida Agua (Decreto n°. 43/2007, de 30 de Outubro). Estes
instrumentos juridicos sao baseados no principio da primazia dos direitos de
acesso comum ou publico ao abastecimento de agua e conteem normas e
procedimentos para a gestao de bacias hidrograficas, a emissao de licenc;as e
concenssoes para a extracc;ao de agua, infra-estruturas privadas de extracc;ao
de agua e a protecc;ao do equilibria ecol6gico e do meio ambiente, incluindo as
regras de pagamento de agua e as infra-estruturas publicas e a proibic;ao de
qualquer efluente sem licenc;a. E importante observar as seguintes definic;oes
da Lei das Aguas (Lei n°. 16/91, de 3 de Agosto):
•

0 Artiga 7, que contem os Principios de Gestao da Agua, no qual a alinea
(b) se refere a necessidade de coordenac;ao institucional e de participac;ao
da populac;ao nas decisoes importantes relacionadas com a politica da
gestao dos recursos hidricos;

•

0 Artigo 16 sobre a necessidade de cooperac;ao intersectorial na execuc;ao
da Politica Nacional de Aguas. Esta disposic;ao e complementada pelo
Artiga 17, que estabelece o Conselho Nacional da Agua, ao qual confere a
responsabilidade de emitir pareceres sobre os programas e projectos de
agua, antes de estes serem submetidos para financiamento intemacional
ou para financiamento atraves do orc;amento do Estado;

•

0 artigo 18 preve a criac;ao de administrac;oes regionais de agua e atribuiu
as competencias seguintes: a participac;ao na elaborac;ao, implementac;ao e
revisao dos usos das bacias hidrograficas, gestao e acompanhamento do
dominio publico hidrico, a criac;ao e manutenc;ao de um registo de agua; o
registo e licenciamento da utilizac;ao de agua para fins privados, bem
como a fixac;ao e cobranc;a de taxas pelo uso da agua; a aprovac;ao e
fiscalizac;ao de obras hidraulicas a realizar, ea reconciliac;ao dos conflitos
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decorrentes do uso e aproveitamento da agua. Neste contexto, a ARAZambeze foi estabelecida e e responsavel pela gestao da Bacia do Rio
Zambeze, assim como pela autorizac,;ao de extracc,;ao de agua subterranea e
de superficie e do material do leito do rio, ea construc,;ao e utilizac,;ao de
infra-estruturas de abastecimento de agua. Adicionalmente, a ARAZambeze autoriza a extracc,;ao e o abastecimento de agua nas zonas de
protecc,;ao especial tais como os 50 metros ao longo das margens do rio (ver
Decreto n°. 26/91 e Diploma Ministerial n°. 70/2005, de 23 de Marc,;o). Por
outro lado, a utilizac,;ao do rio, do canal e do litoral para fins de navegac,;ao
esta sujeito a supervisao do INAMAR, por serem zonas de protecc,;ao
parcial (ver Decreto n°. 32/94, de 18 de Agosto e Decreto n°. 37/2007, de
14 de Agosto).

3.4.1

Pescas
A Lei das Pescas (Lei n°. 3/90, de 26 de Setembro) e importante no sentido em
que o Artigo 9 responsabiliza o Estado pela promoc,;ao do sector pesqueiro de
pequena escala, incluindo a area da pescaria, uma actividade praticada por
grande parte das comunidades ribeirinhas. Faz-se uma referenda especial ao
Artigo 8, sobre os pianos de desenvolvimento no dominio das pescas.

3.4.2

Terra
Segundo a Constituic,;ao Moc,;ambicana, e como reflectido na Lei de Terras, a
posse da terra pertence ao Estado, no entanto, os direitos de usar e ocupar as
terras adquiridas por heranc,;a ou ocupac,;ao sao reconhecidas. Tenda em conta
a protecc,;ao da lei, nao e necessario um titulo documental para que tais
direitos sejam reconhecidos.
A derrogac,;ao ou expropriac,;ao dos usos existentes da terra e dos direitos de
ocupac,;ao exigem o consentimento da parte lesada e uma indemnizac,;ao deve
ser paga pelos bens corp6reos e incorp6reos, e pala perda de bens produtivos
e comunitarios, incluindo um terreno de substituic,;ao e pagamento dos custos
de reassentamento, factor que coloca a parte lesada numa melhor posic,;ao
relativamente a que tinha anteriormente (Lei n°. 19/1997, de 01 de Outubro,
DM 29-A, de 17 de Marc,;o, e 20 ° da Lei n°. 19/2007).
Neste contexto, a Lei de Terras (Lei n°.19/95, de 01 de Outubro) fornece
orientac,;5es juridicas em relac,;ao a:
•
:

•
•
•

Procedimentos para a aquisic,;ao de direitos de uso e aproveitamento da
terra (DUAT) (artigo 24);
Direitos pre-existentes de uso e aproveitruTLento da teira, especiaLuente
das comunidades locais (perda de direitos + reassentamento);
Zoneamento e planeamento do uso da terra para outros fins econ6micos e
sociais;
Agricultura, o uso dos recursos naturais e outras; e
A Politica Nacional de Terras de 1995 promove a facilitac,;ao do
desenvolvimento socioecon6mico sem, no entanto, criar desequilibrios
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ambientais. Um dos principios fundamentais da Politica Agraria
(paragrafo 17) e o uso sustentavel dos recursos naturais, para garantir a
qualidade de vida para as gerac;oes presentes e futuras, garantindo que as
areas de protecc;ao total e parcial mantenham a qualidade ambiental e os
efeitos especiais para que foram criadas.
3.4.3

Florestas e Fauna Bravia
0 Artigo 3 da Lei de Florestas e Fauna Bravia - LFFB (Lei n°. 10/99, de 7 de
Julho) define os principios de gestao dos recursos florestais e faunisticos e, em
particular, os principios de reconhecimento e de valorizac;ao das tradic;oes e
dos conhecimentos das comunidades locais (alinea (e)); do envolvimento do
sector privado na gestao, conservac;ao e explorac;ao dos recursos florestais e
faunisticos (alinea(f)); da responsabilizac;ao daqueles que causam danos aos
recursos florestais e faunisticos, com a obrigac;ao de recompor ou compensar a
degradac;ao e os prejuizos causados a terceiros, independentemente de outras
consequencias legais.

Outra disposic;ao relevante diz respeito a protecc;ao das areas de uso e valor
hist6rico e cultural para as comunidades locais, definidas e protegidas pelo
Artiga 13. Merece considerac;ao tambem o Artiga 3 dos Regulamentos da
LFFB (Decreto n°. 12/2002, de 6 de Junho, alterado pelo Decreto n°. 11/2003,
de 25 de Marc;o), que requer a execuc;ao de estudos dos impactos ambientais
para quaisquer actividades realizadas nas zonas de protecc;ao. Deve-se
tambem considerar o Decreto n°. 12/2002, de 6 de Junho, conforme emendado
pelo Decreto n°. 11/2003, de 25 de Marc;o, que regula a Lei de Florestas e
Fauna Bravia, e o Decreto n°. 25/2008, de 1 de Julho, que aprova o
Regulamento para o Controlo de Especies Ex6ticas Invasivas.
3.4.4

A Lei do Mar
0 facto de o Projecto de Barcac;as incluir o transbordo no alto mar, torna esta
lei relevante. A Lei do Mar (Lei n°. 4/96, de 4 de Janeiro) abrange
principalmente os aspectos relacionados com o trafego maritimo, mas referese tambem a actividades relacionadas com as condic;oes de seguranc;a e com o
controlo da poluic;ao do ambiente marinho.
A Lei aplica-se:
a. Ao mar e a todas as aguas navegaveis e ao respectivo solo e subsolo
sujeitos a jurisdic;ao maritima, nos termos da lei aplicavel, hem coma
ao dominio publico adjacente a tais aguas;
b. A embarcac;oes e outros objectos maritimos, incluindo cabos, ductos,
instalac;oes e estruturas maritimas sob jurisdic;ao moc;ambicana;
c. A embarcac;oes nacionais, onde quer que se encontrem;
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d. A entidades singulares e colectivas, vinculadas com embarca<;5es ou
com a navega<;ao em Mo<;ambique;
e. A todas as actividades maritimas que se realizem dentro dos limites da
jurisdi<;ao especifica aplicavel as actividades piscat6rias e outras.
Quanto a area adjacente ao mar territorial:
1. A area adjacente ao mar territorial e definida como a faixa do mar
adjacente ao mar territorial e que se estende ate 24 milhas maritimas a
partir da linha de base;
2. Na area adjacente ao mar territorial, o Estado exerce o controlo

necessario para a:
a. Prevem;ao da viola<;ao das leis e regulamentos aduaneiros, fiscais,
de migra<;ao e sanitarios de protec<;ao e preserva<;ao do meio
ambiente marinho, vigentes no territ6rio mo<;ambicano;
b. Preven<;ao das infrac<;6es as leis e regulamentos referidos na alinea
anterior.

Quanto a Zona Econ6mica Exclusiva:
A zona econ6mica exclusiva da Republica de Mo<;ambique compreende a
faixa do mar adjacente ao mar territorial que se estende ate 200 milhas
maritimas medidas a partir da linha de base onde e medido o mar territorial.
0 Artigo 11 da Lei do Mar refere-se aos direitos soberanos na zona econ6mica
exclusiva. A jurisdi<;ao do Estado sobre a zona econ6mica exclusiva sera
exercida nos termos da presente lei, no que se refere a:

a. Investiga<;ao cientifica maritima;
b. Protecc;ao e preservac;ao do ambiente marinho.
As medidas regulamentares (Artigo 33) incluem:
a. Todas as questoes relativas a seguran<;a das embarca<;6es comerciais, a
investiga<;ao de sinistros ou acontecimentos maritimos em aguas
jurisdicionais moc;ambicanas;
b. Controlo de trafego maritimo, bem como da pilotagem e reboque nas
aguas mo<;ambicanas;
c. Quest6es relativas a poluic;ao maritima;
d. Quest6es relativas ao comerdo e industria maritimos.
0 Governo e tambem responsavel por regular e administrar todas as
actividades que usam o mar, dentro das aguas jurisdicionais moc;ambicanas,
de acordo com as leis internacionais, nomeadamente:
a. A investiga<;ao cientifica maritima;
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b. A explorac;ao e aproveitamento de todos os recursos marinhos
naturais, vivos e nao-vivos;
c. A protecc;ao e preservac;ao do meio ambiente maritimo;
d. A protecc;ao de objectos de caracter arqueol6gico no mar;
e. 0 desporto maritimo e actividades recreativas maritimas;
f. A gestao geral do mar territorial, zona contigua, zona econ6mica
exclusiva e plataforma continental moc;ambicana.

Regulamento para a Prevenfiio da Poluifiio e Protecfiio do Ambiente
Marinho e Costeiro

3.4.5

0 Decreto n°. 45/2006, de 30 de Novembro,l aprovou o Regulamento para a
Prevenc;ao da Poluic;ao e Protecc;ao do Ambiente Marinho e Costeiro.
Os primeiros capitulos deste Regulamento transpoem as disposic;oes gerais
incluidas em varias Convenc;oes sobre esta materia para a ordem juridica
intema, adaptando-as a realidade moc;ambicana. Entre estas, encontra-se a
Convenc;ao Internacional para a Prevenc;ao da Poluic;ao por Navios (MARPOL
1973/1978), a Convenc;ao para a Protecc;ao, Gestao e Desenvolvimento do
Ambiente Marinho e Costeira da Regiao da Africa Oriental (Convenc;ao de
Nairobi) e a Convenc;ao Internacional sobre a Preparac;ao, Resposta e
Cooperac;ao em Caso de Poluic;ao por 6Ieo, 1990 - OPRC 90.
Conforme estabelecido no seu artigo 1 °, o objectivo deste Regulamento e
determinar as medidas adequadas para prevenir e limitar a poluic;ao derivada
de descargas ilegais efectuadas por navios, plataformas ou por fontes
baseadas em terra, ao largo da costa de Moc;ambique, bem como o
estabelecimento de bases legais para a protecc;ao e conservac;ao das areas que
constituem dominio publico maritimo, lacustre e fluvial, das praias e dos
ecossistemas frageis.
0 Regulamento aplica-se a todas as pessoas singulares ou colectivas, nacionais
ou estrangeiras, que exerc;am actividades susceptiveis de causar impactos
negativos no ambiente, nas areas que constituem dominio publico maritimo,
lacustre e fluvial, incluindo todos os ecossistemas frageis localizados junto a
costa e aguas interiores. Alem disso, o Regulamento aplica-se as descargas de
substancias nocivas ou perigosas por navios, em portos, instalac;oes
portuarias, instalac;oes emissoras ao longo da costa, plataformas ou por outras
fontes baseadas em terra, nomeadamente:
a. Nas aguas interiores, incluindo portos e terras htimidas;
b. No mar territorial do Estado Moc;ambicano;
c. No Canal de Moc;ambique, quando utilizado para a navegac;ao
intemacional, subordinado ao regime de passagem em transito,
estabelecido na Parte III, Secc;ao 2, da Convenc;ao do Direito do Mar,
ratificada pela Resoluc;ao n°. 21/96, de 26 de Novembro, na medida
em que o Estado ~..fo~ambicano exer~a jurisdic;ao sobre o Canal;
d. Na zona econ6mica exclusiva, estabelecida em conformidade com o
direito internacional, e
e. No alto mar.

(1)

1

0 Oecreto n". 45/2006 esta pub!icado no Boletim da Republica N.0 48, 1'.Serie, Suplemento de 30 de Novernbro de 2006
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0 Regulamento aplica-se tambem a todos os navios nacionais e estrangeiros
quando estejam a navegar nas aguas jurisdicionais da Republica de
Moc;ambique, bem como em instalac;oes localizadas ao largo da costa
mrn;ambicana, no que se refere a qualquer descarga ou lam;amento ocorrido
nos seus termos. Quanto a classificac;ao de substancias nocivas ou perigosas, o
Regulamento refere-se a legislac;ao em vigor sabre gestao de residuos. 1
0 Titulo II deste Regulamento trata dos navios e das plataformas. No ambito
dos sistemas de prevenc;ao e controlo da poluic;ao, o Regulamento estipula que
todos os portos, instalac;oes portuarias, plataformas e instalac;oes emissoras ao
longo da costa, bem coma as suas instalac;oes de apoio, deverao dispor
obrigatoriamente de instalac;oes ou meios adequados para a recolha e
tratamento dos diversos tipos de residues e para o combate da poluic;ao. Os
seus proprietaries devem elaborar um manual de procedimentos para a gestao
dos varios tipos de residuos gerados ou provenientes das actividades de
movimentac;ao e armazenamento de 6leos e de substancias nocivas ou
perigosas. Este manual de procedimentos deve ser aprovado pela entidade
que tutela a area do ambiente. Os proprietaries tambem devem dispor de
pianos de contingencia para combater a poluic;ao por 6leo e por substancias
nocivas ou perigosas2.
Alem disso, os navios tern a obrigac;ao de armazenar todos os residues
gerados a bordo, antes de sair do porto, respeitando, porem, as condic;oes ao
abrigo das quais isto nao se pode efectuar3. 0 Regulamento estipula tambem a
obrigac;ao de fomecer os dados sobre estes residuos4.
No seu Capitulo II (artigos 11 a 14), o Regulamento trata das quest5es
relacionadas com o transporte de 6leo, hidrocarbonetos e substancias nocivas
ou perigosas, estipulando a obrigatoriedade dos Livros de Registo e os dados
que se devem anotar, a obrigac;ao de informar acerca da sua localizac;ao a
bordo bem como os dados que deverao constar nas embalagens das
substancias nocivas ou perigosas.
0 Capitulo III (artigos 15 a 25) trata dos aspectos relacionados com descargas
de 6leo e de substancias nocivas ou perigosas, proibindo que estas ocorram
em aguas sob jurisdic;ao nacional, e define as excepc;oes a esta proibic;ao. Alem
disso, o Capitulo III determina a obrigac;ao de comunicac;ao de incidentes que
ocorridos nos portos, nos navios, nas plataformas e nas instalac;oes de apoio e
que possam provocar a poluic;ao das aguas sob jurisdic;ao nacional.
0 Capitulo IV (artigo 26 a 32) define as competencias da autoridade maritima
para evitar poluic;ao, entre as quais a possibilidade de exigir que o
comandante e/ ou o proprietario do navio:

(2)
(3)
(4)
(5)

Artigo 3 do Regulamento para Prevenr;ao da Poluii;ao e Proteci;ao do Ambiente Marinho e Costeiro
Artigos 5, 6 e 7 do Regulamento para Preveni;ao da Poluii;ao e Proteci;ao do Ambiente Marinho e Costeiro
' Artigo 8 do Regulamento para Prevenr;ao da Poluii;ao e Protecr;ao do Ambiente Marinho e Costeiro
• Artigo 9 do Regulamento para Prevenr;ao da Poluir;ao e Proteci;ao do Arnbiente Marinho e Costeiro

1

2

R!VERSDALE MOZAMBIQUE L!MITADA

ENVIRONMENTAL REsoURCFS MANAGEMENT

22

a. Fac;a o transbordo para outro navio disponivel ou o descarregamento
para uma parte especffica do mesmo navio ou um dep6sito no porto,
dentro de determinado periodo;
b. Fac;a deslocar o navio sob o seu comando para um local especificado;
c. Nao realizar qualquer deslocac;ao do navio do lugar determinado, ate
ordem em contrario, a ser dada em func;ao das condic;oes particulares
do navio e do lugar onde este se encontre;
d. Nao fazer qualquer descarregamento ou transbordo do hidrocarboneto
ou parte dele ate ordem em contrario da autoridade maritima;
e. Realizar operac;oes para o afundamento ou destruic;ao do navio ou da
sua carga ou parte desta, conforme for decidido pelo Governo;
f. Seguir uma rota determinada, nos casos em que o navio esteja a
navegar no mar territorial ou na zona contigua;
g. Procurar obter servic;os de uma ou mais embarcac;oes adequadas para
apoiar a autoridade maritima nas diligencias que se mostrem
necessarias;
h. Empreender outras diligencias em relac;ao ao navio ou a sua carga para
impedir a descarga do hidrocarboneto ou a continuac;ao dessa
descarga.
Quanto ao comandante de uma instalac;ao, a autoridade maritima pode exigir
a suspensao da operac;ao da instalac;ao, ou que se empreendam as diligencias
nos termos acima referidos.
0 Capitulo V (artigos 33 a 42) trata da investigac;ao de incidentes, sanc;oes e
compensac;ao de prejuizos.Alem das sanc;oes pecuniarias, o Regulamento
preve outras medidas punitivas, em especial a apreensao do navio e a
destruic;ao ou a inutilizac;ao do produto.
O Titulo III (artigos 43 a 86) deste Regulamento trata da prevenc;ao da poluic;ao
marinha e costeira por fontes baseadas em terra.
0 Regulamento tern um Anexo, composto por um resumo de referenda as
Regras da Convenc;ao Marpol de 73/78, no que diz respeito a derramamento
de oleos e liquidos nocivos.

3.5

DIRECTRIZES INTERNACIONAIS SOBRE BOAS PRATICAS

Alem do cumprimento das normas prevalecentes no pais, sejam estas
derivadas de instrumentos juridicos estritamente nacionais ou de
instrumentos juridicos internacionais e regionais adoptados pelo pais por
forc;a de ratificac;ao; o projecto proposto esta sujeito ao cumprimento das
orientac;oes estabelecidas internacionalmente, para orientar algumas das
actividades do projecto.
3.5.1

Normas de Desempenho em Sustentabilidade Social e Ambiental da
Corporarao Financeira Internacional
Corporac;ao Financeira Internacional (CFI) - 30 de Abril 30 de 2006
A Corporac;ao Financeira Internacional (CFI) aplica Normas de Desempenho
para gerir os riscos e impactos sociais e ambientais e para aumentar as
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oportunidades de desenvolvimento, para o financiamento de iniciativas do
sector privado nos paises elegiveis para financiamento. Juntas, as oito Normas
de Desempenho estabelecem as normas que o investidor deve manter durante
a concep<;ao e execu<;ao de projectos, incluindo:
Norma de Desempenho 1: A valia<;ao Social e Ambiental e Sistema de Gestao
Norma de Desempenho 2: Mao-de-Obra e Condi<;oes de Trabalho
Norma de Desempenho 3: Preven<;ao e Redu<;ao da Polui<;ao
Norma de Desempenho 4: Sall.de e Seguranc;a da Comunidade
Norma de Desempenho 5: Aquisi<;ao de Terras e Reassentamento Involuntario
Norma de Desempenho 6: Conserva<;ao da Biodiversidade e Gestao
Sustentavel dos Recursos Naturais
Norma de Desempenho 7: Povos Indigenas
Norma de Desempenho 8: Patrim6nio Cultural
Os Sistemas de A valia<;ao e Gestao Social e Ambiental estabelecem a
importancia de: (i) avaliac;ao integrada para identificar os impactos, riscos e as
oportunidades de projectos sociais e ambient~is, (ii) participac;ao da
comunidade atraves da divulga<;ao de informa<;oes relacionadas com o
projecto e a consulta das comunidades locais acerca do projecto, e (iii) gestao
do desempenho social e ambiental realizado pelo investidor ao longo do ciclo
do projecto. As Normas de Desempenho 2 a 8 estabelecem os requisitos para
prevenir, reduzir, mitigar ou compensar os impactos produzidos nas pessoas
e no ambiente e para melhorar as condi<;6es sempre que apropriado. Embora
se devam considerar todos os riscos relevantes e todos os potenciais impactos
sociais e ambientais como parte da avalia<;ao, as Normas de Desempenho 2 a 8
descrevem os impactos que exigem uma aten<;ao particular nos mercados
emergentes. Quando se preveem impactos sociais e ambientais, o investidor
deve geri-los atraves dum sistema de gestao socio-ambiental, de acordo com a
Norma de Desempenho 1. Alem de satisfazer os requisitos da Norma de
Desempenho, os investidores devem cumprir as leis nacionais, incluindo
aquelas que envolvem as obriga<;oes do pais ao abrigo da legisla<;ao
internacional.

