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OBJECTIVO DO ESBOCO DO RELATORIO DO ESTUDO DE
IMPACTO AMBIENTAL
0 prGsente relat6rlo 6 o Rasumo Nao-Tecnico do Esbor;o do Relat6rio do Estudo da lmpacto
Ambiental (EROIA) alabol'ado no aml>Jto do processo de Avaliar;ao do lmpacto Ambiental (AIA),
para o Projecto de Produc;ao de Energia de Benga, da Riversdale Mining, em execur;ao atraves da
sua subsidiarfa rnor;amblcana, a Riversdale Moc;ambique limitada e Elgas, SARL.
0 projecto proposto consiste na construr;ao de uma central de produ<;;ao de energia a carvao, com uma
vida operacional cobrindo um perfodo de 25 anos, a focalizar na area do Titulo Mineiro de Benga da
empresa, perto de Tete, na Provfncia de Tete, em Mor;ambique.
0 relat6rlo foi prnparado di;:poi~ de quas6 sate meses de consulta publica e consulta as autoridades,
clurante a Fase de Definivao de Ambito, do AIA, entre Fevereiro. e Ju!ho de 2008, e, nos termos dos
Regutamentos Ambientals mor;ambtcanso (Oecreto 45/2004) classificando-se o projecio na Categoria A
sera necessana a elaboragao de um t:IA completo. 0 relat6rio contem as conclus6es do EIA, realizado
estando disponfvel para comentarios pelo publico e autoridades de 2a feira. 25 de Maio a 2a feira dia 29
de junho. O seu conteudo foi tambem apresentauo em reunioes com os interessados e envolvidos e as
autoridades. em .J unho de 200q.
Ap6s a an~lise peio pub!ico e autoridades, o re!at6rio set~'actualizado tomando em conta os comentanos
recebidos e submetido ao Ministerio para a Coordenayao da Aci;:ao ambiental (MICOA), a autoridade
executiva na area ambiental, para uma tomada de decisao sabre o prosseguimento do projecto e, caso
este seja aprovado, as condi96es ern que devera avangar.

COMENTARIOS E PERGUNTAS" Escrit6rios para a Participac;ao Publica na AIA
Sr Mia Couto I Sra Sandra ~ernandez
lmpacto Lda
Av. Martires Da Machava, 958
Maputo, M0<;ambique
.,..
Tel: (021) -499 636
Fax: (021) 493 0-19

Endere90 Electr6nico: sfernandes@impacto.co.mz

0 conjunto completo dos relat6rios encontra-se disponlvel nos Escrit6rios da
Participa~ao Publica ou a partir de www.golder.co.za ou www.riversdalemining.com

Agradecimento pela participac;ao das partes interessadas e envolvidas
Muitos dos interessados e envolvidos acompanharam activamente o processo de AIA, participando em
reunioes e utilizando o seu tempo para preparar submiss6es escritas. A equipa da AIA deseja exprimir a
sua gratidao por todos estes esfon;os dispsndidos .
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RIVERSDALE MOc;;AMBIOUE LIMiTADA AND ELGAS, SARL

1.

8ENGA MiNERAl. TITLE AREA

BENGA POWEH PROJECT

INTRODUCTION

A Riversdale mining, atraves da sua subsldiaria mo9amblcana, Riversdale Mo9a111bique Umitada (Riversdale),
adqulrlu 22 llcen<(aS de prospecr;ao e pesquisa localizadas na Bada Carbonrfera de Moatize, em Mogambique
(vide map). Estas licen9as contem recursos ~onsideravels de carvao termico, tando com teon~s eievados de
cinzas como com baixos, ideais para utiliza9ao em centrais de energia .

........ . .· ....... .,. - Cahora Bassa
Project

1~~·1 ~~
..----LEGEND
C=:J Benga Mineral Title /1.rea (BMTA)

CJ

Riversdale Tenure

G:5 CVRO Tenure
~

NABTenure
CAMEC Tenure
CJ Productive Series
(Lower Karoo)
Rivers
-·Roads

CJ

Licenc;as de pesquisa e prospecc;ao de carvao em Mo<;ambique

i .1

Ambito da A.Li\

e

0 Projecto de Produc;:ao de Energia de Benga
uma das varias inicialivas da Riversdale. Para cada um dos
diferentes projectos sera realizada uma AlA separada (vide a Tabela). A AIA do Projecto de Prodw;:ao de Energia
de Benga inclui a central termoeleictrica e infra-estruturas propostas, barn como as linhas de transmissao para a
subesta.;;ao de Mata.11 1lio, mas nao a mina de extraccao de carvao adj~cente, proposta, o transport'_. ..,
empilhamento do carvao no ponto de transferencia de transportes, nern as obras de melhoramento da termina ;
carvao no Porto da Beira. The Benga Power Project EIA Includes the proposed power plant and Infrastructure, as
well as the transmission lines to Matambo substation, but not the proposed adjacent coal mine, transportation and
stocl<pili11g of coal at the transport transfer point, nor upgrading of the coal terminal at the Port of Beira.

Processos separados de AIA para as varias componentes do projecto.

Mina de Carvao de Benga

Riversdale Mining

Sim

Sim

Central Termoelectrica de Benga
e Linhas de Transmissao para
Matambo

Riversdale Mining I
Elgas, SARL

Sim

Sim

Op96es de Transporte para a
Exporta9ao do Carvao

Nao definido

Nao

Nao

Terminal de Carvao no Porto da
Beira

Nao definido

Nao

Nao

10

RIVERSDALE MO<;AMBIOUE LIMITADA AND ELGAS, SARL

1.2

Quern

ea

BENGA MINERAL TITLE AREA

BENGA POWER PROJECT

Riversdale?

A Riversdale Mining foi estabelecida em 1986. A empresa, cotada na bolsa de valores australiana, desenvolve
opera<;:6es na Australia e Africa do Sul e possui escrit6rios na Australia , Africa do sul e Mo<;:ambique {Tete e
Maputo) . A empresa reuniu USO 130 milh6es para exploragao e desenvolvimento do Projecto de Benga. Serao
necessarios USO 850 milh6es para desenvolver o projecto.
A empresa tern coma valores o respeito, integridade, trabalho em grupo, honestidade e confian<;:a. Tanto a
direc<;:ao como os trabalhadores da empresa irao receber tormagao anti-corrup<;:ao. Os gastos tinanceiros serao
apresentados publicamente.
A Riversdale assinou um Memorandum de Entendimento (MdE) com a Elgas SAAL, uma empresa mogambicana
fornecedora de energia electrica, para o estabelecimento de uma central termoelectrica a carvao, na area da
Licenga Mineira de Benga.

1.2.1

Desenvolvimento sustentavel

A
Riversdale
subscreve
os
Objectivos
de
Oesenvolvimento do Milenio, definidos pelas Na<;:6es
Unidas e apoia a concretizagao destes objecti.lr.os no seio
das comunidades afectadas pelos seus -projectos
mineiros. Os objectivos incluem a erradicagao da
pobreza
extrema e da tome e a educagao primaria
universal.