3.5.2

Principios do Equador - enquadramento
0 desenvolvimento dos Principios do Equador iniciou-se em Outubro de 2002,
quando o IFC e ABN/ AMRO promoveram uma reuniao em Landres com
varias institui<;oes financeiras para discutirem tanto as experiencias com os
novas projectos de desenvolvimento, utilizando entidades de finalidade e
financiamento especial, que abordam questOes s6cio-ambientais em paises
com mercados errlergentes, bem come para exigem o currlprhTLerlto
obrigat6rio especialmente em projectos de grande investimento.
Os Principios do Equador sao um conjunto de procedimentos utilizados
voluntariamente por instituic;oes financeiras na gestao de questoes s6cioambientais associados as opera<;6es de financiamento dos projectos.
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Todas as instituic;oes financeiras que adiram a estes principios na sua analise
de credito a projectos de risco com valores superiores a US $ 10 milhoes
comprometem-se a cumprir estes principios, principalmente em termos
politicos e na materia de: avaliac;ao do impacto ambiental, a protecc;ao dos
habitats naturais, manejo de pragas, seguranc;a de barragens, protecc;ao de
povos indigenas, reassentamento involuntario de comunidades, bens
culturais, trabalho forc;ado ou obrigat6rio, saude e seguranc;a, entre outros
temas (Principios do Equador, 2004 e 2007).

Directrizes Sociais e Ambientais dos Principios do Equador
As directrizes a serem observadas pelas instituic;oes financeiras na area dos
emprestimos sao as seguintes:
Principia 1 - Analise e Categariza~aa
Os projectos para financiamento devem ser classificados de acordo com o
potencial de risco social e ambiental que deles possa resultar. As categorias
vao de "A" a "C", e sao classificadas como "A" os projectos com potencial de
alto risco, "C" os com potencial de baixo risco. No produto final os projectos
devem incluir uma das ferramentas para avaliar a concessao de credito.
Principia 2 -Avalia~ao Social e Ambiental
0 requerente deve apresentar uma avaliac;ao ambiental do projecto que

aborde os riscos identificados na categoria de classificac;ao. Assim, a
instituic;ao financeira vai ajudar a mitigar os impactos negativos no ambiente e
na sociedade, e ajudar a identificar a necessidade de medidas de
melhoramento.
Segundo o Banco Mundial (1999), a identificac;ao dos riscos do projecto na sua
area de influencia, pode melhorar o seu planeamento e execuc;ao, reduzir os
efeitos ambientais adversos e melhorar os impactos positivos. Mencionam o
EIA e as leis locais como referencias a serem consideradas. Preve-se que as
instituic;oes financeiras apenas financiem os projectos nas categorias "A" e
"B", se o requerente tiver em considerac;ao no seu projecto os instrumentos
para mitigar ou eliminar os impactos ambientais e sociais.
Principia 3 - Paises da Organiza~ao para Caopera~ao e Desenvolvimento
Economico (OECD)
Os projectos desenvolvidos em paises emergentes devem observar as Normas
de Desempenho da IFC, ou seja, devem considerar a avaliac;ao das condic;oes
socio-ambientais; o cumprimento das leis locais; contribuir para o
desenvolvimento sustentavel, incluindo o uso racional dos recursos
renovaveis, a preservac;ao da saude humana, os bens culturais e a
biodiversidade, e prevenir o uso de substancias nocivas e outros aspectos
similares.
Os Principios do Equador consideram que os paises da OCDE classificados
como de elevado rendimento pelo Banco Mundial satisfazem geralmente os
requisitos supramencionados porem, a avaliac;ao dos riscos prevista no
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Principia 1 ea Avaliac;ao Ambiental referida no Principia 2, devem ser
observadas por todos.
Prindpio 4 - Plano de Ac.;;ao
Todos os projectos classificados como os de Categoria A" e, se necessario, os
de Categoria "B", devem dispor de um plano de acc;ao - de facto um plano de
gestao ambiental para responder aos riscos identificados na avaliac;ao
ambiental e que deve consistir na avaliac;ao social e ambiental, no programa
de gestao, na definic;ao da capacidade organizacional, num programa de
formac;ao, na participac;ao da comunidade, na monitorizac;ao e na
apresentac;ao de relat6rios.
/1

Principio 5 - Consulta e Divulga.;;ao
Todos os projectos da Categoria A" e, se necessario, os da categoria B",
tambem devem ser apresentados aos grupos afectados. Esta consulta deve ser
efectuada duma forma estruturada e culturalmente adequada, incluindo a
utilizac;ao da lingua local.
11

/1

Prindpio 6 - Mecanismo de Queixas
0 cliente, como parte do seu plano de acc;ao, deve manter mecanismos de
contacto com a populac;ao afectada durante a constrw;ao e a operac;ao do
projecto. Isto permitira ao devedor receber as reclamac;oes e opinioes da
comunidade sobre o projecto e o seu desempenho ambiental. A comunidade
deve estar permanentemente informada sobre o desenvolvimento do projecto.
Assim, tomam-se as medidas necessarias de adaptac;ao com base nas
reclamac;oes e nas necessidades dos grupos afectados.
Principio 7 - Avalia.;;ao Independente
0 plano de acc;ao deve ser auditado por um perito profissional independente,
com experiencia na area abrangida pelo projecto e capaz de apresentar
pareceres sobre aspectos socio-ambientais do mesmo.
Principio 8 - Compromissos
Os Requerentes de Credito, especialmente na Categoria A", devem
comprometer-se a obedecer a todas as leis e regulamentos, a obter todas as
licenc;as ambientais e sociais exigidas pelo pais de acolhimento; a cumprir o
plano de acc;ao em todos os aspectos, apresentar relat6rios peri6dicos, pelo
menos anualmente e, se for necessario, a desactivar as instalac;oes de acordo
com um plano de desactivac;ao. Nas circunstancias em que o requerente nao
cumpra os compromissos ambientais e sociais, as instituic;oes financeiras
devem envidar esforc;os na procura de solw;oes para que o requerente cumpra
o seu compromisso. Visto que os compromissos socio-ambientais assumidos
pelo cliente nao tern a fon;a de leL sao as institui<;oes financeiras envolvidas no
projecto que devem garantir o seu cumprimento, desbloqueando o capital em
tranches de acordo com o plano de ao;ao proposto.
/1

Principio 9 - Indica.;;ao dum Especialista
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Os Projectos de Categoria 11 A", particula.rmente, devem contratar um
especialista social e ambiental independente, para proceder adicionalmente a
monitoriza~ao e apresenta~ao de relat6rios.

Principio 10 "":' Informa~ao fomecida pelas lnstitui~oes Financeiras
As institui~oes financeiras devem publicar informa~oes acerca das suas
experiencias com os emprestimos, pelo menos anualmente, de acordo com as
regras dos Prindpios do Equador e que devem incluir o nU.mero de pedidos,
convites, recusas, problemas durante o periodo de concessao, a monitoriza~ao
de projectos, os sectores e regioes geograficas a que pertencem os projectos
financia.dos, o grau de risco e os montantes envolvidos.
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DESCRI<;AO DO PROJECTO

4

4.1

DESCRl<;A.O GERAL

0 projecto proposto come<;:a nas infra-estruturas de carregamento de carvao
nas barca<_;as no ponto onde o carvao e recebido atraves de uma correia
transportadora terrestre da Mina de Benga e termina em Chinde com o
carregamento do carvao em navios de alto mar, atraves duma plataforma
flutuante localizada no alto mar. Embora o conceito do Projecto esteja bem
definido, grande parte dos detalhes da concepc;ao ainda estao actualmente em
curso, a aguardar as investigac;oes tecnicas acerca da profundidade do canal, o
desenho das barcac;as, os requisitos em termos da dragagem, os volumes de
transporte de carvao, entre outros. A equipa responsavel pelo desenho tecnico
do projecto esta a trabalhar em estreita liga<;:ao com a equipa ambiental para
reduzir os potenciais impactos atraves da incorpora<_;ao de altera<_;oes
necessarias no desenho detalhado do projecto.
As principais actividades associadas a este projecto incluem:
Pase de Constru<;:ao:
•

Dragagem capital inicial do rio em determinados locais, entre Benga e
Chinde, com a profundidade entre os 3,Sm e 5.Sm, necessaria para a
navega<;:ao;

•

Dragagem capital inicial da barra de areia na foz do rio Chinde, se
necessaria;

•

Constru<_;ao de instalac;:oes no ponto de carregamento e nos pontos de
ancoragem no Rio Zambeze em Benga;

•

Constru<;:ao de instalac;:oes de suporte no ou pr6ximo do ponto de
carregamento em Tete;

•

Construc;:ao de pontos de ancoragem em ambos os lados da Ponte de Dona
Ana (sea equipa do desenho tecnico considerar que tale necessario por
motivos de seguranc;:a);

•

Construc;ao de pontos de ancoragem na margem norte do rio, em Chinde;

•

Construc;ao das infra-estruturas de apoio e instalac;oes associadas, na
margem norte do rio, em Chinde;

•

Ancorar uma plataforma flutuante entre 15km a 18km ao largo da costa do
Chin de.
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Operac;ao:
• Dragagem de manutenc;ao para manter o canal navegavel durante a vida
do Projecto (entre 3.Sm e 5.5m);

4.2

•

Transportar o carvao pelo rio abaixo, em ate oito comboios de barcac;as. Os
comboios podem ser compostos por quatro barcac;as, ou menos, no inicio
do Projecto, ate que os comandantes dos rebocadores estejam
familiarizados com as condic;oes locais. A frequencia dos comboios vai
depender de varios factores como o volume de carvao a ser transportado,
o numero de barcac;as por comboio e a profundidade do canal disponfvel
no momento da expedic;ao (por exemplo, a altura do rio esta sujeito a
alterac;oes devido a mudanc;as nas descargas de Cabora Bassa e condic;oes
meteorol6gicas). No entanto, preve-se que o nu.mero de comboios
expedidos de Tete nao sera mais do que uma media de dois por dia;

•

Atracamento e fraccionamento dos comboios de barcac;as no Chinde, e o
reboque de uma ou duas barcac;as em simultaneo (dependendo das
condic;oes meteorol6gicas) por rebocadores ocefutlcos para a plataforma;

•

Transferencia do carvao das barcac;as para a plataforma flutuante ou para
os navios de exportac;ao;

•

Algumas actividades de manutenc;ao e operacionais em Chinde e Benga;

•

Retorno de barcac;as vazias do Chinde para as instalac;oes de carregamento
emBenga.

FASE DE CONSTRm;A.o:

As actividades da fase de construc;ao consistem na dragagem inicial e na
construc;ao de varios componentes das infra-estruturas ao longo das margens
do Rio Zambeze.

4.2.1

Dragagem Capital
A dragagem capital refere-se a dragagem inicial necessaria para assegurar que
o canal fluvial e suficientemente largo, profundo e linear por forma a permitir
o prosseguimento do Projecto proposto de transporte fluvial de carvao em
barcac;as. E preciso realizar a dragagem em varios troc;os ao longo do rio,
desde Benga ate Chinde, uma distancia de aproximadamente 550 km.
fluxo e baixo, tern uma profundidade
minima de 3,5 a 4,0m, em canais rectos, numa largura de aproximadamente
50m. Alem disso, nenhuma das curvas pode ter um raio de menos de 900m.
0 canal "ideal'' e aquele que, quando

0

Para curvas apertadas, a largura aumenta ate ao maxima de 110m no canal. 0
canal acima descrito facilitara o trafego num sentido. 0 canal deve ter ,pelo
menos, 90m de largura para a passagem segura das barcac;as em trechos
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rectos. Dada a frequencia prevista dos movimentos das barcac;:as, juntamente
com o facto de que existem muitos locais onde o canal natural e superior a 90
m, nao havera a necessidade de criar locais de passagem atraves da dragagem.
A passagem sera realizada onde o canal e naturalmente grande. As barcac;:as
estarao em constante comunicac;:ao umas com as outras e com um centro de
comunicac;:oes central. Este sistema de comunicac;:oes sera utilizado para a
coordenac;:ao e para o controle das barcac;:as.

0 volume de material a ser dragado depende da profundidade e da largura do
canal desejado. 0 desenho final do canal esta a ser avaliado, assim como os

niveis de agua que possam ser encontrados em varios pontos e em diferentes
epocas do ano ao longo do rio.
No entanto, como indicac;:ao, o canal sera dragado para uma profundidade de
3.5 metros e uma largura tipica de 50 metros. 0 volume total dragado sera de
cerca de 6.5 milhoes m3. Este valor deve ser considerado como um minima. Se
outros factores forem tomados em considerac;:ao, tais como a necessidade de
ampliac;:ao do canal nas curvas mais apertadas e de fornecer suficiente
protecc;:ao do calado contra as variac;:oes do rio (por exemplo, por mudanc;:as
nas descargas da Hidroelectrica de Cabora Bassa), o montante necessario para
a dragagem podera ser da ordem de 10 milhoes de metros cubicos.
Espera-se que uma draga de succ;:ao tipica seja utilizada para dragar o canal
navegavel. A draga compreende um tubo de succ;:ao e plaina, o corpo da draga
e o tubo de descarga. A draga esta ancorada no rio e gira com um pivo,
varrendo a plaina em um arco para "cortar" os sedimentos no leito do rio. A
bomba cria um vacuo na tubulac;:ao de succ;:ao que suga sedimentos acima da
tubulac;:ao. 0 material dragado e, entao, eliminado atraves do tubo de
descarga. Durante um periodo aproximado de 18 meses, ate dez dragas serao
utilizadas para criar um canal navegavel.
A localizac;:ao e o metodo de eliminac;:ao do material dragado serao
determinados tanto por factores tecnicos como ambientais. Nesta fase, prevese que todo o material dragado volte a ser colocado
dentro do rio, de um lado ou em ambos os lados do canal dragado na form.a
de uma "faixa" permitindo assim que os sedimentos permanec;:am dentro do
sistema fluvial

Na entrada da barra, as condic;:oes <las ondas sao muito violentas para o uso de
uma draga de succ;:ao. Aqui, a dragagem seria realizada por uma draga de
arrasto do funil de succ;:ao (TSHD). 0 TSHD e um navio automotor com um
£mill interno. 0 material e retirado do fundo do mar atraves de um brac;:o de
arraste suspenso abaixo da draga, como um aspirador de p6. Os TSHDs
variam em tamanho, a dimensao do navio seria seleccionada para a entrada
no rio Zambeze e a dragagem e baseada numa serie de factores tecnicos e
ambientais e foi previsto um comprimento total de aproximadamente 70m. 0
material seria depois colocado de volta no sistema activo costeiro, por
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vazamento ou por bombeamento para as praias pr6ximas ou na parte inferior,
na zona costeira.

4.2.2

Construfiio das Infra-estruturas
0 ponto hist6rico de carregamento, cerca de 10 km a jusante da ponte de Tete,
na margem norte, sera reabilitado para incorporar a instala<;ao de
carregamento das barca<;as. A Figura 4.1 mostra uma instala<;ao tipica de
carregamento de barca<;as.

Figura 4.1

Exemplo do Carregamento duma Barcafa

Construir-se-ao pontos de ancoragem nas seguintes areas:
•
•
•

Ao longo da margem norte do ponto de carregamento em Benga;
Antes e depois da Ponte de Dona Ana (caso seja necessario para a
seguran<;a da ponte);
Em Chinde (na margem norte) para se poderem atracar os comboios e de
modo a que as barca<;as possam ser individualmenterebocadas para a
plataforma flutuante.

Na foz do rio, a RML vai construir algumas instala<;oes de apoio que estarao
principalmente situadas em estruturas flutuantes ligadas aos pilares, que sao
empurradas para o fundo do rio, perto de Chinde. A RML considerou tambem
a cria<;ao destas infrastruturas em terra, a norte do rio oposto a Chinde (a
Figura 4.2 refere-se a localiza<;ao das zonas indicativas para as instala<;oes de
apoio) para as operac;oes de transporte em barcac;as.
A RML esta, actualmente, a investigar a adequac;ao deste local e o local final
podera mudar. Qualquer alterac;ao sera anotada e avaliada no relat6rio de
EIA.
A seguinte infra-estrutura sera estabelecida no ou na vizinhanc;a do Chinde :
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•
•
•
•
•
•
•

I '

Escrit6rio administrativo e de comunicac;ao;
Instalac;oes sanitarias;
Instalac;ao de tratamento de aguas residuais;
Gerador;
Armazem de combustive! e doca de combustive!;
Instalac;ao para reparac;oes de emergencia em doca seca (como altemativa,
podera ser usada uma plataforma flutuante);
Areas de armazenagem de equipamentos, se a terra na margem norte
estiver disponivel e se revelar adequada

As instalac;oes de suporte nao vao incluiI o armazenamerito ou
manuseamento de carvao. Caso isto se tome necessario no futuro, a RML
deve realizar um EIA separado, ru1tes de iniciar esta actividade.
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Figura 4.2

Configura(:ii.o indicativa das instalafoes de apoio em Chinde
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4.2.3

Ancoragem da Plataforma Flutuante
A plataforma flutuante, que sera um navio da dimensao Cape ou Panamax
modificado, vai ser atracado entre os lSkm e 18km, no alto mar. No decurso
da EIA, estudos e trabalhos adicionais serao necessarios para especificar a
posic;ao exacta do atracamento.

4.3

ACTIVIDADES 0PERACIONAIS

Preve-se que o transporte de barcac;as seja uma operac;ao de 24 horas por dia,
durante todo o ano. No entanto, esta operac;ao de 24 horas por dia vai
depender de condic;oes meteorol6gicas favoraveis. Espera-se que, por cada
ano de operac;ao, um comboio de oito barcac;as transporte cerca de um milhao
de toneladas de carvao pelo rio abaixo. Assim, no caso de estarem seis
comboios em operac;ao, transportar-se-ao aproximadamente 6 milhoes de
toneladas de carvao por ano.

E preciso haver iluminac;ao em todos os pontos de carga, descarga e
transferencia. Podem dividir-se as actividades operacionais numa serie de
actividades, como se segue:

4.3.1

Transferencia de Carviio da Mina de Benga para as Barcafas no Ponto de
Carregamento
0 carvao sera transportado por uma correia transportadora desde os
empilhamentos das reservas do Projecto da mina de Benga ate ao ponto de
carregamento na margem do Rio Zambeze. 0 ponto de carregamento localizase num local previamente existente e que foi utilizado para transportar carvao
desde os anos vinte ate aos anos sessenta. As estruturas de betao continuam
em grande parte intactas e o local esta contaminado por derramamentos
hist6ricos de carvao (veja Figura 4.3).
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Figura 4.3

Mapa mostrando o ponto de carregamento
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4.3.2

t

-

Transporte do Carviio por Barcafa pelo Rio Zambeze
Preve-se que cada comboio tenha 35m de largura e 300m de comprimento e
que seja empurrado por um rebocador. Dependendo do resultado duma
investigac;ao sobre a seguranc;a da navegac;ao, o comboio pode ser
"fracturado" na area da Ponte Dona Ana. Esta operac;ao obriga a ancoragem
do comboio antes da ponte, ea desatraca-lo para se poder empurrar uma ou
duas barcac;as de cada vez por baixo da ponte. 0 comboio e entao atracado de
novo, num ponto de ancoragem, do outro lado da ponte.
Estima-se que a viagem de ida e volta do comboio (Benga ate Chinde) demore
cerca de seis dias. Se em media seis comboios estao em operac;ao, logo, um
comboio sera expedido de Benga por dia. Em media, por dia, seriam duas
barcac;as que passariam num dado ponto do rio - um no sentido a jusante e
um no sentido a montante.
0 nUm.ero total de comboios da frota ainda esta para ser decidido. Este

numero ira depender, entre outras coisas, da capacidade ferroviaria
disponivel e da profundidade do canal navegavel. Menas barcac;as serao
necessarias se o canal e suficientemente profundo para permitir o
carregamento das barcac;as ate um calado equivalente a 3,5 m. Para permitir o
transito de barcac;as completamente carregadas, o canal navegavel deve ter
pelo menos 4,0m de profundidade em toda a sua extensao para permitir a
passagem das barcac;as completamente carregadas. Em determinados pontos,
onde se preve que o canal aberto tenda a fechar-se rapidamente, seria ideal
uma dragagem mais profunda, de modo a prevenir contra o rapido
fechamento do canal.
0 numero de comboios tambem vai depender do numero de barcac;as por

comboio. A RML tern como objectivo alcanc;ar o total de oito barcac;as por
comboio ao longo do percurso deste o ponto de carregamento, em Benga, ate
Chinde. No entanto, podera ser necessario utilizar comboios menores, com
quatro ou seis barcac;as por comboio devido a estrutura do canal e eventual
taxa de fechamento do mesmo. 0 nUm.ero de barcac;as, no entanto, nao devera
ultrapassar os 12.
Ap6s a investigac;ao de operac;oes semelhantes de transporte flu vial em
barcac;as em todo o mundo, nao e provavel que as barcac;as sejam cobertas. No
entanto, durante ventos ou chuvas fortes, as barcac;as estarao cobertas
(possivelmente com Iona ou com um material semelhante). No caso de a
chuva ou a agua do rio entrarem nas barcac;as, a agua que fica no fundo da
barcac;a nao sera descargada para o rio. Pelo contrario, esta agua sera
descartada na mina de Benga, em represas de controlo de poluic;ao.
As barcac;as serao provavelmente desenhadas como se segue:
• 75m de comprimento x 17.Sm de largura x 4m de profundidade (peso de
700t);
• Casco duplo, suficientemente leve para as condic;oes fluviais, e
suficientemente forte para as condic;oes oceanicas;
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•
•
•

2,300t em 2.5m de calado/3,100t em 3.0m de calado/3,430t em 3.4m de
calado;
Cobertas com lonas colocadas manualmente;
Sem tripulac;ao.