Ja se iniciaram

OS programas de apoio
comunidade

•
•
•

a

Consciencializagao sabre o HIV - 1a Fase:
Campanhas e distribuigao de preservativos
Reabilitagao de estradas e pontes e rega de
estradas
Reabilitagao do Parque lnfantil
Reabilitagao do Jardim 3 de Fevereiro (perto das
residencias)
Sfmbolo da Reabilitagao de Tete (casa da velha
bomba de agua)
Orfanato, Lavandaria, 2 furos e ponte (sobre o
regato da igreja)
Ensino de Ingles na Escola Primaria de
Capanaa.

A empresa ira estabelecer uma Associarrao (Trust)
•
para o Desenvolvimento da Comunidade de Benga
•
para apoiar o desenvolvimento socioecon6mico. As
partes interessadas e abrangidas estarao representadas
•
nesta Associac;:ao. Os projectos da Associa9ao
Desenvolvimento Social serao financiados pela mina e
central termoelectrica e irao incluir actividades de
•
educagao e formagao, apoio a escolas e colegios, a
assistencia as autoridades locais atraves da criagao de
instala96es medicas, programas e infra-estruturas de saude e a ajuda a populagao na criac;:ao de pequenos
neg6cios.
No que diz respeito a sustentabilidade ambiental, a Riversdale esta empenhada na minimizagao de produ9ao de
resfduos, prevenc;:ao da poluic;:ao e numa gestao ambien1al responsavel.

1.3

Emprego e

forma~ao

Estima-se que o projecto da central termoelectrica crie 5011 postos de trabalho temporarios (directos, indirectos e
induzidos) durante a fase de constru9ao (2009 - 2013) e 2218 durante a fase de opera96es (2013 - 2035). Mais
de metade desta oferta de empregos sera dirigida a mao de obra semi-qualificada e nao qualificada. A empresa
encontra-se empenhada em preencher os lugares de trabalho na sua mina, ao longo do tempo, com
trabalhadores nacionais, tendo, para isso iniciado ja um programa de formagao e criac;:ao de capacidades (veja as
fotografias acima inclufdas) . A formac;:ao sera integrada nos sistemas de Educac;:ao e Forma9ao Tecnica e
Vocacional de Moc;:ambique.
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Centro de recrutamento onde a popula<;ao local apresenta
os seus nomes para inclusao no registo de recrutamento

1,3.1

Empreendimento coni.unto com a

BENG/\ POWER PROJECT

Jase iniciou a formai;:ao no trabalho, parn. 15
estudantes de geologia que se encontram no
ultimo ano.

El~pH; ~

SARL

A Elgas, SARL (de aqui em diante Elgas) e urna ernpresa rnoc;:arnbicci.na de ener·gia, constitufda em 2001 , corn o
fim de criar oportunidades e iniciativas nos mercados de electricidade e gas natural. A Elgas foi criada na base
de uma parceria pub!ica e privada, com as empresa rnoi;:ambrcanas detendo 65% do capital e empresas
sulafricanas os restantes 35%. As empresas associadas cm Mo9ambique incluern:
•

A Electricidade de Mo9ambique, E.P. (EDM), ernpresa puuiicc:; c.fo distribuic;:ao de electricidade, propriedade
do Estado.

•

A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P . (ENH), empresa do Estado, gerindo activos e iniciativas
relacionadas com hidrocarbonetos.

•

0 restante capital

e detido por empresas de investimento privado operando em Mo9ambique.

A Elgas pode retirar potencialidades e capacidades substanciais das empresas associadas, em particular das
empresas nacionais de prestagao de servic;;os publicos de Mo9ambique. Os 35% de capital, detidos per empresas
sulafricanas representam participagoes da direcr;ao e gestao e de uma empresa privada de capacitagao
econ6mica local (black economic empowerment), a
African Legend

2. DESCRICAO DO PROJECTO
A Avaliac;ao de lmpacto Ambiental (AIA) foi realizada
considerando o cenario de base do projecto, ou seja o
considerando o piano inicial da Riversdale e Elgas. As
recomendar;:6es da AIA sabre as medidas de mitigac;:ao
ambientais e sociais a aplicar, para se evitarem ou
reduzirem os impactos potenciais poderao levar a
altera9ao dos pianos iniciais.
.
~:: ~~ ~;(1 1G i
~·

2.1 Oncle se ira loca!i1.·•1 r

o

'

ic;;;:e

projecto?
A Area do Tftulo Mineiro de Benga localiza-se a leste de 1
~-;,-nssprin<J?nci~~ .
Tete, no Distrito de Moatize, em Mo9ambique. Tern
~--- ~-~ ·" ··=· -~ · '"~,~~· 04560 ha de dimensao e faz ironteira com os Rios Zambeze e Revuboe. A proposta inicial da Riversdale e da
Elgas e a de reassentar todas as aldeias localizadas dentro da area. 0 mapa apresentado, mostra a localizac;:ao
da area do tftulo mineiro e dessas aldeias.
0
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BENGA MINERAL TITLE AREA

BENGA POWER PROJECT

Mlllciry Base •

~versd~e

Ca mp

eon p MJneral
Ti ll~ Ar«

OMTA

Area do Titulo Mineiro de Benga. A central termoelectrica proposta localizar-se-a no canto sudoeste da
area.

2.2

Visao global do Projecto

0 carvao para a central termoelectrica sera fornecido pela mina de carvao adjacente. A central sera desenvolvida
em fases de 500 MW cada, entre 2012 e 2016. No final, sera capaz de produzir 2000 MW de energia . A central
termoelectrica ira vender energia a Mogambique, fornecer electricidade a mina de carvao de Benga, e ainda
exportar energia para a Africa do Sul.

A capacidade maxima (com todos os quatro m6dulos), a central utilizara 4 milh6es de toneladas de carvao
termico por ano ou seja 20 800 toneladas de carvao par dia.
0 piano, no cenario de base, e partilhar a linha de transmissao de 400 kV, que sera construfda pela EDM ligando
a subestagao de Matambo no sul de Tete, a Blantyre no Malawi . Esta linha e conhecida como a linha de
interligagao com o Malawi.
0 mapa apresentado na pagina seguinte mostra a infra-estrutura da mina e da central termoelectrica, a serem
planeadas para a area. As figuras mostram uma central termoelectrica tfpica e as turbinas no interior da central.
As turbinas funcionam a vapor.
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BENGA MINrnAL TITLE AREA

A Central de Energia de Majuba, na Africa do Sul
termoelectrica.

e uma central

Turbina tlpica utilizada nas centrais termoelectricas.
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RIVERSDALE MO<;AMBI QUE LI MIT ADA AND ELG AS, SA AL

BENGA MINERAL TITLE AREA

BENGA POWER PROJECT

Resource Drilling

•Camp
Riversdal e

Camp

CHINGODZI

Boundary of Seng a
Mineral Title Area (BMTA)

---:: ".")

.'

...

'

~'' \
ROM Haul
Road

Details or the mine and
lntr111tucture layout aubject to
change. Transport (road, rail,
convoyort) and power atation
subject to sep.rate EIA

••

~

.... .._ --~:,;.'-

''

''

fh l!f!'

lnfra-estrutura da mina e da central termoelectrica a serem planeadas, para a area. Encontra-se tambem
assinalada a linha de cheia anual de 1 :100.
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2.3

Fases da Centrai Termoeiectrica e vida do projecto

A central termoelectrica sera construfda, operada

•

BENGA POWER PROJECT

Fase. de

e encerrada em

constrw;ao com uma dura;;ao de seis anos,

quatro fases, tal com abaixo se apresenta:

durante a quai serao construidos quatro m6dulos:

lnfcio da constru9ao do primeiro modulo de 500 MW e infra-estrutura associada em 2010, ate que
este primeiro modulo se encontre operacional no primeiro trimestre de 2012
Construgao dos tres m6dulos seguintes de 500 MW cada cujo infcio de prodw;;ao se iniciara
respectivamente em Janeiro de 2013, Janeiro de 2014 e Janeiro de 20i 5.
•

Fase operaciona! de cerca de 25 anos;

•

Fase de encerramento com cerca de dois anos durante a qual sera efectuada a reconstitui9ao, reabilitai;:ao e
desacti vagao.

•

Fase de p6s-encerramento durante a qua! se ira proceder
dos efeitos do projecto seja satisfatoriamente conclufda.

a monitorizagao da reabilitagao ate que a mitigagao

A vida do projecto para o qua! se esta a proceder a este pedido de liceni;:a ambiental, sera de 25 anos. A central
ira oremr 24 horas por dia, 365 dias por ano.

2.4

Carvao a ser utilizado na Central Termoelectrica de Benga

Como bem se sabe o carvao tern a cor preta ou preta acastanliada. E extraido do solo poi mineragifo que !- J
ser subtenanea ou a ceu aberto (mineragao de superffcie). E um recurso nao renovavel e constitui, em todo o
mundo, a maior fonte de combustfvel para a produgao de electricidade, pois queima facilmente . A mina de carvao
de Benga ira produzir tres tipos de carvao, nomeadamente:
•

6 Mt por anode carvao de coque (metalurgico) com 10,5% de cinzas para utiiiza9ao na ind(1stria de fabrico de
ai;o e que sera exportado,

•

2 Mt por ano de carvao termico (de queima) de exportagao com 22% de cinzas, para utiliza9ao em centrais
termoelectricas e que sera usado para a exportagao e como carvao para uso domestico e,

•

4 Mt por ano de carvao termico (de queima), com 35% de cinzas, para venda
Benga, adjacente, e coloca9ao no mercado interno local.

2.4.1

Como

a central

termoelectrica de

e produzida a energia

Uma central fE!rmoelectrica funciona a base de vapor. 0 carvao e triturado ate ser obtidc um po fino e depois
quelmado numa caldeira para aqueclmento de agua. A agua passa ao estado de vapor e o vapor taz girar uma
turbina a vapor qua movimenta um gerador electrico. Depois de passar pela turbina, o vapor condensado num
condensador, voltando ao esta liquido. A figura mostra um diagrama simplificado das componentes de uma
central de produqao de energia electrica a carvao. A central termoelf'.!ctrica de 13enga, proposta, ira oparar de um
modo semelhante.

e

cfe.G:trlClt
I
!
~I

Fire

·- -C~- A

Turbine

(Fvmac-e.)

Generator

----------------- --------t

Diagrama simplificado rnostrando o processo de produc;ao de energia.

2.5

Gest.ao de resfduos

Os resfduos da central termoelectrica irao incluir:
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•

Cinzas resultantes do processo de queima do carvao para a prodw;:ao de vapor que serao depositadas no
aterro de deposir;:ao de resfduos ocidental, da mina adjacente .

•

Aguas residuais de varias fontes, i.e. caldeiras, turbinas, descargas das caldeiras, torres de arrefecimento,
areas de tratamento do carvao e areas de tratamento das aguas residuais.

•

Emissoes para o ar a partir das chamines de gases resultantes da combustao, etc.

•

Resfduos domesticos (a serem depositados num aterro pr6prio).

•

Resfduos industriais e resfduos perigosos e.g . oleos usados (a serem depositados de acordo com os
regulamentos de Mor;:ambique).

A figura abaixo apresentada mostra um aterro para a deposir;:ao de cinzas.

Um aterro tlpico para a deposictao de cinzas. 0 aterro de cinzas pode ser
visto por tras das torres de arrefecimento da central termica.

2.5.1

Gestao das aguas

Uma das preocupar;:oes desta operar;:ao e a possibilidade de poluir;:ao das aguas durante e depois do
encerramento da central termoelectrica. Foram incluidas no piano, varias medidas para a gestao das aguas e
para se minimizar a possibilidade de poluir;:ao. Estas medidas incluem:
•

Valas de recolha de aguas pluviais (veja a
fotografia) - serao construidas valas em redor
dos aterros de deposir;:ao de residuos e em
redor de outras instalar;:oes da central para
desvio das aguas pluviais limpas
destes
locais.

•

Bacias de controlo de poluictao para
retenr;:ao de aguas pluviais sujas, de modo a
que nao poluam o ambiente . As aguas sujas
serao recicladas e utilizadas para o controlo de
poeiras na mina.

•

Manuseamento e tratamento de materiais
residuais diferentes, separadamente, o que
significa que os materiais contendo carvao nao
se misturarao com outros residuos .

•

Cobertura do fundo do aterro de deposic;ao
Vala para o escoamento de agua das chuvas
de resfduos e tanque de efluentes (o que
limpas, desviando-as de areas sujas
significa que sera colocado um plastico grosso
por baixo do aterro OU tanque para que a agua das chuvas contaminadas ao infiltrar 0 aterro OU tanque
nao atinja 0 SOIO OU aguas subterraneas).

•

Estac;ao de tratamento de agua na qual serao tratadas todas as aguas contaminadas resultantes do
funcionamento da central termica.
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As duas ultimas medidas sao bastanie dispend1osas peio que a Riversdale e a Elgas aguardarn as
recomenda96es do EIA para tomar uma decisFio final sabre a melhor maneira de prevenir a contarninai;:ao pelas
aguas residuais.

2.6

Recuperagao e Encenamento da Central Termoelectt'ica

Ap6s terminar a sua vida util, a central termoeiectrica sera desmontada e a terra recuperada adequando-se para
formai;:ao de pastos (veja as fotografias).

Reconstitui<;ao dos aterros de reslduos (duas fotografias
direita.

2.7

a esquerda) e e ja completamente recuperado a

Saude e Seguranc;a

A Riversdale e a Elgas tern uma Polltica de Saude e Segurani;:a Ocupacional rigorosa. A gestao da Seguran9a no
local da mina ira incfuir o seguinte:
•

Distribui9ao de equipamento protector individual, a cada trabalhador (veja as fotografias)

•

Forma9ao de cada trabalhador sobre segwarn;a no trabalho

•

Veda9ao de areas menos seguras, para prevenir que pesoas e animais corram perigo

•

A proibigao total de entrada em areas determinadas sem a devida autorizai;:ao

•

A estrada de acesso

•

0 transporte de autocarro das criangas para as escolas, enquanto se procede ao reassentamento das
aldeias

a area sera vedada no \ado que se encontra virado as aldeias.