Os rebocadores serao provavelmente desenhados como se segue:
• 4,500 cavalos, e com 39m de comprimento x 16m de largura x 3.Sm de
calado;
• Casco duplo;
• 0 calado do navio com apenas 2.3m com combustive! totalmente
abastecido, e capaz de fazer duas viagens de ida e volta sem precisar de
reabastecer combustive!;
• Cabina do leme retractil (pode rebaixar-se a cabine para o navio poder
passar em seguranc;a debaixo de pontes);
• Tripulac;ao de 15 pessoas.
A Figura 4.4 abaixo mostra um exemplo (embora numa escala muito maior) de
um barco e de um comboio de barcac;as de carvao.

Figura 4.4

Um comboio tipico de barcafas usado no transporte de carvao

4.3.3

Carregamento de carvao para exportafilo no alto mar
0 comboio de barcac;as vai ancorar no Chinde, onde e desatracado em
barcac;as individuais. As barcac;as individuais sao depois puxadas por
rebocadores de pequeno curso para uma plataforma flutuante no alto mar
(veja na Figura 4.5 um exemplo de uma plataforma flutuante). A plataforma
flutuante estara permanentemente ancorada num local de atracamento entre
15 km a 18 km ao largo de Chinde. Aqui descarrega-se o carvao, usando uma
grua de garras ou outro mecanismo, quer para a plataforma flutuante, quer
directamente para o navio transatlantico, para exportac;ao. As barcac;as vazias
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voltam a Chinde, aonde se atracam de novo para formar comboios sendo
depois transferidas vazias pelo rio acima, de volta para a instalac;ao de
carregamento em Benga.
Os rebocadores de pequeno curso provavelmente sao desenhados como se
segue:
• Precisam de ser tao potentes quanto manobraveis, para puxar as barcac;as,
quer individuais quer emparelhadas, para o ponto de carregamento;
• Medindo 30.Sm de comprimento x 11.Sm de largura x 5.28m de
profundidade;
• Restric;ao na concepc;ao do calado a 4m;
• Casco duplo;
• Tripulac;ao de 5 pessoas.
Utilizam-se rebocadores auxiliares para movimentar as barcac;as no ponto de
carregamento, no ponto de atracagem e perto de pontos aonde seja preciso
desatracar os comboios. Estes provavelmente sao desenhados como se segue:
• Precisam de ser tao potentes quanto manobraveis;
• Medindo 15m de comprimento x 7m de largura x 3.2m de profundidade;
• Casco duplo;
• Tripulac;ao de 2 pessoas;
• Cabina do leme retractil (permitindo baixar a cabine do leme para o navio
poder passar em seguranc;a por baixo de pontes).

Figura 4.5

Exemplo de uma plataforma flutuante

4.3.4

Dragagem de Manutenfifo
Para que o canal se mantenha navegavel, e preciso efectuar dragagem de
manutern;ao. Os volumes a dragar nao serao tao significativos como os da
operac;ao de dragagem inicial. A frequencia da dragagem de manutenc;ao sera
informada por estudos tecnicos (neste momenta em curso) e pela
monitorizac;ao durante a fase operacional do Projecto. A deposic;ao dos
sedimentos dragados durante a fase operacional, sera informada por factores
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tecnicos e ambientais. Na Fase do EIA seguir-se-a uma descric;ao mais
detalhada da dragagem de manutenc;ao.

4.4

CENAfuOS DO PROJECTO

Do ponto de vista da viabilidade tecnica e ambiental, o sucesso deste Projecto
depende largamente dos caudais do rio. Assim, o EIA vai examinar o Projecto
segundo uma serie de cenarios para o caudal do rio. Os diferentes cenarios
para o caudal dependem, fundamentalmente, da profundidade do canal do rio
(entre os 3.5 e 5.5 metros), mas tambem estao relacionadas com as flutuacoes
sazonais do caudal do rio e com as descargas da Barragem de Cahora Bassa,
com a potencial barragem hidroelectrica de Mphanda Nkuwa, com futuras
barragens hidroelectricas (par exemplo, em Lupata e Boroma), e com as
alterac;oes climaticas. Cada um destes cenarios tern implica<;6es no caudal do
Rio Zambeze. A equipa do EIA e a equipa tecnica vao decidir sobre os
possiveis cenarios para o caudal a serem avaliados coma parte do processo da
EIA.

4.5

MOTIVA(AO DO PROJECTO

A fase 1 da constru<;ao do projecto da Mina de Benga esta em andamento. Esta
ira produzir cerca de 2 milhoes de toneladas de carvao por ano para
exporta<;ao. 0 inicio da produc;ao de carvao esta previsto para meados de
2011. A RML vai exportar o carvao da Fase 1 por linha ferroviaria atraves do
porto da Beira. 0 projecto da Mina de Benga desenvolve-se por etapas. Em
plena produ<;ao, a mina devera produzir 10-12 milhoes de toneladas de carvao
por ano para exporta<;ao. Esta taxa de prodU<;ao excede largamente a
capacidade de transporte ferroviario que podera estar disponivel num futuro
pr6ximo.
Sem um meio seguro e estavel para transportar o carvao a partir do projecto
da Mina de Benga, o valor e a viabilidade do sector estao comprometidos.
Neste sentido, a RML esta a avaliar o transporte em barca<;as como uma
solm;ao complementar para a exportac;ao do seu carvao, para alem do
transporte atraves da Linha Ferroviaria de Sena e do corredor de transporte de
Nacala. 0 transporte em barcac;as vai facilitar a expansao das actividades de
minerac;ao na Bacia de Moatize e permitir a RML exportar um produto
(carvao) que podia nao ser doutro modo econ6mico transportar usando as
outras duas linhas de transporte mencionadas.
0 carvao extraido pelo projecto da Mina de Benga provem de numerosas
camadas com qualidades diferentes. Cerca de um terc;o do carvao extraido e
de alto grau metalurgico e espera-se alcanc;ar um produto de primeira
qualidade no mercado de exportac;ao, uma vez que o carvao foi totalmente
testado e definiu a sua posic;ao no mercado.
Outro terc;o do carvao extraido e adequado para o uso em centrais termicas (o
restante e uma mistura de estratos de pedra e carvao de qualidade muito
baixa que nao e utilizavel). No entanto, este carvao termico nao e um produto
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premium. Tern um teor de cinzas relativamente alto, e e adequado apenas
para mercados de exportac;ao seleccionados. 0 prec;o recebido por este carvao
sera muito inferior ao do produto de alto grau metalurgico. A proposta e de
vender este carvao de menor grau termico a um prec;o mais baixo e em
grandes volumes. A RML esta a investigar o uso de barcac;as como um meio
de desenvolver o mercado deste produto de menor qualidade, dado que o seu
transporte por outros meios nao e rentavel e seria um desperdicio.
Preve-se que haja varios beneficios econ6micos directos e indirectos
associados a criac;ao da rota ao longo do Rio Zambeze, incluindo
oportunidades substanciais para aumentar o desenvolvimento econ6mico
local e regional.

4.6

ALTERNATlVAS DO PRO]ECTO

As alternativas referem-se as altemativas em termos de rotas, locais,
tecnologias ou processos. Nos estudos deste projecto, excluiram-se
basicamente as rotas alternativas. A RML ira transportar o carvao atraves da
linha de Sena e pretende estar envolvida na futura proposta do transporte de
carvao atraves do Corredor de Nacala. Estas vias nao sao considerados neste
estudo. No entanto, deve notar-se que o factor principal da RML em
transportar o carvao em barcac;as, ao longo do rio Zambeze, e porque nao ha
capacidade ferroviaria suficiente que possa estar disponivel num futuro
pr6ximo para atender as necessidades dos actuais e aspirantes produtores de
carvao na bacia carbonifera de Moatize.
As altemativas que vao ser consideradas relacionam-se com as configurac;oes
para as instalac;5es terrestres de apoio em Chinde.
Quanto as altemativas de tecnologia, vao considerar-se diferentes tecnologias
para a dragagem (diferentes tipos de dragas), diferentes tecnologias para o
desenho das barcac;as (que e informado pela profundidade do canal e pelas
condic;oes fluviais/marinhas), e diferentes tecnologias para o equipamento da
plataforma flutuante (especificamente o desenho das gruas de garras para
descarga do carvao).
A alternativa do projecto nao avanc;ar vai ser avaliada na fase do EIA do
processo de EIA. Isto significa que temos de avaliar os impactos de nao
transportar o carvao em barcac;as pelo Rio Zambeze.
Nao ha altemativas de processamento relevantes para este Projecto.
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0 AMBIENTE RECEPTOR

5

5.1

0 AMBIENTE BIOFfSICO

5.1.1

Clim a

A bacia do Zambeze tern tres estac;oes diferentes: fria e seca (Abril a Agosto);
quente e seca (Setembro a Outubro); e quente e hfunida (Novembro a Marc;o).
A precipitac;ao na bacia concentra-se numa estac;ao de chuvas acentuadas, que
se estende de Outubro a Abril. A precipitac;ao mensal aumenta a partir de
Novembro e atinge o maxima em Janeiro para comec;ar depois a diminuir ate
terminar em Abril. A precipitac;ao media em toda a bacia e de
aproximadamente 970 mm, mas varia consideravelmente em toda a pr6pria
area de captac;ao. As partes norte da bacia (Malawi, Tanzania, o norte e
noroeste da Zambia) tern uma precipitac;ao media anual de 1.200 mm,
enquanto as partes sul e sudoeste tern uma media que ronda os 700 mm. A
Figura 5.1 ilustra estas variac;oes.

Figura 5.1

Precipitafifo Anual Media na Bacia do Zambeze

Precipita-;;a

. . 600 -599
. . 600-699
.
700. 799
. . 800 -899
. . 900 -999
. . 1000 -1099

. . 1100 -1199
. . 1200 -1399
. . 1400 -1599
. . 1600 -2000

Sou'ce: Denconsult 1998

Fonte: Estudo do sector, da Denconsult, 1998

Estas variac;oes sazonais e espaciais da precipitac;ao e da evaporac;ao originam
padroes de escoamento complexos, com volumes anuais de escoamento a
relativamente pequenos.
A parte baixa do vale do Zambeze, onde se vai realizar o Projecto, e
influenciada por varios factores tais como o ar maritimo, a actividade anti-
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cicl6nica no Oceano fndico e o movimento anual da Zona de Convergencia
Inter-Tropical. Alem disso, o clima e influenciado pela topografia, sendo nos
terrenos montanhosos que a temperatura e mais baixa e a pluviosidade maior.
A epoca de verao quente e chuvoso decorre de Novembro a Man;o/ Abril e a
epoca de invemo, moderadamente quente e seco, de Maio a Agosto. No verao,
os ventos sao predominantemente de noroeste e no invemo de sudeste
(SWECO/SWEDPOWER, 1982).
A temperatura media anual e de aproximadamente 26° C em todas as terras
baixas de Lupata ate ao mar. Registaram-se temperaturas acima dos 40° C
entre Janeiro e Setembro e, acima dos 45° C em Outubro e Novembro. A
temperatura mais baixa, 2.5° C foi registada em Mutarara, em Junho-Julho
(SWECO/SWEDPOWER, 1982). A precipita<;ao anual media na regiao do
Delta do Zambeze situa-se entre os 1000 e 1200mm, em Vila Fontes nos
987mm, em Mutarara nos 711mm e em Tete nos 643 mm
(SWECO/SWEDPOWER, 1982).

5.1.2

Sistemas meteorologicos
A ocorrencia media de ciclones no Canal de Moc;ambique e ligeiramente mais
do que tres por ano(1), principahnente entre Janeiro e Mar<;o. Entre 1993 e 2004,
occorreram vinte e nove ciclones ao longo da costa m0<;ambicana, conforme
descriminado naTabela 5.1 abaixo. A area em estudo nao e urn.a area de
elevadas ocorrencias de ciclones, tendo-se registado entre 4 e 8 ciclones nos
Ultimos 75 anos (Figura 5.2) e nao tendo os caminhos destes ciclones atingido a
area em estudo, mas tendo sim afectado mais o litoral (Figura 5.3).

Tabela 5.1

Ciclones que atingiram a Costa Mofambicana de 1993 a 2007
Cicione Tropical
tlpoca de Ciclones
Daisy, Geralda, Julita e Nadia
1993/94
Fodah eJosta
1994/95
Bonita e Doloresse
1995/96
Fabriola,
Gretelle, Josie e Lisette
1996/97
Al
9798
e
Beltane
1997/98
Alda e D19899
1998/99
Astride, Eline, Gl6ria, Hudah e 1319992000
1999/00
Dera
2000/01
Cyprien e Atang
2001/02
Delfina e Japhet
2002/03
Cela, Elita e Gafilo
2003/04
Favio
2006/07
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia de Moc;ambique (INAM), 2008

(1) Tinley, 1971
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Figura 5.2

Frequencia de ciclones que atingiram a Zona de Africa Austral nos ultimos 75
anos
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5.1.3

Oceanografia Fisica
A informa<;ao para esta sec<;ao provem da Impacto e da CSA International
(2006) e de varios outros relat6rios e publica<;oes sobre a oceanografia da area
de estudo.

Correntes
0 Oceano fndico contem um grande giro de agua, conhecido como a Corrente

Equatorial Sul (SEC) que circula, conduzido pelos ventos, no sentido antihorario (Figura 5.4). Esta massa de agua equatorial flui para oeste atraves do
Oceano fndico e, em seguida, divide-se quando atinge a parte leste de
Madagascar. Aqui, a SEC ramifica-se na Corrente de Madagascar de Leste
(EMC) que flui para sul, e num ramo para norte que flui para o Cabo Amber, a
ponta norte de Madagascar, seguindo depois em direc<;ao a costa de Africa,
aonde se ramifica novamente em fluxos para o norte e sul. Este fluxo para
norte torna-se na Corrente da Costa da Africa Austral, enquanto o fluxo para
sul se torna na Corrente de Mo<;ambique.
Dados do Programa Hidrografico (WHP) do World Ocean Circulation
Experiment (WOCE) indicam um transporte para sul acima de 2500m de
profundidade de 29,1e5,9 SV (1) nas linhas 12e14. Segundo o modelo da
Corrente do Limite Ocidental (WBC)(2), o fluxo para sul atraves do Canal de
Mo<;ambique nao parece serum fluxo continuo, mas como varios grandes
refluxos cicl6nicos e anti-cicl6nicos de aproximadamente 300 km de
diametro.(3) A parte mais estreita do Canal de Mo<;ambique (cerca de 17 ° S),
flui para o suI em cerca de lm.s-1 no lado ocidental do canal.(4) 0 fluxo no
Canal de Mo<;ambique e maior na camada de superficie de 0 - 200m e diminui
para O.Sm.s-1 a 500m abaixo da superficie.

(1) 1SV equivale a 1x106 ml.s·'
(2) Di Marco et al (2002)
(3) Saelre and da Silva (1982, 1989) and de Ruijter et al, (2002)

(4) Rinderinkhof et al (2003)
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Figura 5.4

Padroes Circulares no Canal de Mofambique
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Fonte: Relat6rio Final da EIA, da Impacto e da CSA International (2006)

5.1.4

0 Sistema Fluvial do Rio Zambeze

0 Rio Zambeze esta dividido em tres sec<;oes geograficamente distintas, com
diferentes caracteristicas fisicas. A sec<;ao que se estende entre a nascente e as
Cataratas de Victoria denomina-se de Alto Zambeze, o tro<;o das Cataratas de
Victoria ate a Barragem de Cahora Bassa e o Medio Zambeze, e a sec<;ao
restante e referida como o Baixo Zambeze (veja a Figura 5.5).
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Figura 5.5

Bacia Hidrografica do Rio Zambeze
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0 Rio Zambeze e reconhecido como um dos maiores e mais importantes rios
na Africa Austral. A sua bacia hidrografica e a quarta maior de Africa, depois
do Congo/Zaire, o Nilo e o Niger. A area de capta<;ao cobre cerca de 1.200.000
km.2 do subcontinente e abrange oito pafses, inserindo-se todos eles no
domfnio da Comunidade para o Desenvolvimento da Africa Austral (SADC).
Estes incluem Angola, Botsuana, Namibia, Malawi, Mrn;ambique, Tanzania,
Zambia e Zimbabue, o que o faz constituir-se como um dos mais importantes
sistemas de recursos naturais da Africa Austral. Da area de capta<;ao, quase
10%, ou 40.000 km.2, situa-se no territ6rio mo<;ambicano.
0 Rio Zambeze tern origem no noroeste da Zambia, a uma altitude de cerca de
1.555 m, e flui ao longo duma distancia de 2.650 km atraves de Angola,
Botsuana, Zimbabue e, finalmente, Moc;ambique, onde desemboca no Oceano
fndico. A bacia do Zambeze faz parte da regiao tropical africana, encontrandose entre as latitudes 10° e 20° Se as longitudes 20° e 37° E (FAO, 1997).
Ap6s a sua confluencia com o Rio Kafue, a jusante da barragem de Kariba, o
Rio Zambeze continua atraves duma planfcie aluvial plana, antes de entrar em
Mo<;ambique e na Barragem de Cahora Bassa, que foi construida em 1974. 0
Rio Zambeze flui, em seguida, para sudeste e recebe agua do seu ultimo
grande afluente, o Rio Chire, que e a saida do Lago Malawi (tambem chamado
Lago do Niassa), a cerca de 450 km ao norte. A parte norte do Lago Malawi
constitui a fronteira entre a Tanzania e o Malawi, enquanto a parte sul faz
parte da fronteira entre Mo<;ambique e o Malawi. Na confluencia do ZambezeChire, as aguas dos dois rios sustentam extensas planfcies aluviais que se
estendem para o Oceano fndico (FAO, 1997).
Nos ultimos 350 quil6metros, o rio caracteriza-se por um canal muito
entrelac;ado, com margens mal definidas que entram no delta. 0 Rio Zambeze
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transporta grandes volumes de sedimentos. Nos locais aonde ha uma redm;ao
da velocidade da agua o sedimento fica depositado. Os sedimentos
depositados reduzem adicionalmente, por sua vez, a velocidade da agua,
permitindo maior deposi<;ao de sedimentos. Isto cria ilhas ou areas
entrela<;adas no canal do rio (veja a Figura 5.6 como um exemplo duma
corrente entrela<;ada/ilha). As areas e ilhas entrela<;adas produzem habitats,
promovendo assim a biodiversidade. As aves aquaticas sao conhecidas por
frequentarem as ilhas e os peixes podem utilizar correntes entrela<;adas como
viveiros ou para abrigo.
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Figura 5.6

Exemplo duma Corrente Entrelafada
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0 Rio Zambeze apresenta um padrao sazonal, com caudais elevados

observados entre os meses hfunidos de verao, de Janeiro a Abril. Os ciclos
hist6ricos dos caudais foram atenuados pela constrU<;ao da Barragem de
Cahora Bassa. Os picos dos fluxos registam-se geralmente em Fevereiro ou
Mar<;o. 0 escoamento anual medio registado a montante na Barragem de
Cahora Bassa estima-se em 76,9 x 109m3. No entanto, importa notar que a
corrente anual pode sofrer varia<;6es que vao desde menos de metade da
media nalguns anos, ate mais do dobro da media da corrente anual, noutros
anos. Embora a descarga media seja de 2.440 m3 / s, po de variar entre tao
pouco como 250m3 /sate caudais que excedem os 18.000 m3 / s. Tambem houve
sugestoes indicando a existencia de mudan<;as ciclicas de longo prazo, com a
media da corrente de 10 anos a aumentar desde o inicio do seculo passado,
atingindo um pico em 1960 e apresentando agora um decllnio (UTIP, 2001,
citado por Impacto, 2003).
Com um caudal de agua de cerca de 2.000 m3 / s, a profundidade do rio varia
entre 1 a llm. A profundidade media e de 3-4m (SWECO / SWEDPOWER,
1982).
De Benga a Garganta de Lupata, o canal e pouco £undo nalgumas partes, com
1,4m a 2,Sm de profundidade. No desfiladeiro da Lupata, o canal tern
geralmente cerca de 600m de largura, sendo a largura mais estreita de 300m.
As profundidades situam-se geralmente entre os 3m a 17m, mas tambem
registaram-se profundidades com menos de 2,Sm. A partir da Ponte de Dona
Ana ate a Ilha de Inhacamba, 0 rio e piano, largo e relativamente profundo,
beneficiando do caudal do Rio Chire. Finalmente, a partir da Ilha de
lnhacamba ate Chinde, ha um canal definido naturalmente ate a foz do rio e
que e relativamente profundo.