Para alem disso sera insta!ada no local uma clfnica. Uma equipa formada em situa96es e casos de emergencia
estara sempre de chamada. Enconnar-se-ao ainda disponiveis uma ambulancia, uma viatura de combate a.
incendios e outras viaturas e equipamentos de emergencia.
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EIA Process

e

0 processo de AIA
explicado na
figura apresentada abaixo. A AIA foi
realizada em conformidade com a Lei
Ambiental (Lei 20 de 1997) e
Regulamento
Ambiental
para
a
Actividade Mineira (Decreto 26/2004)
e o Regulamento para Avalia9ao do
lmpacto Ambiental (Decreto 45/2004) .
Nos casos em que nao existe
informa9ao detalhada, a equipa que
realizou a AIA assumiu pos19oes
conservadoras.
A
informa9ao
disponivel para o dominio publico
acerca
da
concessao
mineira
adjacente
muito escassa. Em
resultado disto nao foi possfvel
explorar na AIA potenciais sinergias
ambientais e sociais entre as duas
areas.

INSERTPHOTD/S FROM SCOPING PHASE
CONSULTATIN, ONE PHOTO OF GOVT MEETING,
ONE OF A MEETING WITH COMMUNITIES/
INTERVIEWS BY RAP TEAM ALSO OK

e

Estes sao OS principais regulamentos
e leis que orientaram a realiza9ao da
AIA :
Lei
Ambiental
(Lei
20/97):
Enquadramento legal para o uso e
gestao ambiental e para assegurar um
desenvolvimento sustentavel.
Regulamento sabre o processo de
Avaliac;:ao de lmpacto Ambiental
(Decreto 45/2004): Este regulamento
controla o processo de AIA.
Regulamento sobre Padroes de
Qualidade Ambiental e de Emissao de
Efluentes (Decreto 18/2004): Controla a
qualidade do ambiente e os seus
recurses naturais.
Lei sobre a Electricidade (Lei 21/97 de 1 de Outubro): Abrange todas as actividades relacionadas com a produc;-:ao,
transporte , distribuic;-:ao e comercializac;-:ao de energia electrica, incluindo a exportac;-:ao desta.
Capftulo 3 do Decreto 8/2000 (Regulamento sobre a Concessao de Electricidade): competencia e procedimentos
relacionados com a atribuic;-:ao, controlo e extinc;-:ao de concessoes para a produc;-:ao, transporte , distribuic;-:ao e
comercializac;-:ao de energia electrica, assim como a exportac;-:ao desta.
Lei das Florestas e Fauna Bravia (Lei 10/99): Uso sustentavel das florestas; protecc;-:ao e conservac;-:ao da fauna
bravia.
Lei da Protecc;:ao do Patrim6nio Cultural: (Lei 10/88): Protege o patrim6nio cultural de Moc;-:ambiqu e.
Lei de Terras (Lei 19/97): Actividades mineiras e outras semelhantes que impliquem o uso da terra devem estar em
conformidade com a Lei de Terras no que concerne aos direitos de uso da terra e compensa96es.
Lei de Aguas (Lei 16/91 ): Uso racional e protecc;-:ao das aguas.
Regulamento da Autoridade de Desenvolvimento do Rio Zambeze (Decreto 40/95): Desenvolvimento sustentavel
da bacia do Rio Zambeze.
Estudos de especialidade no ambito da AIA
Foram desenvolvidos os seguintes Estudos de Especialidade:
Ambiente ffsico
.....

•
•

•
•

QualidaC:le do Ar
Rufdo
Solos
Geoqufmica

.

Ambiente social

Ambiente biol6gico

,,:
i

•
•
•

Pantanos
Ecologia terrestre
Aquatico
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Alteracoes cf1maticas

•
•
•
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I

Desenvolvlmeoto sustentavel

Como sao determinados

OS

impactos

Na realiza~ao da AIA foram usados padroes e directrizes ja desenvolvidos em
Mo9amb1que (ver a figura). Nas situa!(6es em que estes nao estavam disponfveis,
foram seguidos padroes ou directrizes internacionais ou da Africa do Sul. As
directrizes ou padroes mais usados foram desenvolvidos pelo Banco Mundial (BM),
pela Organizaqa Mundial da Saude (OMS) e pela Uniao Internacional para a
Conserva9iio da Natureza (UICN) . Posteriormente ur.ou-se o sistema de
classificai;ao normalmente usado em AIA para ordenar os impactos por significancia..

A AIA recomenda a implementar;:ao de medidas de mitiga9ao por parts da
Riversdale e Elgas de modo a evitar ou a reduzir impactos para nfveis definidos
como aceitaveis de acordo com os padr6es e directrizes seguidos. A AIA rer:omenda
ainda que seja levada a cabo a monitoria dos impactos para testar o sucesso das
medidas de mitiga!(ifo implementadas. A recolha de amostras de agua para testar a
qualidade da agua, OU a medi9§.o d::i quantidade de poeirus prOVOCadas pelo
projecto s8o a!guns exemplos de ac\{6es de monitoria.

HOW MPACTS ARE DETERMI ED

----- --·UN~

the current
environ rnent.

Installing a rain gauge
to determine how

much raln water
flows down the hill

3.1, 1

Compare predicted

Pl OJEO ~.CTIV!Tff will ~ effects of project

l UOIE to

determinethesta eof

-------- - -- - - - - - - - - - - Calculate which

Specialists do

j

Recolhendo amostras de
agua

impact on the
environment and how
mucli

___I

~

-y

activities with
STANOARDSOR
'"UIOELINES

-

Sto11mwater comes
, into ~Qlltact wUii

ash will become

GOM 2004 Regulations:
Environmental Quality
Standards for Effluents

.c6ritamin~ted

f)uestoes !evantadas

durant~

If standards or guidelines will be
exceeded, or if impacts

~\. significant and no standards or

9i' guidelines exist, recommend

MITIGATION AND MONITORiNG

Storm water trenches to be
estabHshed around waste dump
to avoid rain water coming into
contact with ash

a consuita publica

As questoes-chave levantadas durante a consulta p1.'.iblica realizada no ambito da AJA inclufram as seguintes:

ira ou nao beneficiar as comunidades locais.

•

Se o desenvolvimento do projecto

..

Foi solicitada informac;ao sabre o estabelecirnento de parcerias locais e sobre a possibilidade das
comunidades locals utilizarem a agua dos poc;;os de testagem feltos pela Riversdale.

•

Potenciais impactos das poeiras provocadas e de que forma estas seriam controladas.

•

lmpactos em locais sagrados.

•

Cria9ao de postos de trabalho para as popula96es locais uma vez que a falta de emprego
principais preocupa96es do ponto de vista social.

•

Reassentamento da popula9ao: os participantes expressaram a necessidade de se assegurar que, caso seja
necessario realojar as comunidades , devem-lhes ser atribufdas areas com condi96es semelhantes as
20
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encontradas nas areas onde se encontravam antes do reassentamento; os participantes recomendaram
ainda a elaborac;:ao de estudos detalhados para assegurar que as comunidades nao recebam areas novas
afectadas pela poluic;:ao do ar, em particular pela emissao de poeiras.
•

Apoio a projectos para o desenvolvimento comunitario e infra-estruturas como escolas, clfnicas, estradas,
etc.

•

Ouest6es de genero: foi questionado como o projecto ira lidar com quest6es de genera no que concerne ao
emprego, uma vez que este tipo de operac;:oes normalmente abrange apenas pessoal do sexo masculino.

4. Sumario das conclusoes e recomenda96es
Nesta secc;:ao sao descritos os potenciais impactos e medidas de mitigac;:ao. Medidas de mitigac;ao sao
medidas para reduzir ou evitar impactos negativos, e para aumentar impactos positivos.
Sempre que aplicavel, sao indicados os impactos de cada fase do desenvolvimento da central electrica. 0
reassentamento de agregados familiares e comunidades ira acontecer entre o ano 201 O e 1012, pelo que a
construc;:ao e algumas opera96es terao ja iniciado quando o reassentamento estiver a decorrer. As tases de
desenvolvimento da central electrica sao:
•

Uma fase de constru9ao num periodo de cinco anos em que sao construidos quatro modulos :
Construc;:ao do primeiro modulo de 500 MW e infra-estrutura associada a partir de 2010, ate que o
primeiro modulo esteja operacional no primeiro trimestre de 2012 .
Construc;:ao de outros tres modulos de 500 MW, com a entrega e entrada em funcionamento destes a
acontecer em Janeiro de 2013, Janeiro de 2014 e Janeiro de 2015 respectivamente.

Uma tase operacional de cerca de 25 anos, ate 2035.
•

Uma fase de encerramento de cerca de dois anos durante a qual e feita a recupera9ao activa, reabilitac;:ao e
desactiva9ao.

•

Uma fase pos encerramento durante a qual e feita a monitoria da reabilita9ao ate que a mitiga9ao do projecto
esteja completa de forma satisfatoria.

E importante salientar que a AIA parte do princfpio de que nenhuma das vilas indicadas no mapa da Sec9ao 2.1,
situadas a leste do Rio Revuboe, continuara a existir apos a fase de construc;:ao. Quando a principal fase
operacional iniciar, em 2013, todas estas vilas terao sido realojadas. A sec9ao sobre Alternativas aborda a
possibilidade de algumas destas vilas serem mantidas.
4.1

lmpactos na Qualidade do Ar

A infra-estrutura da central electrica esta
localizada nas proximidades das vilas de
Cangale,
Benga-Sede,
Nhambulualu
e
Nhamsembe. A maior parte dos ventos sopra
do sul e sudeste na direcc;:ao destas
comunidades. Os impactos na qualidade do ar
mais relevantes podem ser provocados por:
•

PM10 (poeiras)

partfculas

atmostericas

finas

•
•

Poeiras - particulas atmosfericas grossas
Di6xido de azoto (N0 2 ) - produzido por
veiculos e carvao queimado

•

Anidrido sulfuroso (S0 2 ) - produzido pela
queima de carvao
Nenhum outro poluente ira ultrapassar os
valores estabelecidos .

4.1.1

Partlculas atmosfericas
(PM10)

Alguma terminologia
OMS - Organizac;ao Mundial da -Saude
Partlculas atmosfericas (PM10) - partlculas de
poeira tao pequenas que nao sao vislveis a olho
nu, mas podem ser inaladas e provocar problemas
de saude quando a concentrac;ao destas exceder
os limites estabelecidos.
Partlculas atmosfericas (Poeiras) - partlculas de
poeiras maiores que assentam no solo;
normalmente nao causam problemas de saude
mas podem provocar transtornos significativos.
Dioxido de azoto (N0 2 ) e anidrino sulfuroso (50 2)
- poluentes resultantes da queima de carvao;
estes poluentes podem provocar problemas de
saude.
Caso cumulativo - isto significa que os impactos
sao provocados tanto pela mina quanto pela
central electrica.

Durante a construc;ao, os nfveis acumulados de
PM 10 irao exceder os nfveis diarios definidos
pela OMS em Chitambo, Cangale and Chingodzi, se nao forem mitigados. lsto acontecera na consequencia da
retirada de vegeta9ao, da construc;:ao e uso de estradas existentes por veiculos envolvidos na constru9ao. Os
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111rnres anua1s de PM10 nao serao exced1dos. Dependendo do uso das astradas por velculos envolvidos na
construc;ao as concontracoes diarias de PM 10 poderao ser igualmente elevadas noutras v11as.

Durante a fase operaclonal, os nlveis acumulados de PM 10 verificados em Chlngodzl lrao exceder
estabelec1do pela OMS.

o limlte dlario

Moatize District

Durante a constru<;ao da mina e da CC!ntral elcctrica, os nfvels de PM 10 irao ultrapassar a
llmite diario definido pela OMS (linha car de laranja) em Chitambo, Cangale e Chingodzi,
se nao forem mitigados.

4.1.2

Queda de poeira

A queda de poeira sera elevada durante a constru9ao em Chingodzi e moderada em Chitambo e Cangale. O
impacto em outras vilas ha depender da posslbilidade do trafego associado a construi;:ao utilizar as estradas que
atravessam as vilas.

4. 1.3

lJ1ox1do de azoto

0 dl6xido de azoto perrnanecera dentro dos hm1tes deflrndos pela OMS na maioria das cirounstancias, mas Ira
exceder o llmlte mais alto por hora durante a ultima parte da operac1ona/1za980 do pro1ecto. 0 padrao definido por
MoQambique, menos rigoroso que o da OM~ nao sera u!trapassado.

4.1.4

Anidrlno sulfuroso

0 anidrino sulfuroso permanecera s1gnificativamente abaixo dos limites definidos pela OMS em todas as vilas.

4.1.5
•
•
•

Mcdiclas de mitiga9ao

reconiend&da~

Elevado nivel de controlo de poeiras geradas pela mina e central clectrica de forma a atingir 95% de eficacia
no acesso as •'lstradas, pontos de transrerencia. pilha:.; de carvao e OLttras fontes dP poeiras
Realinhamentu <.le est1 adas de acesso 8 construr;:ao 1ora das fronteiras das vi las caso as comunidades qua
hahitam Ms v1las ainrla nao tenham sido roalo1adas.
Aeallnhamento de acessos a area a sul dft co11sl1ur,:ao para mantrr distancia das vilas a sul de Chitambo.
lmplementac;ao de um s1stemct de gest<Jo ua qualiciade do ar enc:az.
lmplementa~~o de uma eficaz monitoria da qualidade da agua (PM, 0 , queda de poeiras, anidrino sulfuroso e
di6xido de azoto)
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A AIA recomenda uma aspersao continua das
estradas para controlar a gera9iio de poeiras.

4.2

Deve realizar-se uma monitoria continua da qualidade
do ar para testar a eficacia das medidas de mitiga9ao.
Esta fotografia mostra uma cesta direccional de poeiras
que ira medir a quantidade de poeiras geradas pelo
projecto.