5.1.5

Geologia e geomorfologia
0 Vale do Baixo Zambeze estende-se aproximadamente de Noroeste para

Sudeste. A meio caminho, entre Lupata ea costa, intersecta o Vale do Rift que
se estende de Norte para Sule que e mais vasto e mais plano. 0 Vale do Shire
situa-se a norte do Baixo Zambeze, sendo o lado sul definido pela fossa
tect6nica de Urema. 0 delta come<;a em Mopeia, a cerca de 120 quil6metros da
costa.
A estrutura do canal do rio pode-se classificar geomorfologicamente como
anastomosando-se, com mwtiplos canais separados por ilhas com vegeta<;ao
ou entao estaveis. A forma<;ao destas ilhas estaveis consolidou-se
provavelmente devido a uma redu<;ao nas descargas ap6s a conclusao de
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Cahora Bassa. A jusante de Lupata, o Rio Zambeze serpenteia por entre
bancos de areia e ilhas.
A geomorfologia da regiao do Baixo Zambeze e dominada pela Superficie
Africana amplamente desgastada, pela Superficie do Limpopo, mais
proeminente no Pianalto.de Inhaminga, e pelas planicies aluviais dos Vales do
Zambeze e do Rift.
5.1.6

Solos

Os principais tipos de solo na area do projecto sao aluviais, cuja textura varia
desde argila fina ate areias grossas. Os maiores dep6sitos aluviais continuos
encontram-se no Vale do Rift, especialmente a norte do Rio Zambeze, na Ilha
de Inhangoma e ao longo do Rio shire. Ao sul do Zambeze, os dep6sitos
aluviais estendem-se ate a costa perto da Beira.
As grandes planicies baixas sao cobertas par solos argilosos de textura fina,
enquanto ao lado de grandes rios e barragens e nos canais dos rios,
encontram-se materiais mais grossos. Em materiais compostos principalmente
de particulas finas desenvolvem-se vertissolos. A maior parte dos solos
apresentam hidromorfia.

5.1.7

Erosii.o e Sedimentafii.o

A susceptibilidade a erosao e uma interac<_;ao dinamica entre varios factores
chave. Estes sao:
•
•
•

•

A sazonabilidade e a intensidade da precipita<;ao, em rela<;ao ao
escoamento da agua;
A topografia da paisagem em rela<;ao as inclina<;oes dos declives;
Os parametros do perfil do solo, nomeadamente a profundidade e as
caracteristicas de uniao;
0 tipo de agricultura praticada e o resultante grau de cobertura da
vegeta<;ao; e
A magnitude e a frequencia de eventos sismicos.
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5.1.8

Vegetafiio

De uma forma geral, e possivel identificar 5 tipos de vegeta«i;ao1 na area do
Projecto, conforme se pode ver na Figura 5.1 abaixo. As Unidades de
Mapeamento baseiam-se principalmente em Wild & Barbosa (1967). Estas sao:
• Savana seca de arvores - Pradaria hfunida - Florestas marginais - Mosaico
de flora aquatica de grandes aluvioes e deltas fluviais (planicies, regiao
sublitoral);
Savana seca de arbustos de folha caduca prematura (planicies);
Savana seca de bosques de folha caduca prematura (planicies);
• Savana de bosques de folha caduca;
Matagal e floresta litoral de dunas recentes.

(1) 1 Ha muitos outros tipos de vegetac;ao ou de habitats dentro dos tipos de vegeta<;ao globais; nao se podem mapear essas
nesta escala, mas aonde forem relevantes sAo real<;ados no texto.
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Figura 5.7

Principais tipos de vegetariio ao longo do Rio Zambeze
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Savana de arvores seca - Planicies humidas - Florestas marginais - Mosaico de flora
aquatica de grand.es aluvioes e deltas jluviais (terras baixas, regiiio sublitoral)
Este tipo de vegeta<;ao e uma forma<;ao costeira importante em Mo<;ambique.
As areas com este tipo de vegeta<;ao sao principalmente planicies mal
drenadas, periodicamente inundadas, com extensas pradarias, intercaladas
com algumas areas ligeiramente mais elevadas e bem drenadas. A savana
seca, com arvores dispersas e arbustos, ocorre nas areas bem drenadas.
Isto esta mapeado como uma Unica nnidade, embora se possam distinguir
duas sub-unidades principais, nomeadamente (a) a Gorongosa Tandos que e
inundada sazonalmente e que liga o Vale do Zambeze com o Sistema do
Pungue no su1, atraves do Vale do Rift, e (b) as pradarias que sao inundadas
sazonalmente, das planicies aluviais e do estuario do baixo Pungue/Buzi.

Savana seca de arbustos de folha caduca (terras baixas)
Este tipo ocorre numa area significativa do Vale do Zambeze. As especies mais
comuns sao Pterocarpus brenanii, Diplorhynchus condylocarpon, Combretum
ghasalense, Diospyros kirkii, Terminalia sericea, Sclerocarya caffra, Acacia nigrescens,
Colophospermum mopane (shrubby), ]ulbernardia globifiora, Combretum imberbe,
Dalbergia melanoxylon, Bauhinia tomentosa, Cordyla africana, e Sterculia
quinqueloba.

Savana seca de bosques de folha caduca (terras baixas)
Este tipo de vegetac;ao cobre grandes areas no Vale do Zambeze, onde os
bosques de savana de Colophospermum mopane sao normalmente medios ou
altos (10-15m). A vegetac;ao e quase composta apenas por bosques de savana
Colophospermum mopane, mas tambem com algum Adansonia digitata.
Nas areas mais secas com solos mais pobres e bem drenados, os bosques de
savana de mopane muitas vezes crescem e tomam-se bosques de savana de
]ulbernardia globifiora e no dominio de savana de Adansonia, Sterculia. Nas
margens do Rio Zambeze, o mopane e muitas vezes substituido por Ziziphus
mauririana, Diospyrus mespiliformis e as vezes por Berchemia discolor.

Savana de bosques de Miombo de folhas caducas
Este tipo de vegetac;ao limita-se a Provincia da Zambezia, aparecendo em
solos de transic;ao dos solos ferralitico para solos cinzentos mais baixos de
granito ou do complexo gneiss. Pode-se considerar como um mosaico de
diferentes miombos, as vezes dominado por Brachystegia spiciformis ou por B.
boehmii ou mesmo per Julbernardia globiflora, com influencias das corrmnidades
de Acacia-Combretum e tambem das zonas da planicies ou sublitorais.

Matagal e fioresta litoral de dunas recentes

Este e um tipo de vegetac;ao de dunas recentes constituidas por solos
juvenis de areias de origem e6lica. No litoral central de M~ambique, as
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especies arbustivas mais comuns sao Sideroxylon inerme, Mimusops caffra,
Carissa bispinosa, Salacia madagascariensis, Hugonia elliptica, Todallia asiatica,
Madura Africana, Canavalia gladiata, Xylopia holtzii, Landolphia petersiana e
Hippocratea sp.
Ha nove factores principais que afectaram as mudanc;as na vegetac;ao no Delta
do Zambeze e em seu redor ao longo dos Ultimos 100 anos. A lista indica que
os regimes de inundac;ao e toda a hidrologia nao sao os Unicos factores que
influenciam a mudanc;a no delta, embora estes sejam talvez os mais
significativos que tern mudado ao longo dos ultimos 45 anos:
•

Aumento dos fluxos de base da epoca seca, devido a gerac;ao de energia a
partir de barragens a montante;

•

Reduc;ao das inundac;oes (tanto na incidencia como na extensao), ap6s a
construc;ao das barragens de Kariba e de Cahora Bassa;

•

Constru<;ao de represas de retenc;ao atraves dos canais distributarios
(especialmente na margem sul) nos anos vinte, para controlar as
inundac;oes;

•

Criac;ao de fazendas de a¢car e alterac;oes concomitantes na drenagem
das terras na decada de 1920, e dai em diante;

•

Introdu<;ao de gado e assentamentos humanos 11 terrestres 11 perifericos (em
compara<;ao com os assentamentos anteriores que ocorriam
principalmente nas margens dos rios), que resultaram do desenvolvimento
das fazendas de ac;ucar;

•

Introdu<;ao de plantas daninhas aquaticas e a sua posterior propaga<;ao;

•

A redu<;ao de grandes herbivoros de pasto (elefante, bwalo, zebra,
hipop6tamo) logo ap6s o estabelecimento de plantac;oes de ac;Ucar, devido
a cac;a para came, e posteriormente no final da guerra civil no inicio dos
anos 90. De modo oposto, podia-se afirmar que o factor significativo foi o
grande aumento no nll.mero de grandes herbivoros no periodo de 1970 a
1980;

•

As actividades da industria madeireira no planalto de Cheringoma, em
especial nos anos 50 e 60, e talvez de nova agora e que incluiram o carte de
arvores, o desbravamento local e a construc;ao de estradas;

•

Mudan<;as no periodo e na frequencia do regime de queimadas de
pastagens, sendo indiscutivelmente o aumento da frequencia das
queimadas a mais importante das duas.
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5.1.9

Vegetafiio Aquatica
Os bancos de areia sao cobertos por plantas gramineas, tais como Phragmites
mauritianus, Panicum repens e Ludwigia spp. As florestas marginais sao
principalmente dominadas por Ficus spp.
A presern;:a de plantas aquaticas no Sistema e preocupante. Grandes tapetes
flutuantes de aguape (Eichomia crassipes) e de alface d 1agua (Pistia stratioides)
descem frequentemente pelo rio Chire e pelo curso superior do Zambeze. 0
aguape e uma herbacea flutuante perene, nativa da bacia do Amazonas
(Center, 1994). Cada inflorescencia pode produzir mais de 3.000 sementes,
podendo uma Un:ica roseta produzir varias inflorescencias por ano (Barrett,
1980). As sementes podem durar ate 25 anos no sedimento mas, no entanto, o
crescimento da popula<;ao e impulsionado principalmente por modos
vegetativos. Em condi<;oes ideais, estas caracteristicas podem resultar em taxas
de crescimento de ate 6 por cento por dia (Ashton et al., 1979).

5.1.10

Fauna Ribeirinha
Os peixes do sistema do Rio Zambeze, junto com os sens afluentes e varios
outros rios historicamente ligados na parte norte da Africa Austral,
constituem uma fauna biogeografica Un:ica. Esta fauna de peixes tropicais e
relativamente diversificada e indui cerca de 178 especies. 0 sistema do Baixo
Zambeze, melhor descrito como a area abaixo da confluencia do Rio Luenha,
marca o ponto aonde o Rio Zambeze desemboca na planicie mo<;ambicana. A
area caracteriza-se por sistemas fluviais maduros de baixa inclina<;ao, com
troc;os de planicie aluvial, aonde a fauna de peixe tern semelhanc;as com o
sistema do Limpopo Gubb, 1961; Skeleton, 2001 citados em Impacto, 2003).
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Cerca de 60 especies, divididas em 35 generos, ocorrem no Baixo Zambeze. As
especies induem Cyprinidae (farpas), 11 Cichlidae (Tilapias) e 43 outras
familias. As especies comuns observadas em estudos anteriores induem a
tilapia moi;ambicana (Oreochromis mossambicus) e outras esp~ies de tilapia,
peixe-tigre (Hydrocynus vittatus), o "bulldog" (Marcusenius macrolepidotus),
bagre africano (Clarias gariepinus), barbos e labeos (Impacto, 2003).
Outro grupo de peixes de potencial importancia de conservac;ao e o killifish.
Embora nao sendo especies ribeirinhas, encontram-se os killifish em cavidades
e poc;os temporarios ao longo das planicies aluviais ribeirinhas. E possivel que
ocorram tres especies dentro da area do projecto. Estas incluem o killifish
manchado (Nothobranchius orthonotus), o killifish arco-iris (Nothobranchius
rachovii) e, possivelmente, o killifish Beira (Nothobranchius kuhntae) . Todas as
tres especies encontram-se em areas geograficas restritas, havendo ate agora
registos do killifish Beira apenas a partir das planicies aluviais do Rio Pungue
para o sul. Com menos de 100mm de comprimento total, estes peixes
distinguem-se pelos seus padroes coloridos. 0 ciclo de vida conclui-se no
prazo de um ano, tendo os ovos capacidade para resistir a dessecac;ao
(Impacto, 2003).
A fauna maior inclui os crocodilos e hipop6tamos. Os crocodilos sao os
predadores no topo da cadeia alimentar do Zambeze e, como tal,
desempenham um papel ecol6gico crucial no ecossistema aquatico em que
vivem. Os crocodilos do Nilo alimentam-se de peixes e especies aquaticas,
exercendo um controlo natural sabre as populac;oes de especies predadoras,
tais como o bagre "barbell catfish," de modo a que estas nao esgotem as
quantidades dos outros peixes que se encontram mais abaixo na cadeia
alimentar, os quais podem ter valor comercial, ou ser uma importante fonte de
alimento para outras especies. Os crocodilos tambem mantem os ambientes
ribeirinhos limpos, consumindo animais mortos que, caso contrario,
continuariam a ser uma fonte de poluic;ao e contribuindo assim para a
reciclagem de nutrientes. Desta forma, o crocodilo do Nilo e uma especie
fundamental significativa (exercendo um efeito desproporcional sobre a sua
comunidade em relac;ao a sua abundancia)
(http;/jwww.earthwatch.org/europe/expeditions/exped_research_jocus/rfzambezi0209.html).

5.1.11

Avifauna
Devido a grande diversidade de habitats que a regiao possui, incluindo as
zonas hUmidas extensas (rios, pantanos, lagos, planicies aluviais, etc), a area
oferece excelentes condic;oes para a ocorrencia duma grande variedade de
aves, induindo especies aquaticas, terrestres e migrat6rias. A avifauna inclui
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pelicanos, grous, gar<;as, corvo-marinhos, gar<;as-reais, cegonhas, frecheiros,
aguias, aves de rapina, galinhas de mato, calaus, barbudas, etc. De especial
interesse e o Grou Carunculado, um residente da Africa Subsariana que se
encontra em vias de extin<;ao global. A grande maioria da popula<;ao dos
Graus Carunculados (mais de 95% da popula<;ao global estimada em 15.000
aves) ocorre na Africa centro-sul, nas planicies aluviais e nos dam.hos <las
bacias dos rios Zambeze, Pungue, Baixo Zaire e Okavango.
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5.1.12

Areas Ecologicamente Sensiveis
Os locais sensiveis definem-se como as areas ou zonas ao longo do rio que, por
razoes biofisicas ou socioecon6micas, sao sensiveis as mudan<;as. A mudan<;a
refere-se a uma deteriora<;ao no funcionamento do local sensivel ou nos
servi<;os prestados pelo local sensivel.
Delta do Zambeze
0 Delta do Zambeze e uma planicie aluvial ampla, ao longo da costa do centro
de Mrn;ambique. 0 delta tern uma forma triangular, cobrindo uma area de
aproximadamente 1,2 milhoes de hectares estendendo-se por 120 km a partir
do seu vertice interior (perto da confluencia dos rios Zambeze e Chire) ate a
principal foz do Rio Zambeze, e por 200km ao longo da costa do Oceano
Indico, desde a foz do Rio Cuacua perto de Quelimane ate a foz do Rio Zuni
(Beilfuss e Brown, Maio de 2006). A grande cidade portuaria da Beira localizase a cerca de 200km a sul da foz do rio. 0 Delta e limitado a norte pela escarpa
de Morrumbala, que serve de divisao entre as bacias dos rios Zambeze e
Chire, e e limitado a oeste pela escarpa de Cheringoma que separa as bacias
hidrograficas dos rios Zambeze e Pungue. A bacia inteira do Baixo Zambeze
em Mo<;ambique cobre uma area de aproximadamente 225.0001<m2, desde a
Represa de Cahora Bassa ate ao Delta do Zambeze (mais de 27 por cento da
area total de Moc;ambique) e sustenta mais de 3,8 milhoes de pessoas (25 por
cento da populac;ao total de Mo<;ambique).
A populac;ao das aves aquaticas no Delta do Zambeze e abundante e

diversificada. Algumas especies sao residentes, outras sao migrat6rias (intraAfricanas e Palearcticas). Varias especies sao raras, e algumas delas estao
ameac;adas ao nivel regional ou global. Todas as aves aquaticas no Delta do
Zambeze dependem, em algum momento do ano, do ecossistema da planicie
aluvial e do regime hidrico associado (incluindo a magnitude, os horarios, a
dura<;ao, e/ ou a extensao particulares <las aguas de superficie). Muitas
especies passam quase todo o seu ciclo de vida em estreita associa<;ao com a
planicie aluvial - e aqui, na planicie aluvial, que encontram os alimentos, os
poleiros, sobrevoam, fazem os ninhos e alimentam as suas crias. Algumas
especies de aves aquaticas dependem das condi<;oes especificas da planicie
aluvial para proteger os seus ninhos e crias da preda<;ao, de serem pisadas ou
dos incendios, ou para fomecer-lhes abrigos seguros. Muitas especies
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precisam dum crescimento fertil de diversas ciperaceas e gramineas <las zonas
hfunidas para obter material de nidificac;ao ou de cobertura. Varlas especies
de aves aquaticas utilizam um.a serie de fontes de alimentos das zonas
hfunidas para satisfazerem as suas necessidades nutricionais para a
reproduc;ao e migrac;ao, incluindo rizomas subterraneos (tuberculos),
sementes e brotos de varias especies de plantas aquaticas e emergentes, e
proteina animal, tais como carac6is, ras, peixes e insectos (e suas larvas). A
disponibilidade e abundancia sazonal destes componentes alimentares sao
determinadas, em parte, pelo regime do fluxo hidrol6gico. Existem, portanto,
muitas ligac;oes importantes entre as aves aquaticas e as condic;oes da agua na
planicie aluvial.
0 Cornplexo de Marromeu, sihtado na margem sul do delta, e uma zona
humida altamente produtiva que sustenta uma fauna diversificada. 0
Complexo de Marromeu do Delta do Zambeze e um sistema de zonas
humidas de importancia ecol6gica e socioecon6rnica significativa. 0 complexo
sustenta urna grande diversidade de comunidades de zonas hfunidas e uma
abundancia de fauna bravia. Alberga inu.rneras especies ameac;adas e em vias
de extinc;ao de importancia global, incluindo o Grou Carunculado (Bugeranus
carunculatus) e o Skimmer Africano (Rhynchops jlavirostris). Fomece zonas de
desova a peixes ribeirinhos e anadromos e campos de pastagem essenciais na
epoca seca a animais domesticos e a fauna bravia. Extensos mangais costeiros
e eshtarios sustentam a pesca lucrativa do camarao. Assim, o Complexo de
Marromeu foi declarado uma Area Humida de Importancia Internacional ao
abrigo da Convenc;ao de Ramsar, o principal acordo intemacional do mundo
para a protec<;ao e uso racional das zonas hfunidas
(www.savingcranes.org/africa).
0 Complexo de Marromeu e vital para a economia nacional de Moc;ambique e
para a economia de subsist~ncia de centenas de milhares de habitantes rurais.
Os extensos mangais nos litorais e os estuarios sao essenciais para a pesca de
camarao no banco de Sofala, uma das mais importantes fontes de receitas de
exportai;ao em Moi;ambique (ver Figura 5.9).
Os pantanos fomecem importantes areas de nidificai;ao para os peixes fluviais
e oceanicos, e apoiam a pesca de agua doce que sao importantes durante OS
anos de extenso alagamento. Os campos humidos sao cruciais na estai;ao seca
porque fomecem areas de pasto para o gado. Ao longo das linhas de
drenagem pode-se identificar a produtiva agricultura de inunda<;ao-recessao,
assim como a maior plantai;ao de ai;ucar em Moi;ambique nos solos ricos do
delta.
As savanas e florestas fomecem lenha, materiais de constrm;ao, frutos
silvestres, mel e plantas medicinais para as comunidades locais. 0 complexo
tambem dispoe do ecoturismo exclusive e a oportunidade de cai;a de trofeu,
atraves das concess5es de cac;a.
Os 11.000 km2 do Complexo de Marromeu incluem a margem sul do Delta do
Zambeze e os planaltos adjacentes. 0 complexo inclui a Reserva Especial de
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Marromeu, quatro concess6es de cai;a circundantes (Coutadas 10, 11, 12e14),
uma zona costeira de mangal, campos de produi;ao comercial de a<;Ucar,
agricultura de subsistencia nas terras babcas e campos de pastagens, a
depressao de Salone (um corredor fluvial que liga o Complexo de Marromeu
ao Rio Zambeze) e a escarpa de Cheringoma (Figura 5.8).
0 complexo sustenta a maior densidade de aves aquaticas em Moi;ambique,
com grandes col6nias de nidificai;ao do grande Pelicanos Branco e Pelicanosde-dorso-rosa-africano, Yellowbilled Cegonhas African Openbill, Glossy Ibis e
Whitebreasted Cormorants. Enormes ntnneros de Spurwing gansos e de
outras aves aquaticas alimentam-se na planicie aluvial. A zona htnnida
alberga 120 casais reprodutores de Grous Carunculados em vias de extini;ao e
oferece refUgio essencial ate 30% da sua populai;ao global, durante os periodos
de seca extrema na Africa Austral. Outras especies de aves de interesse
intemacional incluem o Grou-coroado-de-pescoi;o-cinzento, a Cegonha de
bico de sela, a Cegonha Eopiscopal, a Gari;a Golias, o Bico-de-tesoura-africano,
Redwing Pratincoles, e a Sterna Caspia. Baleias Humpback e Minke ocorrem
no mar alto, juntamente com Golfinhos Bottlenosed, Roughtoothed e de
Humpback.
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5.2

AMBIENTE SOCIOECON6MICO

5.2.1

DescrifiiO Geral
0 Vale do Rio Zambeze abrange uma area de aproximadamente 225.000 km 2,
cobrindo toda a Provincia de Tete e os Distritos de Morrumbala, Mopeia,
Chinde, Milange, Mocuba, Maganja da Costa, Namacurra, Nicuadala,
Inhassunge e Quelimane (na Provincia da Zambezia), Gorongosa, Maringue,
Chemba, Caia, Marromeu, Cheringoma e Muanza (Provincia de Sofala),
Barue, Guro, Tambara e Macossa (Provincia de Manica). Aproximadamente 4
milhoes de habitantes vivem nesta vasta regiao do Vale do Rio Zambeze, o
equivalente a cerca de um quinto da populac;ao de Moc;ambique.
Sendo um Projecto linear, o projecto de transporte em barcac;as atravessa 10
Distritos e 18 Postos Administrativos (veja a Tabela 5.2 abaixo). Isto implica a
necessidade de envolver um nllm.ero consideravel de autoridades locais, e
significa desafios consideraveis em termos de consulta publica. Para resolver
este problema duma forma mais inclusiva, as equipes socioecon6m.icas vao
envolver-se em reunioes publicas com uma serie de comunidades ribeirinhas,
durante o trabalho de campo.