0-10dBA

Ruido

A area e rural e existe muito pouco ruido,
especialmente a noite. E provavel que mesmo
um pequeno aumento de rufdo incomode as
pessoas . As principais fontes de rufdo serao:
Bulldozers e outros vefculos de operac;:ao
pesados

•

Operac;:oes da central electrica (turbinas,
geradores, caldeiras, ventoinhas, caixas
de velocidade, transformadores, etc)

•

Estac;:ao de bombas com bombas para
bombar a agua.

Little reaction
Sporadic
complaints

Low

5"

.,

0

CD

Ill

Q)

5 -15 dBA

I/)

·c;

c
.!:
10-20 dBA

•

BENGA POWER PROJECT

>25 dBA

Medium reaction
Widespread
complaints

Medium

111
CD

:::J

High

Very high

0 Rufdo mede-se em decibeis (dBA). A medida que o rufdo
Abaixo descrevem-se os potenciais impactos
aumenta, as pessoas ficam mais incomodadas e reagem
operac;:oes
de
ruido,
resultantes
de
ma is.
cumulativas. Para o efeito usaram-se as
directrizes para o rufdo da Organizac;:ao Mundial de Saude (OMS).
•

Fase 1 (infcio da construgao). 0 trafico da construc;:ao em Capanga Nzinda, Capanga Gulo, Capanga Luani,
Chitambo, Benga Sede e Cangal causara uma poluic;:ao sonora significativa. Durante o dia, o impacto sera
moderado, mas a noite, dependendo das actividades de construc;:ao, o impacto sera elevado. 0 aumento de
15 dBA podera causar reacc;:6es profundas na comunidade.

•

Na Fase 2 (2013-2015, construgao final, infcio das operagoes), durante o dia, na pequena area ao longo
da margem sul do bairro de Chingodzi, os nfveis de rufdo ultrapassarao os 35 dBA. Durante a noite, o rufdo
aumentara entre 35dBA e 45dBA. Estes valores sao inferiores aos 45dBA maximos estabelecidos pela OMS,
contudo ainda se trata de um aumento de 10 dBA, o que pode resultar em reclamac;:6es esporadicas da
comunidade em geral. 0 impacto mais Ruidoso na protecc;:ao em Changodzi sera devido ao transporte dos
desperdicios pela Estrada a entulheira occidental durante 2 anos.

•

Na Fase 3a (2016-2020, infcio das opera9oes), a medida que a explorac;:ao mineira segue mais para sul e
os resfduos sao transportados por um transportador, havera significativamente menos rufdo. As directrizes
de ruido da OMS, tanto para a noite, coma para o dia, nao serao excedidas.

•

Na Fase 3b (2021-2035, opera9oes), cami6es transportarao a decapagem das areas que estao a ser
exploradas de volta para as camadas do poc;:o onde a explorac;:ao mineira ja tenha ocorrido. A decapagem
substitufda sera amontoada ate 70 m acima da terra, o que significa que os transportadores de decapagem,
que sao fontes chave de rufdo, serao visfveis a partir de areas coma o bairro de Chingodzi, ou seja, as
pessoas serao capazes de ouvir o ruido.

4.2.1

Medidas de mitigar;ao recomendadas

•

Reencaminhar a construc;:ao da Estrada de acesso a Oeste das unidades da Vila de Capanga para mais
distante de Chitambo, Benga-Sede, Cangale e Nhamsembe.

•

As estruturas onde se armazenarao as turbinas devem ser desenhadas para mitigar o som a um nfvel
aceitavel.
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•

Restnngir o trafico de vefculos pesados de construc;ao durante as horas do dia.

•

Fazer a manuten9ao dos vefculos, garantindo um silenciador eficiente.

•

Construir a estrada de acesso permanente ap6s o realojamento das vilas.

•

Envolver um especialista em rufdo no desenho da central electrica.

•

lmplementar na central electrica uma gestao de rufdo a alto nfvel e respectiva monitorizai;:ao eficaz.

Chlngodzl
Ward

ReconstrU<;ao do terreno de maneira a reduzir

4.3

o impacto do rufcio

impacto na Agua

A principal preocupavao com os residuos da central electrica e a
contaminac;ao da agua subterranea e da agua superficial, que
pode ser perigoso para os humanos e animais. Diversos AIA
especiallzados lidaram com a questao importante da agua (ver
caixa). Abaixo, sao sumarizados os potenciais impactos.
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lmpacto de eventos de precipitac;ao intensa

As altera96es climatericas causarao um aumento de precipita9ao de 10% , mas o mais importante, e que se
preveem eventos de precipita9ao intensa mais frequentes . Entre 1960-2000 ocorreram pelo menos 10 de tais
eventos, com mais de 350 mm de chuva por mes . A precipita9ao intensa pode causar perdas de produ9ao e um
perigo para os trabalhadores. Adicionalmente, o desbastamento da vegeta9ao , a consolida9ao do solo e a
pavimenta9ao das areas ao redor da infra-estrutura aumentara a quantidade de agua das cheias que se aproxima
a jusante dos rios. Esta agua das cheias podera estar contaminada e, por sua vez, contaminar os pantanos e rios
a jusante.

0 sistema de gestao de agua da central electrica foi desenhado para dar resposta a eventos de precipita9ao
intensa. Serao implementadas as medidas necessarias para assegurar que os riscos de cheias na central
electrica e na infra-estrutura sejam extremamente baixos.

4.3.2

Gerindo o impacto na qualidade da agua

Durante as opera96es, a agua corrente contaminada ao redor da infra-estrutura da central electrica pode afectar a
qualidade da agua dos pantanos, c6rregos e rios (os Rios Revuboe e Zambezi e OS C6rregos de Nharenga) .
Adicionalmente, se os aterros de elimina9ao nao forem alinhados, os resfduos que contem carvao causarao
acidez na drenagem por baixo dos aterros . Fluidos contaminados de agua subterranea come9arao a distanciar-se
do aterro em direc9ao aos pantanos, rios e c6rregos. A agua subterranea podera tambem se tornar contaminada
por baixo das barragens de controlo de polui9ao e ao redor de outras infraestruturas da central electrica, tais como a bacia efluente, o que poderia causar
um impacto significativo, se nao for mitigado.

4.3.3

Medidas de Mitigac;ao Recomendadas

Recomendacoes Gerais
•

Desenhar infra-estruturas de agua com padroes Sul-africanos, Australianos
ou outros internacionais.

•

Desenvolver um Plano de Gestao de Agua e Resfduos para o perfodo
operacional da Central Electrica. Este piano devera incluir as medidas
necessarias de seguran9a para assegurar que a agua contaminada e
sempre devidamente gerida, para limitar o potencial de contamina9ao das
aguas de superffcie e subterraneas.

•

Desenvolver um Plano de Monitoriza9ao da Qualidade da Agua como parte
do piano acima.

•

Conduzir auditorias independentes regulares para monitorizar o sucesso das
medidas de mitiga9ao.

Um canal para canalizar a
agua que cai por cima do
aterro de resfduos para uma
barragem de controlo de
polui9ao.

Construir obedecendo a princlpios de engenharia aceitaveis
•

Barreiras e trincheiras para agua da chuva ao redor da infraestrutura.

Fornecer barragens para armazenar a aqua contaminada
•

As barragens de controlo de polui9ao (ver imagem) pr6ximas
do aterro de resfduos e outras infra-estruturas terao que
manter um racio de 1:1000 de cheias e que nao podera se
derramar mais de uma vez em 50 anos.

•

Uma bacia efluente para armazenar os resfduos de agua
central electrica.

•

A bacia efluente devera ser alinhada (ver imagem) .

Desenho de aterros de residues

Uma bacia efluente sera localizada nas
instala96es para guardar e evaporar
qualquer agua que entre em contacto com

o carvao.

•

Dep6sito de resfduos maioritariamente benignos no aterro
ocidental para prevenir a necessidade de um tubo e para
prevenir que o escoamento contaminado chegue aos rios mais pr6ximos.

•

Dep6sito de todos os resfduos com potencial de contamina9ao no aterro ocidental onde o escoamento sera
armazenado na camada do po90 cheio e no vazio final.
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•

Construir paredes a voita das barragens e de outras infra-estruturas para desviar a agua da chuva das
barragens de controlo de poluigao

•

Cobrir o aterro com uma arma9ao de pedra com uma mistura de cerca de 40:60 ou 30:70 de pedra de
crescimento medio, para o crescimento adequado de vegeta9ao que de uma boa imagem visual sem
encorajar uma zona de pasta pesada que poderia causar erosao.

ATERRO DE
RESfDUOS
OCIDENTAL

Rock armour cover

Dished area

t

Desenho recomendado para o aterro de residuos ocidental. Este aterro fica perto do Rio Revubue e pantanos. 0
aterro nao devera ser usado para o r~sfdlW de qualquer material carbonoso, excepto logo no inicio das
opera~0es. Este material devera ser comprimido e fechado a pelo menos 15m de materiais nao contaminantes.

ATERRO DE
RESfDUOS
ORIENTAL

Mixture of coarM
tejects carbonaceous
end non carbonaceous
overburden, etc.

Olsho<I area

t
lnlllt<ntion
anllory
Tov·.;arcts.

op~11

pii final void

Nol to Scale

Desenho recomendado para o aterro de residuos oriental. Este aterro fica pr6ximo do principal poi;:o
de mina e do vazio final que sera deixado na mina apos encerramento. A explorai;:ao mineira mudara
o curso da agua subterranea para o poyo da mina aberto e vazio final, onde a agua contaminada
deste aterro sera armazenada e donde ira evaporar perpetuamente. Sendo assim, este aterro podera
ser usado para o resfduo de materiais contaminados, incluindo cinzas da central electrica.
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Outras medidas de mitigacao
•

Sargetas
por
baixo
das
estradas
e
transportadores para manter 1:50-anos de
cheias

•

Colectores de 61eo (ver imagem) e bacias para
residuos de oleos e combustfveis.

•

Usar OS resfduos de agua para suprimir a
poeira, mas testar o seu efeito de tempos em
tempos.

•

Nao deixar resfduos de agua no ambiente
natural, a nao ser que sigam as directrizes de
qualidade de agua.

•

lnstalar uma central de tratamento de agua, se
outras medidas de mitiga9ao nao forem suficientes.

4.3.4

Casos cumulativos: efeito da

Colectores de oleo a ser instaladas nas oficinas para
prevenir que os residuos de oleos e combustfveis se
escapem para o ambiente.

co-elimina~ao

de cinzas da central electrica

A central electrica produzira 1.4 milh6es de toneladas de cinza por ano, isto e, um total de 35 milh6es de
toneladas de cinza num perfodo de 25 anos. 0 piano inicial era que as cinzas fossem despejadas no aterro de
resfduos ocidental, mas isto seria problematico e causaria impactos de elevada significancia na qualidade da
agua.
A AIA recomenda que a elimina9ao das cinzas da central electrica se fa9am inicialmente no aterro de resfduos
ocidental e dai em diante no cimo do poc;:o de mina aberto recuperado. lsto permitira que o fluido alcalino do
aterro de cinzas seja drenado para dentro das perdas, o que reduzira a forma9ao de acidez das perdas no poc;:o
de mina aberto recuperado. Para alem disso, o aterro de cinzas poderia tambem servir de barreira adicional
contra a entrada de agua e oxigenio nas perdas, reduzindo assim ainda mais o potencial de forma9ao de acidez.
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WRONG. NOT RECOMMENOEO
Mixing power plant ash with ov~rourclen: ih ti e p~
Rainfall

wlli

ca,usethe Heavy me.talsin fti.easf) such.,as copper,
iron etc 'hat ar~ harmful to peopl¢ and C!!,him~ls
escape foto the water.

·10 ·

Final void

Carbonaceous and non·
carbonaceous

spoils

Acidity in poll water
mobUlses heavy
metnls In ash

Rainfall

Alkaline (baslc)
seepage from 11sh
noutrallse tn spolls acldlc
condition .,,&:!""""=17""'!"'~

CORRECT. RECOMMENDED
Power plant ash shoulti be placed on top of the
backfilled pi . Some rain water th at falls on the flSh
will seep through into the backfllled pit. This W(lter
will be alkaline and will reduce the p~Ulntial of the
spoils to fol'.m ac;id. The ash dump wlff also preveht
water and oxygen from te~!ching the spoils Which
will further ttie po!ential for acid to form.

Final void

Carbonaceous and non·
carbonaceous
soolls

4.4

Capacidade dos Solos e da Terra

Existem na area muitos tipos diterentes de solo: 40% e terra para pasto; cerca de 8· 10% e terra aravel; 2·5%
pantano e 45-47% rochoso OU fngreme e nao aravel. Existem dois tipos principais de solo:

e

e

"

Solos Varzeas (solo aluvial) pr6ximo dos rios Estes solos tern urn potencial moderado para agricu!tura de
subsistencia.

o

Encostas medias interiores ate o topo da encosta solos. Estes solos nao sao bons para agricultura. Os
pantanos sao bastante usados para agricultura de subsistencia.
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Cultivo no leito do rio Revuboe. Colheitas
sao plantadas em po~as na areia.

Cultivo de milho a volta do pantano
Crocodilo.

Solos pianos perto do cume da encosta
nao sao ferteis.

Solos razoavelmente ferteis perto dos fluxos de
agua sao usados para cultivo.

Antes da constru9ao da central electrica e infra-estruturas, o solo aravel sera separado da terra e armazenado a
parte, para uso future. A preocupa9ao e que mais de metade dos solos atectados sao sensiveis a consolida9ao e
manipula9ao e podem facilmente sofrer erosao, a nao ser que sejam implementadas medidas especificas para
controlar estes impactos. Se estes solos nao torem devidamente geridos, a recupera9ao das areas afectadas
pode estar em risco.
No final do projecto a terra voltara a ser usada para pasto. As areas recuperadas serao moldadas para que a
agua da chuva possa ser naturalmente drenada, e a invasao de especies ex6ticas sera controlada ate que a
vegeta9ao natural se tenha restabelecido .
A Cmica perda permanente de solo relacionada com a central electrica sera a area da estrada principal de acesso
(75He) . 0 aterro de resfduos ocidental (242 He) tera uma arma9ao de pedra, o que significa que pedras serao
espalhadas nas encostas do aterro. Embora a vegetagao cres9a entre as pedras, isto ira prevenir que animais
pastern no aterro de residues e causem a erosao do solo nas encostas.
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Mitiga~ao

recomendada

•

Realizar uma pesquisa de solo mais
detalhada
como
base
para
a
implementac;ao de gestao detalhada.