Tabela 5.2

Distritos e Postos Administrativos na Area do Projecto

Moatize
Mutarara
Mopeia
Chinde

Benga
Doa
Nhamayabue
Inhangoma
Mopeia-sede
Chinde-sede
Luabo

~ f\t•~:Jf ~~u· ~1~~~~,fJ-~ ~'.Y.~~:;:r.;~s. ~:.~~,(~",.~~~·~~~~:;;::]:~::)..~• i.";r: ~-~~~7:P.~~':;~~~. ;~~~'j
"'~•~•(.' ~:i,;;,..~.~-r ~ • 1 ~
~~
fl~.h:!~~U£S\.uJii. :: . ••..._!,.1~~:.••t-}'~~1'-.;.,w__,,.J~t...:·;J~-'!c\J...:lt,,"f.1.nH..:~·~ ...·.,d..:;1~--....~·-· /J

Changara
Guro
Tambara
Chemba
Caia
Marromeu

Chioco
Mandie
Nhacolo
Nhacafula
Chiramba
Caia
Murra<;a
Sena
Marrorneu
Chupanga

0 Vale do Zambeze tern diversos recursos naturais, distribuidos de acordo
com as caracteristicas das diferentes sub-regioes geograficas. As exceientes
caracteristicas agro-climaticas na sub-area do planalto do Vale (constituida
pelos distritos da Ang6nia, Tsangano, Chifunde, Macanga e partes de Chiuta e
Moatize, Zobue) estimulam o potencial de desenvolvimento, da agricultura e
da criac;ao de gado bovino. Tradicionalmente, os produtos agricolas do
planalto transportavam-se atraves da Linha de Sena, a partir de
Cambulatsisse, antes de esta se tomar inoperavel em 1984.
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As principais actividades ou utilizac;oes da terra do Media Zambeze,
incluindo os distritos de Zumbo, Maravia, Magoe, Cahora-Bassa, Chiuta,
Changara, Cidade de Tete, Moatize (Tete) e Guro em Manica, incluem: a
energia hidroelectrica, a agricultura, a pecuaria, as florestas, a fauna bravia e
os recursos minerais, a pesca e o turismo. A maior parte da populac;ao rural
dedica-se a agricultura, a pecuciria e a pesca, o que faz com que esta sub-area
apresente uma baixa densidade populacional, com as pessoas a viver em
pequenas comunidades dispersas, a excepc;ao de alguns centros urbanos. A
pesca e a produc;ao de peixe seco sao actividades particularmente importantes
no Distrito de Morrumbala e na area pr6xima a confluencia dos rios Zambeze
e Chire.
As principais riquezas do_ c~amado Chire-Zambeze (composto pelos Distritos
de Mutarara, em Tete, Morrumbala/Zambezia, Tambara/Manica e
Chemba/Sofala) sao o algodao, milho, milho mill.do, feijao, mandioca, batata
doce, amendoim, gergelim e horticolas. Alem da agricultura, a populac;ao e
conhecida pela pecuaria (caprinos, gado bovino, sumos) e pela pesca, embora
em menor escala. E uma area pouco povoada.
A sub-area mais populada da Bacia do Zambeze e a area do delta do Zambeze,
com cerca de 1,8 milhoes de habitantes, representando cerca de metade da
populac;ao de toda a Bacia do Zambeze. Os Distritos de Milanje, Mocuba,
Maganja da Costa, Namacurra, Nicoadala, Quelimane, Mopeia e Chinde, na
Provincia da Zambezia, e Marromeu e Caia, em Sofala pertencem a esta subarea. A economia desta sub-area baseia-se na agricultura, pecuaria, pesca,
comercio, minas e transportes. A industria e o turismo sao sectores com
potencialidades, masque ainda nao recuperaram dos efeitos da guerra. No
passado, esta sub-area contribuiu significativamente para a economia
nacional, atraves da produc;ao das principais culturas alimentares e de
exportac;ao, tais como: arroz, copra, cha, castanha de caju, algodao, ac;ucar,
milho, feijao, sorgo e amendoim.
Finalmente, e importante referir as potencialidades do Baixo Zambeze, que
abrange os Distritos de Muanza, Cheringoma, Gorongosa e Maringue (em
Sofala), e Barue e Macossa na Provincia de Manica. Alem da agricultura e da
pecuaria, esta sub-area e rica em florestas, fauna e recursos turisticos. Perto do
delta, ha uma importante empresa ac;ucareia (Companhia de Sena), com
extensas plantac;oes de cana-de-ac;ucar em redor de Marromeu, Luabo e
Chinde.

5.2.2

Agricultura e Pecuaria
Os sistemas da bacia do Rio Zambeze fornecem a maior parte da energia
hidroelectrica a regiao da Comunidade para o Desenvolvimento da Africa
Austral (SADC), sustentam algumas <las comunidades de subsistencia mais
pobres da regiao, e representam uma serie de recursos muito importantes em
termos de oportunidades de turismo e de recreac;ao da regiao.

ENVIRONMENT AL REsoURCES MANAGEMENT

R!vERSDALE MOZAMBIQUE LIMITADA

63

A bacia hidrografica de 1.390.000 km 2 e ocupada por cerca de 32 milhoes de
pessoas, 80 por cento dos quais dependem da agricultura, enquanto que as
comunidades que vivem nas margens do Zambeze dependem principalmente
da pesca. Portanto, todas as actividades econ6micas na bacia dependem
essencialmente dos seus recursos hidroI<~_gicos, minerais e biol6gicos.
A agricultura e o principal pilar da economia da Bacia do Zambeze,
sustentando mil.hoes de pessoas, tanto produtores como consumidores. Em
media, a agricultura contribui em 34 por cento para o produto interno bruto
(PIB) da Africa Austral, emprega 80 por cento da for<;a de trabalho total e e
responsavel por cerca de 26 por cento <las receitas em divisas, e contribui com
mais de 50 por cento <las materias-primas para a industria (Chenje, 2000).
A prodm;ao agricola na bacia caraeteriza-se pelos baixos rendimentos e pela
baixa produtividade do trabalho. De ano para ano, a produtividade agricola e
as taxas de crescimento continuam a ser fortemente afectadas pela
variabilidade climatica e pelas flutuac;oes da precipitac;ao. A influencia das
chuvas sublinha a importancia da politica de gestao dos recursos naturais,
especialmente daquela relacionada com a seguranc;a alimentar e com o
desenvolviinento dos recursos hidricos.
Apesar do seu papel dominante na economia da bacia, a agricultura esta
ameac;ada pela falta de desenvolvimento e pela estagnac;ao, devido a lllnitada
cooperac;ao entre os paises da bacia, a mobilizac;ao inadequada dos recursos e
a elevada variabilidade da precipitac;ao em toda a bacia (Granit et al. 2003). No
entanto, o sector agricola da bacia pode conduzir ao desenvolvimento, e pode
ser um contributo significativo para a reduc;ao da pobreza, se for devidamente
gerido e desenvolvido. Um instrumento fundamental para o desenvolviinento
agricola e a plena utilizac;ao do potencial de irrigac;ao, para garantir a
seguranc;a alimentar e aliviar a pobreza na bacia. No entanto, actualmente, a
agricultura irrigada ocupa menos de metade da potencial area produtiva da
bacia (FAO, 1998).

5.2.3

Pescas
Depois do aluminio, o peixe e segundo maior produto individual de
exportac;ao de Moc;ambique, representando entre 10 e 15 por cento do total das
exportac;oes, e contribuindo em cerca de 1.5 por cento para o produto interno
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bruto (PIB) anual de M~ambique. 0 licenciamento da pesca nas Provincias e
administrado pelo Departamento Provincial das Pescas e da Administrac;ao
Maritima. Podem-se classificar as actividades de pesca em Moc;ambique em
tres categorias, nomeadamente, a pesca artesanal, a pesca semi-industrial e a
pesca industrial, as quais se descrevem seguidamente em detalhe.

Pesca Industrial
A pesca industrial a partir de navios de maior porte concentra-se no camarao
de aguas pouco profundas, bem como as especies de peixe de aguas
profundas, localizadas mais longe da costa, no norte. Este pescado destina-se
principalmente a exportac;ao, em vez de ser vendido no mercado intemo.
A Figura 5.10 ilustra os locais de pesca identificados por um cientista
socioecon6mico local (a localizac;ao destes locais vai ser validada quando se
realizarem as entrevistas com os pescadores durante o trabalho de campo dos
especialistas). As modificac;oes nos viveiros de peixe ou de camarao podem
provocar uma diminuic;ao das populac;oes destas especies. Isto pode ter
implicac;oes concomitantes para a economia local. As alterac;oes as pescas
tambem podem afectar os meios de sustento e a economia.
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5.2.4

Potencial do Turismo na area sob estudo
A industria do turismo de Moc;ambique continua a estar muito pouco
desenvolvida, embora o Govemo de Moc;ambique, atraves do Ministerio do
Turismo, tenha desenvolvido e esteja a im.plementar uma Politica Nacional de
Turismo e uma Estrategia de Implementac;ao. Esta estrategia identifica 17
areas prioritarias para o investim.ento no turismo, e divide-as em areas de
curto, medio e longo prazos.
0 piano estrategico para o desenvolvim.ento do turismo estabelece o papel do
turismo na economia moc;ambicana e no alivio da pobreza. Destaca o potencial
turistico da regiao e define as tendencias do turismo e os mercados
estrategicos em Moc;ambique e na regiao. Finalmente, faculta um quadro de
execm;:ao e uma Visao para 2020.
Em Abril de 2003, foi aprovado um plano de dez anos para o
Desenvolvim.ento do Turismo em Moc;ambique que se baseia na "Politica do
Turismo e Estrategia da sua Implementac;ao," e que serve como documento de
base para o processo de planeamento estrategico do turismo. Estabelece
prioridades, define os produtos e os mercados, identifica Areas Prioritarias
para o Investim.ento no Turismo e focaliza os recursos. 0 plano estrategico
destaca o papel im.portante que as areas de conservac;ao podem desempenhar
na promoc;ao do turismo e no desenvolvim.ento em todo o pais, e enfatiza a
necessidade de estabelecer relac;oes sustentaveis e de complementaridade
entre ambas as areas.
0 mergulho, a pesca no alto mar, a cac;a, a observac;ao de aves, o ecoturismo, o
turismo de aventura, cruzeiros, o mercado intemacional de luxo de elevado
rendimento e o turismo cultural, foram identificados como mercados
estrategicos fundamentais para Moc;ambique. 0 Programa Turistico Ancora de
Moc;ambique ea iniciativa Arco-Norte financiada pela USAID, sao um dos
novos eixos essenciais do investim.ento turistico no pais.

A Figura 5.11 ilustra as pousadas e alojamentos ao longo do rio. Pode-se
assumir que os operadores turisticos levam os turistas e/ ou cac;adores de
barco ao longo do rio, para visitar parques nacionais ou areas de concessoes
de cac;a.

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT

RlvERSDALE MOZAMBIQUE LIMITADA

67

5.2.5

Utilizarao dos Recursos Naturais
Florestas de mangais
Os mangais sao uma fonte de madeira importante para a construc;ao de
habitac;oes resistentes ao apodrecimento, sao tambem utilizados para lenha
pelas comunidades costeiras e no combate a erosao. Os mangais sao tambem
importantes locais de reproduc;ao para os camaroes e outros crustaceos

Arvores ribeirinhas
Utilizam-se as arvores de madeira dura para construc;ao e para lenha; as
comunidades locais recolhem arvores de fruto ribeirinhas.

Palha e papiro de pantano
A palha e importante para a cobertura e para a construc;ao; o papiro e tambem
usado como material para escrever.

Palmeira da savana
A palmeira Hifaene e usada para produzir uma bebida alco61ica, bem como
para material de construc;ao, embora tenha havido um certo interesse na
explorac;ao local da palmeira Borassus para madeira.
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PROCESSO DE PARTICIPA9AO PUBLICA

6

Este capitulo descreve o modo coma decorreu o processo de participac;:ao
publica ate a data e resume as principais questoes levantadas. Ver a este respeito
no Anexo B o Plano Global de Consulta PUblica e de Divulgac;ao.

6.1

PROCESSO SEGUIDO ATE A DATA

0 principal objective deste processo de consulta foi garantir que os principais
partes interessadas e afectadas recebiam informac;:ao sabre o Projecto proposto, e
que tinham oportunidade para fazer os seus comentarios, perguntas, ou
levantar quest5es.
Os objectives especificos incluiram: (i) prestar informac;:oes claras sabre o
Projecto as principais partes interessadas e afectadas identificadas; (ii) recolher
reacc;:oes relativamente a concepc;:ao geral do Projecto ou a potenciais problemas
ambientais e socioecon6micos relacionados com a potencial implementac;:ao do
Projecto; e (iii) recolher informac;:oes para o desenvolvimento dos Termos de
Referenda para o EIA.

6.1.1

Identificafifo das Partes Interessadas e Afectadas
A primeira etapa desta consulta publica foi a definic;:ao das partes interessadas e
afectadas a serem envolvidos nesta fase do Projecto. Partindo da lista das partes
interessadas e afectadas previamente identificada para as reunioes de consulta na
fase do pre-projecto, desenvolveu-se uma lista mais elaborada das diferentes
partes interessadas e afectadas, que inclui os seguintes:

Tete
Governo Provincial; Direcc;:oes Provinciais; Diree<;ao Provincial para a
Coordenac;ao Ambiental (DPCA); Obras Publicas e Habitac;ao; Turismo
(Departamento das Areas de Conservac;:ao); Agricultura; Recurses Minerais
(DPREME); Energia; Transportes e Comunicac;:oes; Industria e Comercio,
Florestas e Fauna Bravia;
•

Instituic;oes Governamentais: ARA-Centro & ARA-Zambeze; Pescas (IIP,
.TnPP'H'\·
. -.&. ....
~,,

•

Municipio de Tete e Moatize, Administrac;ao Distrital de Moatize;
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Distritos Ribeirinhos da Provincia de Tete e Postos Administrativos;
•

EDM, Administrac;ao Nacional de Estradas (ANE), Caminhos de Ferro de
Moc;ambique (CFM), GPZ;
Organizac;oes Nao Govemamentais (ONGs): WWF, IUCN.

Beira
Governo Provincial; Direq:oes Provinciais; Direcc;ao Provincial de
Coordenac;ao Ambiental (DPCA); Obras Publicas e Habitac;ao; Turismo
(Departamento das Areas de Conservac;ao); Agricultura; Recursos Minerais
(DPREME); Energia; Transportes e Comunicac;oes; Industria e Comercio;
Florestas e Fauna Bravia;
•

Comunicac;oes; Industria e Comercio; Florestas e Fauna Bravia;

•

Instituic;oes Governamentais: ARA-Centro; Pescas (IIP, IDPPE); Instituto
Nacional de Meteorologia (INAM);
Municipio da Beira; Distritos Ribeirinhos da Provincia de Sofala e Pastas
Administrativos;

•

EDM, Administrac;ao Nacional de Estradas (ANE), Caminhos de Ferro de
Moc;ambique (CFM), Cornelder, Emodraga, Companhia de Sena, Fundac;ao
Carr (Parque Nacional de Gorongosa);
ONGs: WWF; IUCN;

•

Universidades .

Quelimane
Governo Provincial; Direcc;oes Provinciais; Direcc;ao Provincial de
Coordenac;ao Ambiental (DPCA); Obras Publicas e Habitac;ao; Turismo
(Departamento <las Areas de Conservac;ao); Agricultura; Recursos Minerais
(DPREME); Energia; Transportes e Comunicac;oes; Industria e Comercio,
Florestas e Fauna Bravia;
Energia; Transportes e ComUJ."Licac;oes; Industria e Comercio;

•

Instituic;oes Governamentais: ARA-Centro & ARA-Zambeze; Pescas (IIP,
IDPPE);
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•

Municipio de Quelimane;
Distritos Ribeirinhos da Provincia da Zambezia e Postos Administrativos;

•

EDM, Administrac;ao Nacional de Estradas (ANE), Delegac;ao de
Quelimane e os Caminhos de Ferro de Moc;ambique (CFM);

•

ONGs: WWF; IUCN;
Universidades.

Maputo

6.1.2

•

Ministerios e Direcc;5es Nacionais: Coordenac;ao da Acc;ao Ambiental
(MICOA); Planificac;ao e Desenvolvimento; Obras Publicas e Habitac;ao
(Direcc;ao Nacional de Agua); Turismo (Direcc;ao Nacional das Areas de
Conservac;ao); Agricultura; Recursos Minerais (MIREM); Transportes e
Comunicac;5es (MTC); Industria e Comercio; Energia/UTIP;

•

Institui<;5es Governamentais: Pescas (Administrac;ao Maritima, IIP);

•

EDM, Caminhos de Ferro de Moc;ambique (CFM) e Administrac;ao
Nacional de Estradas (ANE), Hidroelectrica de Mphanda Nkuwa
(HMNK), GPZ;

•

ONGs: WWF; IUCN; Justic;a Ambiental;

•

Universidades .

Reunioes de Consulta
Realizaram-se quatro reuni5es de consulta em Tete (2 de Abril), Beira (5 de
Abril), Quelimane (6 de Abril) e Maputo (8 de Abril).
Para preparar as reunioes, enviaram-se convites as diferentes partes interessadas
e afectadas identificadas atraves de e-mail, fax e correio, ao que se seguiram
confirmac;5es telef6nicas. Publicaram-se tambem ant1ncios, de acordo com os
requisitos legais, em jornais de funbito nacional (Noticias e o Diario de
Moc;ambique).
A Equipa incluiu: Victor Hugo Nicolau (Impacto) Kamal Govender (ERM),
Jennifer Garvey (RML), Phil Tanner (RML) e Anthony Martin (RML) (apenas em
Maputo)
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A estrutura geral <las reuruoes compunha-se de uma apresenta<;ao dos
pormenores tecnicos do Projecto e de uma apresenta<;ao do processo Ambiental e
Social a ser seguido. Seguiu-se uma discussao plenaria e uma sessao de
perguntas e respostas, aonde as pessoas tiveram oportunidade de fazer pedidos
de esclarecimento, comentarios e apresentar quaisquer preocupa<;oes.
Todas as reunioes realizaram-se em lingua portuguesa. Sempre que foi
necessario, traduziram-se as perguntas e respostas entre Portugues e Ingles, para
garantir que ambos as partes interessadas e afectadas e a RML entendiam
inteiramente as questoes em debate.

6.2

RESUMO DOS ASSUNTOS LEVANTADOS

Tete

•
•
•
•
•
•
•

Possivel impacto da dragagem na recolha de dados hist6ricos e correntes
que a ARA-Zambeze esta a efectuar nas esta<;oes hidrol6gicas ao longo do
rio;
Possivel impacto da dragagem nos efluentes do Zambeze e nos padroes
de sedimenta<;ao no delta;
Possiveis impactos ambientais e socioecon6micos do p6 de carvao gerado
durante as opera<;oes do Projecto;
Beneficios a serem concedidos as popula<;oes ribeirinhas afectadas pelo
Projecto;
Possibilidade de investir fortemente em infra-estruturas ferroviarias, com
o objectivo de evitar o transporte fluvial;
Impactos do Projecto nos meios de subsistencia das comunidades
ribeirinhas, principalmente na actividade da pesca;
Necessidade de ter em considera<;ao as obriga<;6es internacionais de
Mo<;ambique, visto que o Zambeze e um rio internacional;
Necessidade de monitoriza<;ao da qualidade da agua, caso o Projecto
avance;
Impacto do Projecto na actividade turistica baseada no rio;
Compatibilidade do projecto de transporte em barca<;as com outros
possiveis projectos, nomeadamente com a constru<;ao da Barragem de
Lupata, a jusante de Benga.

0 ruido produzido pela passagem de comboios de barca<;as pode ser um
factor perturbador, nao s6 para os seres humanos, mas tambem para as
varias especies que habitam 0 rio;
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•
•

•
•
•

0 Projecto pode ter um impacto na Reserva de Marromeu. 0 Director da
Reserva de Marromeu deve ser envolvido na procura de medidas para
garantir a protecc;ao desta importante area de conservac;ao;
A erosao e um problema grave no Vale do Zambeze. A dragagem e o
trafego podem agravar mais ainda o problema. As machambas
ribanceiras e as margens podem ser afectadas;
0 risco de acidentes entre os comboios de barcac;as e o trafego fluvial que
existe. Deve-se providenciar sinalizac;ao;
Deve-se avaliar pormenorizadamente a tecnologia escolhida para o
transbordo. As tenazes contem um elevado risco de derrame. Devem-se
considerar metodos de vacuo;
As populac;oes locais nao vao beneficiar do Projecto. Devem-se estudar
medidas de apoio e de compensac;ao;
0 material da dragagem e o carvao que caem na agua podem afectar os
mangais e a produc;ao de camarao do Banco de Sofala, o local de pesca
mais importante do pais;
Deve-se avaliar o impacto do Projecto na avifauna migrat6ria;
Devem-se considerar as opc;oes de transporte terrestre. Devem-se
conduzir estudos de viabilidade econ6mica para todas as opc;oes;
Deve-se considerar cuidadosamente o despejo do material dragado,
especialmente no que d.iz respeito aos efeitos sobre a fauna bent6nica;
Devem-se esclarecer os volumes a serem dragados.

Quelimane
•
•
•
•
•

Necessidade de implementar regras e proced.imentos de seguranc;a a
navegac;ao, a fim de evitar acidentes com outros utentes do rio;
Potenciais conflitos com projectos hidroelectricos;
Possiveis implicac;oes na decisao politica envolvendo o projecto do rio
Shire em Malawi;
Emissoes de poeira de carvao durante o carregamento, o transporte e o
transbordo, constituem uma possivel fonte de poluic;ao do ar;
Os derramamentos de carvao sao uma possivel fonte de poluic;ao da
agua. E preciso haver medidas adequadas de anti-derrame;
0 trafego de barcac;as como potencial acelerador da erosao das margens e
das ilhas;
0 ruido produzido pelas passagens dos comboios de barcac;as pode ser
um factor perturbador para algumas especies animais, as quais se podem
sentir compelidas a abandonar os seus actuais habitats;
Possivel contaminac;ao do rio devido ao derramamento de combustive! e
de 6leo;
0 impacto da opc;ao ferroviaria e menos significativo do que o impacto
do transporte em barcac;as. Deve-se considerar o investimento em
estruturas ferroviarias como a soluc;ao preferida, em vez do investimento
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•

•

•
•

no transporte em barcac;as. 0 rio e um recurso vital para o sustento das
comunidades ribeirinhas e nao deve ser alterado;
Deve haver extrema precauc;ao na preservac;ao dos mangais no delta do
Zambeze, visto que sao importantes viveiros para o camarao capturado
no banco de Sofala;
Deve-se investigar a possibilidade de utilizar fontes de energia
renovaveis para operar os rebocadores; ..
Deve-se investigar o impacto da dragagem nos padroes de erosao;
Devem-se investigar os impactos socioecon6micos do Projecto no vale do
Zambeze. Devem-se conduzir estudos microecon6micos;
Devem-se incluir as universidades locais no processo de monitorizac;ao;
E preciso esclarecer a forma como as alterac;5es climaticas podem afectar
o Projecto e como se empilhara o carvao em Chinde;
Deve-se proceder rigorosamente as inspecc;oes tecnicas das barcac;as e dos
rebocadores.

Maputo (incluindo as questoes levantadas pela ]ustir;a Ambiental ap6s a reuniiio)

•
•

•

•

Devem-se considerar os potenciais efeitos das alterac;oes climaticas sobre
o Projecto, visto que as situac;oes de seca extrema ou de inundac;oes
extremas, podem afectar a viabilidade do Projecto;
Devem-se definir niveis de confianc;a aceitaveis no modelo hidrol6gico,
para a tomada de decis6es;
Necessidade de definir que tipo de medidas se vao implementar para
compensar as comunidades ribeirinhas pela interrupc;ao das suas
actividades relacionadas com o rio;
0 carvao de Moatize possui uma consideravel quantidade de cinzas.
Devem-se estudar metodos eficazes para evitar que as cinzas cheguem ao
rio;
Necessidade de definir que tipo de medidas de controlo vao ser aplicadas
para verificar o impacto do Projecto na qualidade da agua;
Necessidade de definir quantos pontos vao ser dragados e as quantidades
de sedimentos que vao ser removidos;
Necessidade de avaliar o aumento da turbidez da agua devido as
operac;oes de dragagem;
0 MICOA ea UEM, em parceria com o WWF, estao a preparar um Plano
de Gestao do Delta do Zambeze. Necessidade de coordenar o Projecto
com o Plano, ap6s aprovac;ao do Plano pelas autoridades competentes;
Devem-se considerar os impactos cumulativos;
0 Projecto de transporte em barcac;as pode ser incompativel com
projectos hidroelectricos, projectos de irrigac;ao e projectos de
abastecimento de agua. Assim, e necessario que haja um acordo entre a
RML, Cahora Bassa e Mphanda Nkuwa, para evitar futuros conflitos
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•
•

•

•

•

•
•

6.3

provocados por possiveis redm;oes nos fluxos, devido as alterac;oes
climaticas;
E essencial respeitar os Protocolos da SADC sabre o Zambeze, visto
tratar-se de um rio internacional;
0 Instituto Nacional de Gestao de Calamidades Naturais (INGC)
implantou Comissoes de Gestao de Riscos ao longo do Vale do Zambeze.
Tais Comissoes devem estar envolvidas no Projecto;
As comunidades que vivem da pesca ao longo do rio vao ser seriamente
afectadas. Necessidade de estudar alternativas para aqueles que podem
ser obrigados a abandonar a pesca;
Existe um trabalho permanente no delta do Zambeze de reabilitac;ao dos
impactos negativos provocados por Cahora Bassa; este trabalho pode ser
dificultado pelo impacto cumulativo do projecto de transporte em
barcac;as;
Deve-se ter em considerac;ao o "comportamento" do Zambeze. Trata-se
de um rio muito errante e cujo canal principal muda de posic;ao. Isto vai
tornar a dragagem numa operac;ao muito dificil e dispendiosa;
Os comboios de barcac;as significam que haver a mais pessoas (as
tripulac;oes) a navegar ao longo do rio ea parar nalguns pontos (Dona
Ana, Chinde). Deste modo, e necessario um envolvimento em programas
de consciencializac;ao e de prevem;ao do SIDA;
Apresentaram-se tr~s alternativas para o transporte de carvao: A Linha
do Sena, Nacala e o projecto de transporte em barcac;as. Devem-se
considerar outras opc;oes, tais como uma nova linha ferrea e um novo
porto na provincia da Zambezia;
Esclarecer se o canal se destina exclusivamente ao uso da Riversdale, ou
se tambem sera aberto a outros transportadores;
0 Plano Estrategico para o Delta do Zambeze especifica que nao e
permitida a dragagem no delta (Plano apresentado ao Governo para
analise detalhada, mas ainda nao aprovado);
0 transporte em barcac;as abertas constitui um risco grave, por isso
devem-se estudar os padroes do vento;
Sao precisos estudos especificos dos possiveis impactos nas populac;oes
de hipop6tamos e de crocodilos.

OS PROXIMOS PASSOS

Sera introduzido um sumario executivo deste relat6rio no dominio publico para
apresentac;ao de comentarios. 0 relat6rio do EPDA vai ser finalizado em func;ao
dos comentarios recebidos, bem como das preocupac;oes levantadas durante o
Processo de Participac;ao Publica ate a data.
Onde for apropriado, as quest5es transitarao para serem abordadas na Fase do
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EIA. 0 relat6rio do EIA tera uma tabela onde se descriminarao todas as questoes
levantadas e as respostas a essas questoes.
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7

POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIOECONOMICOS QUE
FORAMIDENTIFICADOS

7.1

POTENCIAISlMPACTOS

Os potenciais impactos ambientais e socioecon6micos a serem avaliados na Fase
do EIA foram identificados com base em:
•
•
•
•
•

Analise ambiental e social preliminar de base (antes do inicio deste
processo de EIA);
Consultas com representantes da RML;
Visitas de cam.po as areas potencialmente afectadas;
Questoes levantadas durante a consulta publica;
Revisao de literatura de estudos semelhantes.

A Tabela 7.1 abaixo fomece uma lista dos potenciais impactos do projecto no
ambiente biofisico e socioecon6mico.

Tabela 7.1

Potenciais Impactos do Projecto

Potencial
Impacto
Impactos em Areas
Entrela~adas e em Ilhas

Aspecto

Actividade

•

Possivel reduc;ao dos habitats no canal do rio, afectando deste Dragagem
modo a biodiversidade.

•

Isto e especialmente significativo quando OS potenciais
impactos afectam especies protegidas ou especies de interesse
intemacional, tais como o grou carunculado ou a cegonha de
bico de sela.
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Potencial Aspecto
Impacto
Impactos nas Pescas e em •
Possivel interrupi;ao das actividades de pesca artesanal, semiViveiros de
industrial e industrial, devido as operai;oes de dragagem e de
transporte em barcai;as.
PeixefCamarao
•

•

Actividade
Dragagem e
Transporte em
Barcai;as

Perda/redui;ao temporaria de rendimentos provenientes das
actividades relacionadas directamente com a pesca. Conflitos
devido a alterai;oes das zonas habituais de pesca ou das areas
habituais de captai;ao e de comercializai;ao.
As modificai;oes dos viveiros de peixe ou de camarao devido

a dragagem e ao transporte em barcai;as, podem traduzir-se
numa diminuii;ao da populai;ao de tais especies o que pode
ter implicai;oes simultaneas na economia local.

Impactos no Turismo

•

Os pescadoes locais que dependem do rio e dos ambientes
estuarinos/marinhos para a sua subsistencia serao sensiveis a
qualquer alterai;ao do rio ou do ambiente estuarino/marinho
que seja passive! de afectar as populai;oes de peixe. Por
conseguinte, as alterai;oes no sector das pescas tambem
podem afectar os meios de subsistencia e a economia. Por
exemplo, a area de pesca na Gorja de Lupata e digna de nota,
na medida em que sustenta uma industria de pesca local,
aonde os peixes sao capturados, secos e transportados para os
mercados do Malawi.

•

Os mangais na foz do rio tambem servem como um viveiro
valioso para peixes e camaroes, e portanto, devem-se
considerar os efeitos das operai;oes de dragagem e do
transporte em barcai;as sobre as areas de reprodui;ao de
peixe/ camarao.

•
•

Impactos cumulativos no sector da pesca artesanal.
Ha pousadas e alojamento ao longo do rio e ha portanto
potenciais implicai;oes para o turismo e para a segurani;a da
navegai;ao.
Interrupi;ao temporaria das actividades dos operadores de
turismo.
Perda temporaria de rendimentos por parte dos operadores
de barcos.

Preseni;a de
maquinas de
dragagem e outras
maquinas de
construi;ao

•

A dragagem e passive! de aumentar o fluxo no canal, o que
pode diminuir o nivel de agua nas margens do rio. Isto pode
provocar a secagem de algumas areas das zonas ribeirinhas.

Dragagem e
Transporte em
Barcai;as

•

Potencial para as zonas ribeirinhas serem afectadas pela
aci;ao da ondulai;ao resultante do transporte em barcai;as.

•

0 rio e actualmente usado por pescadores Iocais e taxis. 0
Projecto pode ter um potencial impacto na segurani;a destes
utentes ou pode impedi-los de terem pleno acesso ao rio
corrlo un-1 recurso.

•
•
Impactos nas Areas
Humidas/Zonas
Ribeirinhas

Impactos na seguram;a
dos actuais utentes do rio
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Potencial
lmpacto
Impacto na recolha de
dados hist6ricos e
correntes, pela ARAZambeze

Actividade

Aspecto
•

A dragagem ira mudar a dinamica do caudal do rio, o que
por sua vez tera implicac;oes para os dados que sao recolhidos
pela ARA-Zambeze.

lmpacto cumulativo deste •
Projecto com outros
projectos propostos

Preveem-se varios outros projectos para o rio (principalmente
projectos de gerac;iio de energia hidroelectrica). E preciso
compreender o impacto cumulativo do Projecto de
Transporte de Carvao em Barcac;as.

Impactos na "Sensac;ao do •
Lugar" Rura]/Natural

As operac;oes de 24h por dia sao passiveis de resultarem em
alguns conflitos com os actuais usuarios do rio (sejam eles
operadores turisticos ou pescadores) em tomo da materia de
navegac;ao.

•

As exigencias de iluminac;ao para a carga, descarga e pontos
de passagem, juntamente com os potenciais impactos do
ruido, podem ter implicac;oes na "sensac;iio do lugar" rural.

Impactos econ6micos
locais

•

Pode haver impactos econ6micos negativos, a escala local,
devido aos impactos nos meios de subsistencia locais
baseados no rio.

lmpactos na economia
nacional

•

Ha potencial para uma serie de diferentes tipos de efeitos
Transporte em
macroecon6micos, como resultado do projecto de transporte Barcac;as
em barcac;as.
0 projecto pode contribuir para o produto interno bruto
(PIB). 0 aumento do PIB - ou seja, o aumento da produc;ao traduz-se na forma de mais empregos, salarios mais e]evados
e menos dificuldades econ6micas.

•

7.2

Dragageme
Transporte em
Barcac;as

ESTUDOS ESPECIALIZADOS PROPOSTOS

Com base nas conclusoes da Fase do EPDA do processo do EIA, propoe-se a
realizai;ao dos seguintes estudos especializados coma parte da Fase do EIA:
•

Avaliai;ao do fluxo ambiental (incluindo a modelagem hidraulica para
entender como as potenciais mudani;as no caudal do rio podem afectar a
ecologia fluvial);

•

Dinamica dos sedimentos na foz do rio (para entender como os sedimentos se
movem na foz do rio e para compreender as implicai;oes da dragagem na foz
do rio);

•

Ecologia marinha/ estuarina (para determinar os impactos provaveis da
localizai;ao e da operai;ao da plataforma flutuante e os impactos da dragagem
na foz do rio);
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•

Ecologia fluvial (isto combina os estudos sobre as aves, a ecologia
terrestre/ribeirinha adjacente, a grande fauna do rio, os peixes ea pesca);

•

Ecologia terrestre geral (para determinar os impactos das instala<;oes de
apoio baseadas em terra, em Chinde);

•

Estudo socioecon6mico (para determinar a influencia do Projecto na situa<;ao
socio-econ6mica ribeirinha local);

•

Estudo macroecon6mico (este estudo ira pres tar informa<;oes sobre a
implica.;ao econ6mica do projecto numa escala mais ampla);

•

Ruido (para determinar os potenciais impactos decorrentes do ruido
resultante do Projecto);

•

Aguas subterraneas (este e um trabalho te6rico que oferece comentarios de
especialistas sobre potenciais impactos do Projecto nas aguas subterra.neas
fora do sistema do rio Zambeze).

Todos estes estudos consideram o Projecto durante as fases de Constru<;ao,
Opera<;ao e Desactiva<;ao. Alem disso, vai-se definir um conjunto de cenarios
para o caudal, que ira orientar os estudos dos diversos especialistas.
Os Termos de Referenda para a Pase do EIA encontram-se no Anexo A.
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8

CONCLUSA.O

Este Relat6rio do EPDA foi produzido de forma a proporcionar as PI&As com a
oportunidade de comentarem sobre todos os aspectos da Pase do EPDA, o
Projecto proposto, os estudos especializados propostos e o restante Processo de
EIA. Os comentarios devem ser enviados para a empresa Impacto, com o
enderec;o, numeros de telefone/fax e e-mail indicados abaixo. Para que os
comentarios possam ser incluidos no Relat6rio Final do EPDA, estes devern ser
enviados o rnais tardar ate ao dia 30 de Junho de 2010.
POR FAVOR ENVIE OS SEUS COMENTARIOS PARA:

Impacto
Victor Hugo Nicalou
Tel: + 258 +258 21 499636
Fax:+ +258 21493019
E-mail: vhnicolau@impacto.co.mz

Podem encontrar-se Resumos do Relat6rio do EPDA disponiveis nas seguintes
instituic;5es:
Maputo:
•
MICOA - Direcc;ao Nacional para a Avaliac;ao de Impactos Ambientais,
Av. Acordos deLusaka; e
•
Impacto, Lda, Av. Martires da Machava 968, Maputo, Moc;ambique
Tete:
•

DPCA, Av. da Independencia, Tete.

Beira:
•

DPCA, Rua Major Serpa Pinto, n°11-50

Quelimane:
•
DPCA, Av. 1 de Julho, 181
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1

INTRODU(:AO

0 registo do Projecto no MICOA representou o primeiro passo no processo do
ESIA. A esta etapa segue-se uma delimitac;ao do ambito de potencial impacto
do projecto e inclui consultas com os principais intervenientes (todas as Partes
Tnteressadas e Afectadas desde as comunidades locais ate as organizac;oes
ambientais e as autoridades govemamentais). Um dos principais resultados
da delimitac;ao inclui o desenvolvimento dos Termos de Referenda (ToR) para
a Fase da Avaliac;ao do Tmpacto. 0 objectivo destes ToR e descrever a maneira
como se vai realizar a Fase da A valiac;ao do Tmpacto, e estabelecer o seguinte:
• A panorfunica geral das actividades para concluir o processo do ESTA,
incluindo os objectivos do ESTA, estudos especializados, um esquema da
estrutura do relat6rio do ESTA e o calendario provis6rio;
• A metodologia de avaliac;ao do impacto;
• Os termos de referenda dos estudos especializados; e
• 0 envolvimento das diferentes partes interessadas e afectadas.

1.1

DESCRI<;AO GERAL DAS ACTIVIDADES PARA CONCLUIR 0 PROCESSO DO ESIA

Baseando-se na anterior fase da delimitac;ao do ambito do projecto, a equipa
do ESIA ira:
•

Actualizar e finalizar a descric;ao tecnica do projecto a medida que se
tomarem disponiveis mais detalhes de engenharia, colaborar
estreitamente com os engenheiros do projecto para confirmar os detalhes
tais como o programa de dragagem, as configurac;oes finais da infraestrutura, o desenho do equipamento a ser utilizado, incluindo as
instalac;oes de carga e as barcac;as, as localizac;oes da plataforma flutuante,
e os planos de construc;ao e operac;ao;

•

Realizar consultas adicionais e refinar melhor o ambito da Fase de
Avaliac;ao do Tmpacto, na medida do necessario;

•

Recolher dados de base adicionais atraves da revisao de literatura e de
estudos de campo, para completar uma descric;ao global das condic;oes
biofisicas e socioecon6micas;

•

Desenvolver medidas de mitigac;ao e de melhoramento e trac;ar um Plano
de Gestao Ambiental e Social (ESMP), incluindo uma abordagem para a
monitorizac;ao;

•

Comunicar os resultados num Relat6rio global de ESIA;

•

Desenvolver um Plano de Gestao Ambiental e Social (ESMP).

Figura 1.1 ilustra o processo da ETA que se vai realizar.

Figura 1.1

Processo do ESIA

1.2

OB]ECTIVOS DO ESIA

A RML reconhece que o planeamento e a gestao das questoes ambientais e
socioecon6micas duma forma abrangente sao essenciais para a execuc;ao do
Projecto e, portanto, pretende integrar plenamente as considerac;oes
ambientais e socioecon6micas no ciclo de vida do projecto proposto.
Em apoio a isto, o ESIA esta-se a conduzir em conformidade com os seguintes
requisitos moc;ambicanos:
•
•
•

Regulamento do Processo de A valiac;ao do Impacto Ambiental (Decreto
45 / 2004, de 29 de Setembro);
Directiva Geral para os Estudos de A valiac;ao do Impacto Ambiental
(Decreto Ministerial N°. 129/2006, de 19 de Julho);
Directiva Ger al para a Participac;ao Publica no processo de A valiac;ao do
Impacto Ambiental (Decreto N°. 130/2006).

0 objectivo do ESIA e avaliar, em relac;ao ao projecto e as actividades
relacionadas com o mesmo, os potenciais impactos no ambiente (incluindo os
recursos biofisicos e socioecon6micos), organizar medidas de mitigac;ao para
evitar ou minimizar os impactos negativos aonde for necessario, reforc;ar os
potenciais beneficios e comunicar a importancia dos impactos residuais que
ainda persistirem ap6s a mitigac;ao.

1.3

ESTUDOS ESPECIALIZADOS

Realizar-se-ao estudos adicionais de revisao de literatura e de cam.po para
promover a compreensao total das condic;oes ambientais e sociais existentes
(em termos de recursos e de receptores) na area de influencia do projecto.

1.3.1

Revisao de Literatura
A revisao de literatura ira incluir a analise de relat6rios e estudos existentes
que contem informac;oes relevantes para o projecto.

1.3.2

Estudos de Campo
Estudos Previstos
Os dados primarios vao ser recolhidos atraves de estudos no terreno
realizados por especialistas biofisicos e socioecon6micos. Utilizam-se para este
efeito especialistas com qualificac;oes na area particular de recursos e com
conhecimento das condic;oes locais. Utilizam-se especialistas intemacionais
para prestar orientac;ao tecnica e oferecer garantia de qualidade, sempre que
necessario.
Os Termos de Referenda para os Estudos Especializados propostos sao
descritos no Capitulo 2.

Determina9iio das Varia9oes Sazonais
As variac;oes sazonais no caudal da parte inferior do Rio Zambeze foram
muito atenuadas pela construc;ao da Barragem de Cahora Bassa. No entanto, a
ecologia ribeirinha e estuarina ainda sao influenciadas por variac;oes sazonais
do caudal. Assim, o estudo ambiental do caudal levara em considerac;ao os
caudais baixos, medios e elevados do Rio Zambeze. Alem disso, todos os
estudos especializados avaliarao os potenciais impactos do Projecto em func;ao
de diferentes cenarios para o caudal (variando desde caudal baixo a caudal
elevado).

1.4

ESTRlITURA DO RELAT6RIO DO ESIA

Na Tabela 1.1 encontra-se um esquema dos conteudos propostos para o
volume principal do Relat6rio do ESIA.

Tabela 1.1

Estrutura Proposta para o Relat6rio do EISA
Capitulo

Titulo
ResumoNaoTecnico

1

Introdu~ao

Introduc;ao do Projecto; panoriimica geral das actividades de
envolvimento das partes interessadas e afectadas; introduc;ao
a metodologia do EIA, legislac;ao e normas.

2

Justifica~ao

do
Projecto e
Alternativ as

Motivac;ao para o projecto, discussao sobre alternativas e
sustentabilidade do projecto a longo prazo.

Descri~ao

do

Descric;ao tecnica das infra-estruturas e actividades do
projecto.

do

Descric;ao das condic;oes biofisicas e socio-econ6micas
existentes.

3

Projecto
4

Descri~ao

Ambiente
Existente
5

Potenciais
Impactos

Avaliac;ao dos potenciais impactos; identificac;ao dos
impactos residuais.

6

Medidas de

Resumo das medidas de mitigac;ao para evitar ou minimizar
impactos negativos nos receptores ambientais e sociais e
para aumentar os potenciais beneficios.

Mitiga~ao

7

Plano de Gestao
Resumo do Plano de Gestao Ambiental e Social (ESMP),
Ambiental e Social tendo em considerac;ao os impactos identificados, as
medidas de mitigac;ao planeadas e os requisitos de
monitorizac;ao.

9

Conclusoes

Conclusoes do processo do ESIA.

Refs

Referencias

Uma lista de referencias e websites citados no texto.

Anexos

1.5

Descri~ao

Resumo do relat6rio escrito em linguagem nao tecnica.

Estes incluirao os anexos tecnicos, com detalhes dos estudos
especializados e quaisquer mapas e documentac;ao de
consulta adicional.

CALENDARJO PROVIS6RJO PARA A FASE DA AVALIA~AO DO lMPACTO

Na Tabela 1.2 abaixo define-se um calendario provis6rio para a fase da
Avaliac;ao do Impacto.

Tabela 1.2

Calendario Indicativo para a Fase da Avaliafiio do Impacto
Actividade
Trabalho de campo dos Especialistas
Seminario de Especialistas (para
apresentac;ao de resultados)
Relat6rios Finais dos Especialistas
Relat6rio preliminar do ESIA e do ESMP

Periodo
Inicio
Fim
Marc;o de 2010
Agosto de 2010
25 de Outubro de 26 de Outubro de
2010
2010
2 de Novembro de
2010
23 de N ovembro de
2010

Actividade
Comentarios publicos sobre o
Relat6rioprelim inar do ESIA e do ESMP
Relat6rio Final do ESlA e do ESMP

Inf d o
6 de Janeiro de
2011

Perfodo
Fim
11 de Fevereiro de
2011
9 de Man;o de 2011

2

METODOLOGIA DA AVALIA{'.AO DO IMPACTO

2.1

TIPOS DE IMPACTOS E DEFINI<;OES

Ha um.a serie de maneiras para descrever e quantificar os impactos. Um
impacto traduz-se, essencialmente, em qualquer alterac;ao a um recurso ou
receptor, provocada pela presenc;a do Projecto ou pela execuc;ao duma
actividade relacionado com o Projecto.
A avaliac;ao dos dados de base recolhidos durante os estudos de campo ira
contribuir com informac;ao para o processo de avaliac;ao e ira descrever o
modo como o Projecto pode afectar o ambiente bioffsico e socioecon6mico.
Os tipos de impactos e as terminologias utilizadas nesta avaliac;ao
apresentam-se na Tabela 2.1.

Tabela 2.1

Terminologia da Avaliafifo do Impacto

:Ii.

Positivo
Negativo

Impacto directo

Impacto indirecto

Inmpacto cumulativo

2.2

Um impacto que se considera que representa um melhoramento
de base ou que introduz uma mudam;a positiva.
Um impacto que se considera que representa uma alterac;ao
desfavoravel de base, ou que introduz um novo factor
indeseji'ivel.
Impactos que resultam duma interaq:ao directa entre uma
actividade do projecto prevista e o ambiente receptor/
receptores (p.ex. entre a ocupac;ao do sitio e os habitats preexistentes, ou entre uma descarga de efluentes e a qualidade da
cigua recebida).
Impactos que resultam dum incentivo a realizac;ao doutras
actividades em consequencia do Projecto (p.ex. a imigrac;ao a
procura de emprego e que se reflecte na correspondente procura
de recursos).
Impactos que actuam juntamente com outros impactos
(incluindo aqueles de actividades actuais ou futuras da parte de
terceiros) para afectar os mesmos recursos e/ ou receptores que o
Projecto afecta.

A VALLAR A lMPORTANCIA

Nao ha uma Unica definic;ao aceite de "importancia" e sua determinac;ao e,
portanto, algo subjectivo. No entanto, ha um reconhecimento geral que a
importfu1.cia e uma func;ao da magnit-..ide do impacto e da probabi!idade de o
impacto ocorrer. E amplamente aceite que a Magnitude do Impacto (ou a
Gravidade) e uma func;ao da extensao, durac;ao e intensidade do impacto.
Na Tabela 2.2. resumem-se os criterios utilizados para determinar a
importancia

Tabela 2.2

Criterios de Importancia
Magnitude doimpacto - o grau da altera~ao provocada no ambiente
No local - impactos limitados a area de actividade directamente
afectada.
Local - impactos que afectam uma area dentro dum raio de cinco
quil6metros de cada lado da margem do rio ou a area/ zona de
cobertura da actividade directamente afectada.
Regional - impactos que afectam recursos ambientais de
importancia regional ou que se podem sentir a uma escala
Extensao
regional, conforme determinada por limites administrativos, tipo
de habitat/ ecossistema.
N acional - impactos que afectam recursos ambientais de
importancia nacional ou que afectam uma area de importancia
nacional / ou que tern consequencias macroecon6micas.
Transfronteirii;a/ Internacional - impactos que afectam recursos
ambientais de importancia internacional, tais como areas
protegidas por convem;oes internacionais.
Temporaria - impactos previstos para serem de curta dura<;ao e
intermitentes / ocasionais.
A Curto Prazo - impactos previstos apenas para a dura<;ao do
periodo de constru<;ao.
A Longo Prazo - impactos que se prolongam durante a vida do
Projecto, mas que terminam com o termo das opera<;oes do
Durai;ao
Projecto
Permanente - impactos que provocam uma altera<;ao permanente
no receptor ou recurso afectado (p.ex. remo<;ao ou destrui<;ao de
um habitat ecol6gico), a qua! permaneceni substancialmente para
alem da vida do Projecto.
AMBIENTE BIOFfSICO: A intensidade pode-se considerar em termos
da sensibilidade do receptor de biodiversidade (isto e, habitats, especies ou
comunidades).
Negligenciavel - o impacto no ambiente nao e detectavel.
Baixa - o impacto afecta o ambiente de tal forma que as fun<;oes e
processos naturais nao sao afectados.
Ml!dia -o ambiente afectado e alterado mas as fun<;oes e processos
naturais mantem-se, embora duma rnaneira modificada.
Elevada - as fun<;oes ou processos naturais sao alterados a tal
ponto que cessam temporariamente ou permanentemente.

lntensidade

(1)

Se for necessario, devem-se utilizar os padroes nacionais e/ou
internacionais como medida do impacto. Os estudos especializados
devem tentar quantijicar a magnitude dos impactos e definir os
f undnmentos utilizados.
AMBIENTE SOCIOECON OMICO: A intensidade pode-se considerar
em termos da capacidade das pessoas/comunidades afectadas pelo projecto
para se adaptarem as mudan~as provocadas pelo Projecto.
Negligenciavel - Nao ha nenhuma mudan<;a perceptive! nos
rneios de subsistencia das pessoas.
Baixa - As pessoas/ comunidades conseguem adaptar-se e manter
os seus meios de subsistencia pre-impacto, duma forma
relativamente facil.
Media - Capazes de se adaptarem com alguma dificuldade e de
manterem os seus meios de subsistencia pre-impacto, mas apenas
com algum grau de apoio.
Elevada - Aqueles que foram afectados nao conseguem adaptar-se

(1) A frequl'.!ncia da actividade que provoca o impacto tambem influencia a intensidade do impacto, i.e. quanto mais
frequente for a actividade, mais elevada ~ a intensidade.

Improvavel
Provavel
Certo

0 impacto vai ocorrer.

Assim que a classifica<_;:ao para a magnitude e a para probabilidade estiver
determinada, pode-se utilizar a matriz a seguir (Tabela 2.3) para determinar a
importancia do impacto.

Tabela 2.3

Matriz da Classificafifo da Importancia para Impactos Positivos e Negativos
TAXA DEIMPORTANCIA

w
Cl

I

Negligenciavel

Menor

Menor

Moderada

Moderada

Mai or

Mai or

A Tabela 2.4 descreve as varias defini<;oes de importancia dum impacto.

Tabela 2.4

Definifoes da Importancia
Defini~oes

da importAncia
Um impacto de importancia negligenciavel ocorre quando um recurso ou
Importiincia
receptor nao e afectado de nenhuma forma por uma detenninada actividade,
negligenciav ou quando se considera o efeito previsto como imperceptive} ou irreconhecivel
el
a partir dos niveis dos antecedentes naturais.
Um impacto de menor importancia ocorre quando se sente o efeito, mas em
Importancia que a magnitude do impacto e suficientemente reduzida e se encontra bem
men or
dentro dos padroes aceites e/ ou se o receptor e de baixa sensibilidade/valor.
Um impacto de importancia moderada e aquele que se encontra dentro dos
Importancia
limites e padroes aceites. A importancia a atribuir aos impactos moderados
moderada
esta em demonstrar que o impacto foi reduzido a um nlvel tao baixo quanto
razoavelmente possivel (ALARP). Isto nao significa necessariamente que os
impactos "moderados" tern que ser reduzidos a impactos "menores," mas sim
que os impactos medios estao a ser geridos de fonna eficaz e eficiente.
Um impacto de maior importancia e aquele em que ha possibilidade de se
Importancia
ultrapassar um limite ou padrao aceite, ou em que os impactos de grande
maior
magnitude ocorrem em receptores/recursos valorizados/sensiveis. Um dos
objectivos do processo do EIA e conseguir uma situac;ao em que o Projecto nao
tenha nenhum grande impacto residual e certamente que nao tenha impactos
que perdurem no longo prazo ou que abranjam uma grande area. No entanto,
quanto a a!gu.:ns aspectcs, e passive! que haja grandes impactos residuais ap6s
se terem esgotado todas as opc;oes de mitigac;ao viaveis (ou seja, ap6s a
aplicac;ao da ALARP). 0 impacto visual do desenvolvimento pode ser um
exemplo. Cabe entao aos reguladores e aos intervenientes, a tarefa de pesar
esses factores negativos contra os factores positivos, tais como o emprego, no
momento da sua tomada de decisao sobre o Projecto.

Assim que se tiver determinado a importancia do impacto, e importante
qualificar o grau de confiam;;a na avalia<_;:ao. A confian<_;:a na previsao esta

associada com quaisquer incertezas que existam, como por exemplo, quando a
informac;ao e insuficiente para avaliar 0 impacto. 0 grau de confianc;a pode Ser
expresso como baixo, medio ou elevado.

2.3

POTENCIAL DE MI11GA(:AO E IMPACTOS RESIDUAIS

Relativamente aos impactos significativos identificados, a previsao aponta
para que o consultor trabalhe com o Proponente do Projecto, na identificac;ao
das medidas de mitigac;ao e das praticas adequadas que e possivel serem
executadas. Proceder-se-a ao desenvolvimento daquela mitigac;ao que se pode
incorporar na concepc;ao do Projecto, de forma a evitar ou a reduzir os
impactos negativos ou a aumentar os impactos positivos. Tambem se incluira
uma descric;ao destas medidas de mitigac;ao no ESMP.
Os Impactos Residuais sao aqueles impactos que subsistem ap6s as medidas
de mitigac;ao terem sido concebidas e aplicadas. Ap6s aplicar a mitigac;ao,
procede-se a uma reavaliac;ao de cada impacto, pressupondo que a medida de
mitigac;ao e efectivamente aplicada e, qualquer impacto que subsista, e de
novo avaliado usando o processo descrito acima. 0 resultado e uma
classificac;ao da importancia do impacto residual.

2.4

lMPACTOS CUMULATIVOS

Os impactos cumulativos referem-se aos casos em que o Projecto actua em
conjunto com outras actividades nao relacionadas, que afectam um recurso ou
receptor comum. Os impactos cumulativos podem ocorrer como resultado de
actividades em curso na area do Projecto, ou atraves de actividades futuras
propostas para a area do Projecto. Para este Projecto, o entendimento e a
apresentac;ao de relat6rios sabre os impactos cumulativos (incluindo a
proposta de futuras barragens hidroelectricas) serao importantes para poder
fazer uma avaliac;ao abrangente dos efeitos do Projecto sabre os ambientes
biofisicos e socioecon6micos receptores.

3

TERMOS DE REFERENCIA PARA ESTUDOS ESPECIALIZADOS

Com base nos resultados da fase do EPDA do processo do ESIA, serao
realizados os seguintes estudos especializados para avaliar os potenciais
impactos no ambiente biofisico e socioecon6mico:
•

A valia<;ao ambiental do caudal (incluindo a modelagem hidraulica, para
entender o modo como as potenciais mudan<;as no fluxo do rio podem
afectar a ecologia flu vial);

•

A dinamica dos sedimentos na foz do rio (para entender como se movem
os sedimentos na foz do rio e para compreender as implica<;oes da
dragagem na foz do rio);

•

A ecologia marinha/ estuarina (para determinar os impactos provaveis da
localiza<;ao e opera<;ao da plataforma flutuante e os impactos da dragagem
na foz do rio);

•

A ecologia fluvial (este estudo combina estudos sobre as aves, a ecologia
terrestre/ ribeirinha adjacente, a grande fauna flu vial, peixes e pesca);

•

A ecologia terrestre geral (para determinar os impactos das instala<;oes de
apoio terrestres em Chinde);

•

Estudo socioecon6mico (para determinar a influencia do Projecto nos
aspectos socioecon6micas ribeirinhos locais);

•

Estudo macroecon6mico (este estudo ira ajudar a compreender melhor as
implica<;oes econ6micas mais alargadas do Projecto);

•

Ruido (para determinar os potenciais impactos do ruido que surgem como
resultado do Projecto);

•

Aguas subterraneas (este e uma revisao de literatura que oferece
comentarios dos especialistas sobre os potenciais impactos do Projecto nas
aguas subterraneas fora do Sistema do Rio Zambeze).

Os termos de referenda detalhados para cada estudo especializado
encontram-se abaixo.

3.1

A VALIAc;'AO AMBIENTAL DO CAUDAL

0 objectivo deste estudo sera compreender as mudan<;as que podem resultar
das opera<;oes de dragagem no caudal ambiental do Rio Zambeze. Isto, por
sua vez, sera utilizado para compreender os possiveis impactos ecol6gicos na
area do delta, tanto em areas especificas do local como ao longo de todo o rio.

3.1.1

Trabalho de Campo
0 trabalho sera realizado em quatro troc;os representativos. Trabalhar-se-a
para que os quatro troc;os fluviais morfologicamente representativos sejam
compreendidos em detalhe. A informac;ao destes troc;os sera extrapolada para
outras areas aonde se propoe a dragagem. Estes troc;os devem ter varios
quil6metros de comprimento e os provaveis impactos da dragagem serao
avaliados a escala macro dentro de cada troc;o. (1)
Os troc;os serao seleccionados com base numa indicac;ao geomorfol6gica tanto
das areas sensiveis como da gama de tipos de canais ao longo do rio (p.ex.,
que se juntam por anastomose, entrelac;ado, seguindo uma Unica linha, divido
em distributarios). A considerac;ao dos impactos da dragagem nos troc;os
representativos vai permitir uma ampliac;ao das avaliac;oes baseadas no local e
fornecer algumas indicac;oes acerca das mudanc;as ao longo da maior parte do
troc;o analisado.
Em cada um dos locais, proceder-se-a a um exame das secc;oes transversais
detalhadas para desenvolver um modelo hidraulico do comportamento do
fluxo (sao necessarias mUltiplas secc;oes transversais nos tipos de canais que se
juntam por anastomose e que incluem multiplos canais - estes tambem sao
passiveis de se correlacionarem com as areas que precisam de dragagem, visto
que mUltiplos canais pressupoem profundidades maximas inferiores). Os
locais estarao localizados o mais pr6ximo possivel dos indicadores existentes,
para aproveitar os dados disponiveis do nivel de agua para a calibrac;ao do
modelo. No momenta em que se procede ao levantamento do local medem-se
tambem os fluxos.
Havera, pelo menos, um dos segmentos associado as areas da planicie aluvial
(para a avaliac;ao das mudanc;as no regime das inundac;oes das margens do
rio).

3.1.2

Avaliafiio do Impacto
Assim que se tiver instalado e calibrado o modelo hidraulico (usando dados
batimetricos) utilizando a informac;ao disponivel das estac;oes existentes de
aferic;ao sobre o nivel de agua e as descargas, este pode ser usado para estimar
as taxas actuais de transporte dos sedimentos ao longo do curso inferior do
Rio Zambeze. Posteriormente, pode-se utilizar para prever o efeito que as
modificac;oes propostas para as margens, leitos e fonna planifonne do canal
produz sabre o comportamento do transporte de sedimentos (mais
provavelmente a escala de um segmento). 0 modelo tambem sera utilizado
para prever os efeitos das alterac;oes hidraulicas (e das mudanc;as
geomorfol6gicas antecipadas) sobre as relac;oes entre a descarga e o nivel da
agua - visto que estas detenninam mudanc;as no regime de inundac;oes (e em

(1) Por defini.;ao, a dragagem ira remover as sec.;Oes de controle que definem os tro.;os dos CUisos de agua
paralelos/ entrela.;ados, e nao poderemos prever aonde e nem se estes se irao reformar. Por este motivo, vamos pressupor
que os controlos (i.e. as seci;oes menos profundas do canal) se manterao a profundidade exigida para o transporte em
barcai;as.

certa medida, um caudal baixo) do rio ( p.ex. magnitude, frequencia e dura<;ao
dos casos de inunda<;ao das margens).
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Para avaliar os impactos da dragagem nas caracteristicas do transporte de
sedimentos do rio, proceder-se-a a modula<;ao das mudan<;as no potencial
transporte de sedimentos por arrastamento nos quatro segmentos em ana.Iise,
utilizando tanto as condi<;oes hidrol6gicas Naturalizadas como as do
Momento Presente, para obter uma indica<;ao da mudan<;a que possa ja ter
havido no transporte de sedimentos, em resposta aos regimes de caudal
alterados, a saber:
•

•

•

•

Identificar-se-ao classes de fluxo de descarga geomorfologicamente
eficazes e-mudan<;as no total das potenciais cargas de transporte entre os
diferentes cenarios hidrol6gicos;
Os resultados serao comparados com o potencial de transporte de
sedimentos, por arrastamento, dos segmentos ap6s a dragagem, e com as
mudan<;as no sistema hidraulico local associado (como consequencia da
dragagem proposta no e/ ou do endireitamento do canal);
As previsoes qualitativas da mudan<;a na morfologia do canal, nas
inunda<;oes das margens e nos ecossistemas associados da planicie aluvial
serao feitas com base nos resultados da modelagem;
Apenas sera modelado o potencial de transporte de sedimentos por
arrastamento.

Alem disso:
•

Sempre que possivel, serao prestadas recomenda<;oes para a elimina<;ao
apropriada do material dragado.

•

Durante o trabalho no terreno, analisar-se-a a composi<;ao das margens do
rio tendo em vista determinar a sensibilidade aos impactos da ondula<;ao.

Finalmente, far-se-a uma avalia<;ao dos provaveis impactos das mudan<;as da
geometria do canal em:

•

•
•
•

•

comportamento hidraulico;
potencial de transporte de sedimentos;
geomorfologia fluvial, incluindo a diversidade dos habitats;
inunda<;oes das margens; e
biota da planicie aluvial.

Os resultados da avalia<;ao acima referida serao utilizados para avaliar o
impacto produzido pelas possiveis mudan<;as dos padroes de inundac;ao
segundo os actuais e futuros cenarios para o caudal nos ecossistemas
aquaticos. Estes ecossistemas serao avaliados em termos dos efeitos
provocados sobre a vegetac;ao, os peixes e a fauna bravia. Uma redu<;ao na
inundac;ao da planicie aluvial tambem pode aumentar o risco doutros
impactos no ecossistema da planicie aluvial e nos servi<;os que presta aos
humanos, tais como a propaga<;ao de queimadas, a perda de pesca da planicie
aluvial, a perda de agricultura irrigada pelo rio, e um aumento da ca<;a ilegal

de carne de fauna bravia. Esta questao sera analisada na fase da avaliac;ao do
impacto.
A avaliac;ao sera feita num ambiente de seminario, aonde os varios membros
da equipa terao oportunidade para interagir. Propoe-se o preenchimento de
um banco de dados DRIFT, pois este disponibilizara a estrutura necessaria
para a avaliac;ao e ajudara a resumir, classificar e apresentar os impactos.

3.2

DINAMICA DOS SEDIMENTOS NA Faz DO RIO

3.2.1

Trabalho no Terreno
A RML ira classificar os sedimentos do rio e da areia da praia a norte e a sul
da foz do rio.

3.2.2

Avaliaftfo do Impacto
0 estudo tentara responder as seguintes questoes:
•
•

•

Como ira a dragagem do banco de areia na foz do Rio Zambeze afectar a
intrusao de agua salgada no estuario?
A dragagem provocara a interrupc;ao do regime de transporte longitudinal
dos sedimentos e provocara deste modo a desestabilizac;ao das praias
arenosas de ambos os lades norte e sul da foz do rio em Chinde?
Na eventualidade dum derrame de carvao, havera o desenvolvimento
duma pluma, e se este for o caso, como e que esta se ira espalhar, diluir e
assentar em relac;ao ao ponto de origem?

Para responder a estas quest5es, vao-se descrever e analisar os actuais regimes
hidrodinamicos e de sedimentos, como parte de uma revisao bibliografica,
utilizando a informac;ao existente, as medic;oes de campo existentes e os
principios directores e os metodos de engenharia costeira. Este estudo ira
avaliar o volume das quantidades dragadas a partir da barra de areia no mar,
comparadas com os volumes de sedimentos naturais e com os caudais do Rio
Zambeze. A intrusao da agua salgada no estuario sera avaliada atraves da
revisao dos niveis batimetricos existentes e propostos do leito do rio e da
mudanc;a resultante na profundidade da barra e do prisma de mare.
0 movimento longitudinal dos sedimentos e a estabilidade da linha da costa
serao avaliados com base nos dados litorais disponiveis, ou seja, fotografias
aereas ou levantamentos das linhas da costa. A taxa do transporte liquido de
sedimentos ao longo da costa (pela costa acima ou abaixo) serci cakuiada com
base nas informac;oes acerca do tamanho do grao, na informac;ao da ondulac;ao
local e nos perfis de praia.
Para determinar os efeitos de carvao derramado acidentalmente na agua,
estimam-se as correntes a partir da informac;ao disponivel e utiliza-se um
modelo simples de dispersao analitica. Estes efeitos serao avaliados e
comunicados em relac;ao ao ponto do derrame.

I
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3.3

ECO LOGIA MARINHA/ESTUARINA

3.3.1

Trabalho de Campo
0 trabalho de campo sera constituido por visitas de barco a area de estudo,
observa<;ao de campo e entrevistas com pescadores locais. Dependendo da
qualidade das informa<;5es disponiveis, pode ser precisa alguma amostragem
da fauna bentica.
As entrevistas aos pescadores destinam-se a:
•
•
•
•

avaliar a composic;ao das especies, e a distribuic;ao e abundancia das
comunidades de peixes na area;
identificar as especies de valor de conservac;ao, bem como as especies
ameac;adas, endemicas e em vias de extinc;ao;
documentar as praticas de pesca;
descrever a potencial importancia da pesca para a populac;ao local da area
afectada, no contexto do projecto proposto.

Os dados primarios recolhidos serao complementadas por uma grande
quantidade de dados publicados e nao publicados disponiveis sobre o Delta
doZambeze.
3.3.2

Avaliafiio do Impacto
Os resultados do estudo sobre a dinamica dos sedimentos e o entendimento
das actividades operacionais do transporte em barcac;as e do actual trafego
marinho, servirao para avaliar os impactos no ambiente estuarino. Para
avaliar os potenciais impactos no ambiente marinho, utiliza-se a superficie e as
actividades operacionais da plataforma flutuante. Sera feita uma avaliac;ao de
ambas as condic;5es normais e perturbadas.
Serao disponibilizadas medidas de mitigac;ao, bem como recomendac;5es para
os procedimentos essenciais de gestao ambiental.

3.4

ECOLOGIA FLUVIAL

3.4.1

Pesca e Pescas
Trabalho de Campo
As entrevistas aos pescadores destinam-se a:
•
•
•
•

descrever os peixes que ocorrem na area;
avaliar a composic;ao das especies e a distribui<;ao e abundancia das
comunidades de peixes na area;
identificar as especies de valor de conservac;ao, bem como as especies
ameac;adas, endemicas e em vias de extin<;ao;
documentar as praticas de pesca;

•

descrever a potencial importancia da pesca para a populac;ao local da area
afectada, no contexto do projecto proposto.

0 trabalho de cam.po e as entrevistas serao conduzidas nas areas aonde a
dragagem sera significativa, em locais identificados coma "pontos
problematicos" e em areas que possam ser afectadas caso ocorram mudanc;as
no regime e no padrao de inundac;oes. Observar-se-a directamente o pescado
dos pescadores, os quais serao tambem entrevistados. Durante as entrevistas
utilizar-se-ao imagens de peixes com os names locais. Sera solicitado aos
pescadores que indiquem se um peixe especifico ocorre na area e, em caso
afirmativo, estabelece-se a importancia relativa deste peixe para a sua
subsistencia.

Avaliariio do Impacto
0 especialista ira usar a metodologia fornecida pelo ERM, para avaliar os
potenciais impactos da construc;ao e das actividades da fase operacional do
projecto nos peixes e nas pescas. 0 modelo hidraulico e o modelo do
transporte de sedimentos permitirao que o especialista antecipe os impactos
das mudanc;as no fluxo e no movimento de sedimentos. Os potenciais
impactos relacionam-se com a perda/ perturbac;ao do habitat, com o aumento
temporario da turbidez e com o potencial aumento de ruidos.
Serao disponibilizadasmedidas de mitigac;ao e gestao, bem coma quaisquer
requisitos de monitorizac;ao.

3.4.2

Fauna Bentica

Trabalho de campo
A componente bentica de agua doce incidira sabre os macro-invertebrados (>
lmm de tamanho) que vivem no fundo do rio e que podem ser afectados pelo
desenvolvimento proposto. Proceder-se-a a recolha de dados semiquantitativos para permitir a comparac;ao com as mudanc;as futuras.
Seleccionaram-se os invertebrados benticos como os indicadores adequados,
visto que sao susceptiveis de constituirem uma componente importante da
cadeia alimentar, sendo principalmente sedentarios e susceptiveis de serem
afectados directamente pela dragagem proposta (ou seja, localizados em
sedimentos e sensiveis a turbidez). A avaliac;ao assentara nas mudanc;as de
habitat previstas em alguns (quatro ou cinco) locais seleccionados. Juntamente
com a equipa do projecto, identificar-se-ao os locais sensiveis ou os "pontos
problematicos." Os locais irao incluir a instalac;ao de carregamento proposta
em Benga e tres ou quatro areas principais de dragagem, mas podem-se
identificar outras areas-chave que se tenham identificado durante a
modelagem hidraulica. <1l

(1) A instala~ao de ancoragem em Chin de serA abordada pelo estudo rnarinho e estuarino.

Em cada local identificado proceder-se-a a classifica~ao e mapeamento dos
habitats de instream ecol6gicos disponiveis. Proceder-se-a a amostragem dos
invertebrados benticos dentro de cada tipo de habitat principal, usando uma
garra de amostragem tipo Ponar, operada a partir dum barco. Utilizar-se-a
uma ferramenta de pesca atraves de energia electrica (electrofisher) para a
amostragem de camaroes de agua doce em cada um dos principais habitats. A
amostragem sera realizada apenas uma vez durante a epoca seca. As amostras
serao devolvidas ao rio, com excep<;ao das amostras representativas, as quais
serao guardadas para confirmar as identifica<;oes.

Avalia9iio do Impacto
0 especialista utilizara a metodologia fomecida pelo ERM para avaliar os
potenciais impactos da constru<;ao e das actividades da fase operacional do
projecto, na biota bentica. 0 objectivo da avalia<;ao dos impactos sera
quantificar os impactos de varios cenarios para o caudal, da destrui<;ao do
habitat nos locais de dragagem, da altera~ao do habitat no local de elimina<;ao
e dos cenarios operacionais, na disponibilidade de habitats ecol6gicos tipo
instream e na biota bentica associada.
Serao disponibilizadasmedidas de mitiga<;ao e gestao, bem como quaisquer
requisitos de monitoriza<;ao.

3.4.3

Vegetafiio Ribeirinha
Trabalho de Campo
Juntamente com a equipa do projecto serao identificados os locais sensiveis ou
os "pontos problematicos." Estes locais incluem as areas aonde se vao instalar
infra-estruturas permanentes, locais de grandes volumes de dragagem, locais
que fomecem uma indica<;ao representativa da vegeta<;ao ribeirinha ao longo
do comprimento do rio e/ ou locais que possam ser afectados se houver
mudan<;as no regime e no padrao das inunda~oes.

Avalia9iio do Impacto
0 modelo hidraulico permitira que o especialista preveja os impactos das
mudan<;as no caudal, na altura do rio e nas inunda<;oes. Os potenciais
impactos estao relacionados com a perda/ perturba<;ao do habitat, e com a
seca.
Serao disponibilizadasmedidas de mitiga<;ao e gestao, bem como quaisquer
requisitos de monitoriza<;i.io.

3.4.4

Avifauna
Trabalho de Campo
0 trabalho no terreno realizar-se-a nas areas aonde a dragagem sera
significativa, em "pontos problematicos" identificados e em areas que possam

ser afectadas se houver mudam;as no regime e no padrao de inundac;oes. A
metodologia implica ohservac;oes no terreno complementadas por dados
secundarios (relat6rios e estudos existentes).

Avalia9ao do Impacto
0 especialista utilizara a metodologia fomecida pelo ERM para avaliar os
potenciais impactos da construc;ao e das actividades da fase operacional do
projecto na avifauna, especialmente nas especies protegidas e ameac_;:adas. A
avaliac;ao dos impactos tera como ohjectivo quantificar os impactos das
mudanc;as do caudal, das operac;oes de dragagem e da operacionalizac;ao do
transporte em barcac;as.
Serao disponibilizadasmedidas de mitigac;ao e gestao, hem como quaisquer
requisites de monitorizac;ao.

3.5

ECOLOGIA TERRESTRE GERAL

3.5.1

Trabalho de Campo
0 trahalho de campo sera realizado ao longo do local proposto para as
instalac;oes de apoio na margem norte do rio, em Chinde. A metodologia
implica ohservac;oes no terreno complementadas por dados secundarios
(relat6rios e estudos existentes). Mapeiam-se os principais tipos de vegetac;ao
e registam-se as especies raras ou em vias de extinc;ao, conhecidas como
hahitando a area.

3.5.2

Avaliafiio do Impacto
0 especialista utilizara a metodologia fornecida pela ERM para avaliar os
potenciais impactos da construc;ao e das actividades da fase operacional do
projecto na ecologia terrestre (concentrando-se nas instalac;oes de apoio em
Chinde) e na macrofauna do amhiente fluvial. A avaliac;ao visa quantificar os
impactos nas margens do rio/planicie aluvial, se os houver, decorrentes de
alterac;oes do fluxo e das operac;oes de dragagem e do transporte em barcac;as.
Disponibilizam-se medidas de mitigac;ao e gestao, hem como quaisquer
requisitos de monitorizac_;:ao.

3.6

ESTUDO SOCIOECONOMICO

3.6.1

Trabalho de Campo
As informac;oes recolhidas atraves da revisao de literatura serao actualizadas e
validadas atraves de trahalho no terreno. 0 amhito do trabalho no terreno ira
incluir:
•

Identificac;ao de estrategias de suhsistencia relacionadas com o rio, de
forma a avaliar possiveis impactos do projecto na vida e nas actividades

das comunidades ribeirinhas. Prestar-se-a atern;ao especial a pesca e as
actividades agricolas de pequena escala, nas ilhas e nas margens do rio;
•

Identificac;ao das actividades econ6micas relacionadas com o rio (a
agricultura em grande escala, tal como plantac;oes de cana-de-ac;ucar, as
actividades de turismo, o transporte de pessoas, etc.);

•

Identificac;ao dos actuais padroes de navegac;ao no rio (barcac;as para o
transporte de cana-de-ac;ucar, bateloes, trafego de canoas, etc.);

•

Identificac;ao de locais sensiveis (pontos problematicos) aonde podem
surgir preocupac;oes devido a factores especificos (densidade populacional
particularmente elevada, trafego flu vial particularmente intenso,
importancia cultural, etc.).

Visitar-se-ao as administrac;oes locais (aos niveis do Distrito, do Posto
Administrativo e da Localidade), para apresentar o projecto, recolher
informac;ao actualizada e assegurar apoio e assistencia oficial as equipas do
projecto.

3.6.2

Avaliafii.o do Impacto

0 especialista utilizara a metodologia fomecida pela ERM para avaliar os
potenciais impactos da construc;ao e das actividades da fase operacional do
projecto, nas actividades socioecon6micas ao longo do rio. Este estudo
tambem ira contar com os resultados doutros estudos para avaliar os impactos
socioecon6micos que possam resultar dum impacto directo nos peixes ou
noutras especies e habitats importantes. Disponibilizam-se medidas de
mitigac;ao e gestao, bem como quaisquer requisitos de monitorizac;ao. A
avaliac;ao do impacto socioecon6mico ira considerar a demografia, os meios de
subsistencia e o turismo. A analise dos aspectos macroecon6micos far-se-a
atraves dum estudo macroecon6mico (veja abaixo).
3.7

ESTUDO MACROECON6MICO

Propoe-se que a analise macroecon6mica das operac;oes de transporte em
barcac;as no Rio Zambeze seja feita em tres fases. A primeira fase envolveria
uma analise input-output das operac;oes propostas de transporte em barcac;as, a
segunda fase envolveria uma avaliac;ao econ6mica estrategica das
oportunidades que podem surgir devido a abertura dum nova corredor de
transporte no rio, ea terceira fase envolveria uma analise de custo-beneficio.
Embora as tres analises sejam importantes, e realmente a analise de custobeneficio que vai reunir os resultados das duas fases anteriores e apresenta-los
nurn formato aceite intemacionalmente.

3.7.1

Metodologia
Analise input-output

"-

0 tamanho duma economia nacional ou regional e medido em termos do total
de todas as actividades econ6micas que ocorrem na area em questao, tanto no
sector publico como no sector privado. 0 nome dado a medida do tamanho da
economia e o Produto lntemo Bruto (PIB) do pais como um todo, ou Produto
Geografico Bruto (GGP) para uma provincia ou outra subdivisao da na~ao. A
unidade de medida e a moeda nacional.
Embora haja uma serie de diferentes tipos de efeitos macroecon6micos, os
dois mais importantes sao a contribui~ao para o PIB e a cria~ao de postos de
trabalho. A importancia da cria~ao de emprego e evidente. 0 crescimento do
PIB significa o aumento do nivel de vida da popula~ao. Um aumento do PIB ou seja, um aumento da produ~ao - traduz-se na forma de mais empregos,
salarios mais elevados e dificuldades econ6micas reduzidas. E, claramente,
uma medida importante.
A tarefa actual de calcular o impacto macroecon6mico do projecto proposto,
exige uma abordagem detalhada e multifacetada, sobretudo devido aos
chamados efeitos multiplicadores. Sabemos que o simples acto de despender por exemplo na constru~ao dum porto de barca~as - provoca efeitos
econ6micos. A procura de a~o e cimento pode levar ao aumento da produ~ao
nessas industrias. 0 aumento da procura de a~o e cimento, por sua vez, leva
ao aumento da procura da produ~ao de minera~ao, a qual utiliza madeira,
agua, electricidade, e assim por diante. Estes sao os chamados efeitos
multiplicadores. Enquanto este processo se desenrola, cada industria emprega
pessoas e paga salarios. Os funcionarios, por sua vez, gastam os seus salarios e
causam outros efeitos multiplicadores na economia. Medir este processo e
mais complicado pelo facto de que diferentes industrias requerem diferentes
tipos de habilidades. Isto origina estruturas salariais diferentes entre os
diversos sectores. Pessoas que ganham salarios diferentes tern padroes de
gastos diferentes. Assim, a mudan~a nos padroes globais das despesas
depende dos tipos de industrias afectados.
Os efeitos multiplicadores determinam-se atraves da analise input-output.
Para determinar os multiplicadores na analise input-output utilizar-se-a uma
Matriz de Contabilidade Social para Mo~ambique.

Avaliai;ao Econ6mica Estrategica
0 ponto de partida para a avalia~ao econ6mica estrategica sera a analise de
todos os documentos de politica local, para entender o modo coma as
autoridades locais identificaram as oportunidades de crescimento. Pode-se
entao avaliar o modo como o projecto proposto se adequa a estes documentos
de politica local, bem como o grau em que o projecto proposto vai apoiar as
iniciativas de desenvolvimento local.
Em seguida, propoe-se o desenvolvimento de alguns estudos de caso, para

compreender o potencial da modermzac;ao do corredor de transporte fluvial.
Devido a previsao de falta de dados, estes estudos de caso devem ser
formulados com os principais interessados num seminario e, posteriormente,
baseados em estudos de caso semelhantes que tenham sido desenvolvidos em
areas rurais na Africa Austral.

Analise Custo-Beneficio (CBA)
Para qualquer projecto desta natureza e imperativo que se realiza uma analise
de custo/beneficio. Normalmente realiza-se uma anilise de custo/beneficio a
partir da perspectiva dum pais ou duma regiao como um todo, e nao apenas
dum nnico interveniente. Como tal, devem-se ter em conta todos os custos
(incluindo as operac;oes de minerac;ao e os custos de transporte em barcac;as,
os custos ambientais e quaisquer impactos negativos nas industrias existentes)
e beneficios (incluindo a potencial revelac;ao de oportunidades para a
populac;ao local) na analise.
Tem-se em considerac;ao o conhecimento do calendario dos custos e dos
beneficios, o qual se actualiza para os valores actuais, utilizando uma taxa de
desconto social. A adesao as orientac;oes normalizadas ocorrera na altura em
que se realiza a CBA e, para determinar o verdadeiro impacto na economia,
ter-se-ao em considerac;ao todos os prec;os-sobra relevantes, tais como o salario
minima e as ajudas de custo para impastos e subsidios.
Uma Matriz de Contabilidade Social (SAM) providencia informac;oes em
materia dos contributos nacionais medios a cada industria. Tentaremos usar
informac;ao do recenseamento e informac;ao econ6mica local adicional, para
desenvolver um perfil da regiao e para determinar o impacto do
desenvolvimento nas industrias relevantes.
Embora nao fazendo parte dum CBA convencional, e importante determinar o
impacto nas partes interessadas e afectadas relevantes na sociedade. A analise
<las partes interessadas e afectadasdetermina os "vencedores" e os
"perdedores" num projecto. Os intervenientes incluem o governo nacional e os
pescadores locais, entre outros.

3.8

Ruivo

3.8.1

Trabalho de Campo
0 trabalho de campo implica a medic;ao dos niveis de ruido-ambiente, em
receptores sensiveis ao ruido proximo do ponto de carregamento em Benga,
iPJrastructu.ras de amarra~ao rLa ponte Dona "'A~na e as irJrastructt1ras de
amarrac;ao em Chinde.

3.8.2

Avaliafifo do Impacto
0 especialista utilizara a metodologia fornecida pela ERM para avaliar os
potenciais impactos da construc;ao e das actividades da fase operacional do
projecto, nos receptores sensiveis ao ruido. Produzir-se-ao curvas de niveis de
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ruido para compreender o grau do impacto. Disponibilizam-se medidas de
mitigac;ao e gestao, bem como quaisquer requisitos de monitorizac;ao.
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AGUAS SUBTERRANEAS

Este estudo de revisao de literatura proporcionara comentarios de
especialistas sobre a probabilidade de quaisquer impactos no Parque Nacional
da Gorongosa e noutras areas sensiveis adjacentes, como resultado das
ligai:;oes de aguas subterraneas ao sistema do Rio Zambeze. 0 estudo sera
baseado numa analise critica das informac;oes existentes acerca de aguas
subterraneas para o sistema do Za,mbeze. Ira efectuar-se tambem uma
avaliac;ao qualitativa dos im:pactos potenciais em Gorongosa e/ ou nas areas
sensiveis adjacentes.

4

ENVOL VIMENTO DAS PARTES INTERESSADAS E AFECTADAS

Havera um.a consulta as Partes Interessadas e Afectadas durante o trabalho de
campo para o estudo socioecon6mico especializado, bem como ap6s a
elabora<;ao do Relat6rio Preliminar do ESIA e do ES:MP.
Os comentarios e as questoes levantadas durante o trabalho de campo em
materia socioecon6mica serao abrangidas e incorporadas no Relat6rio do
ESIA. 0 Relat6rio incluira tambem uma tabela de respostas que aborda cada
uma das quest6es levantadas.
0 Relat6rio preliminar do ESIA e o ESMP serao apresentados no dominio
publico, para comentarios e anilise critica publica. Posteriormente, realizamse-ao reunioes publicas nas provincias de Tete, Beira, Quelimane e Maputo,
para apresentar as conclusoes do Relat6rio preliminar.
0 Relat6rio sera finalizado com base em todos os comentarios recebidos e
submetido ao MICOA para a tomada de decisao.