•

Eiaborar um Plano de Gestao de Solos
detalhado como parte de um Plano
Geral de Gestao da Reabilitac;ao. lncluir
outros detalhes da localizagao de pilhas
de soio, altura das pilhas de solo,
tempos
de
armazenamento.
rearborizac;ao temporaria, controlo da
monda e necessidades de restaura9ao.

•

Solos muito corrosiveis ou sujeitos a
danificai;:ao da compactagao devem ser
retirados, manuseados e amontoados
separadamente.

"

BENGI\ POWER PRO.JECl

Terra da superffcie a ser reposta numa area reenchida.

Monitorar os solos perturbados e as
piihas de solos regularmente para garantir que sejam apropriadamente revestidos de vegetai;:ao e nae
sejam contaminados por actividades de tritura9ao.
Manter a vegeta9ao plantada nos solos restaurados ate que a cobertura estavel, auto-sustentavel B '"''e
de ervas daninhas seja conseguida no essencial.

a

•

Para alern de pequenas plantas florfferas volta dos escrit6rios da mina e da estabi!iza9ao iniciai do solo,
nenhumas especies nao representativas das comunidades de plantas da Africa Austral serao usadas.

•

Realizar auditorias independentes anuais do progresso
independentes.

da reabilitagao

uti!izenrlo especia!!stas

Zonas Humidas e E'.cologia Aquatica

4.5

Embora extensivamente usadas pela popula9ao local, as zonas humidas na area, incluindo as planicies
alagadi9as dos rios Zambeze e Revuboe, possuem uma elevada integridade ecol6gica. Nos rios Zambeze e
Revuboe em redor de Tete, a pesca ja causou algumas mudani;:as na abundancia e na diversidade da
abundancia do peixe.

a

0 posicionarnento provis6rio da estrada principal de acesso infra-estrutura da central termoelectrica ao longo
das planfcies alagadi9as dos rios Revuboe e Zambeze causara fragmentar;:ao do solo, atravessara varias zonas
humidas e cortara o acesso ao movimento da vida bravia. Estes impactos serao de importancia elevada exceptc
se forem mltigados.
A EIA concluiu que as zonas humidas da Ra-touro, do Crocodilo e da Confluencia recebem a agua da chuva que
cai nas suas bacias hidrograficas (ver mapa da pagina a seguir) em vez da recarga da agua subterranea. As infraestruturas da central termoelectrica interrornperao o escoamento de superffcie para aigurnas das zonas hC1midas.
lsto reduzira a area das zona.<o humidas e as especies que utilizarn as z:onas h(1midas conforme se segue:

a

~

A Zona Humida da Ra-touro perdera 26% do escoamento de superffcie e de especies devido
localizac;ao do dep6sito de residuos ocidentaf. um irnpacto irnportante;

"

A Zonr HC1mida do Crocodilo perdera 18% do escoarnento de supe1ifcie e de especies devido as infraestruturas da central termoelectrica e 22% se for adicionada a central termoeiectrica.. um impacto
irnportante;

•

A Zona Humida da Confluencia perdera 5% do escoamento de superffcie e de especies devido
localizac;ao do dep6sito de residuos ocidental, nao tera um impacto irnportante;

•

As tres Zonas Humidas de Hilltop perderao 2% do escoamento de superffcie e de especies devido
infra-estruturas central termoelectrica

a
as

As zonas humidas e os rios tambern sofrerao irnpacto atraves da agua subterranea contarninada se o dep6sito de
resfduos ocidental for usado para o dep6sito de resfduos que contenham carvao, e atraves da agua contaminada
das areas de minera9ao. lmpactos futuros poderao ser causados pela poeira durante a construr;:ao e as fases
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iniciais da opera9ao, pelo aumento da pressao humana entre o infcio da constru9ao ea relocaliza9ao das aldeias
(2009-2011) quando as pessoas tiverem menos acesso ao resto da area e como consequencia da presen9a dos
trabalhadores da constru9ao durante as fases iniciais do projecto. Tambem e provavel que a pressao da
popula9ao ao longo dos rios Revuboe e Zambeze aumente, causando um aumento na pesca.
.... 1(}{1

Wetlands

~

'\

C.;itchment s

C=:J Ben.ga mineral title area

~~ F·

"<~"

- - - General surface water flow
Mining Infrastructure

Mine pit I

Hiiitop INetiand 1

Nursery

As zonas humidas que sao mantidas pelo escoamento da agua de superffcie das suas bacias
hidrograficas estao indicadas no mapa pelas linhas a preto. A localiza~ao das infra-estruturas da
central termoelectrica nas bacias hidrograficas reduzirao a quantidade da agua de superffcie que
chega as zonas humidas da Ra-touro, da Confluencia, do Crocodilo e de Hilltop.
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As especies das zonas hurnidas iistadas pela IUCl\J (Uniao ivlundial pela Conserva9ao) e que estilo na iista da
DNFB que poderao reduzir em numero incluern passaros como a gan;:a de pesco90 vermelho, o bico de tesoura,
o mergulhao serpente (ver fotos), o cagado de carapaga mole do Zambeze e a tilapia de Mo9ambique. Nos rios
Zambeze e Revuboe, o tubarao do Zambeze e o peixe-serra com dentes pequenos em perigo grave ficarao sob
pressao no futuro.
Depois do encerramento da e reabilita9ao das areas afectadas, os padroes do escoamento de superffcie voltarao
em grande parte
situa9ao pre-operacional. Embora os impactos nao sejam completamente revertidos, a
reversao sera adequada para estabelecer um novo equilfbrio igual ao da situaqao pre-operacional.

a

4.5, 1

Mitiga9ao Recomendada

•

Consultar urn ecologista de zonas humidas durante o funcionamento da central termoelectrica;

~

Deslocar a estrada principal de acesso mais para leste longe das zonas humidas;

~

Monitorar todas as zonas humidas em cada estagao para as especies, o influxo e a qualidade da agua. Se
houver mais do que 15% ~~ perda de agua, bombear a a.gua do rio para as zonas humidas:

•

Prevenir o acesso dos trabalhadores pr6ximo do campo constru9ao de constru9ao para a Zona Hurnida da ratouro;

•

!mplementar as recomenda((Oes da E!A para a concepyao do dep6slto de resfduos ocidentai;

•

Complementar as condi95es de vida e valor de uso que as pessoas obtem das zonas humidas entre o infcio
da construgao ea altura da sua relocalizac;:ao se as pastagens e as culturas forem negativamente afectadas:

•

Lan9ar programas de educac;:ao sobre a importancia da conservagao das especies e das tecnicas de pesca
rnenos destrutivas.

"

Launch education programmes on species conservation significance and less destructive fishing techniques

,.

Trabalhar com as autoridades para instituir licengas de pesca para controlar a quantidade da pesca;

"

lmplementar as recomenda96es da El.A. na concep9ao do dep6sito de resfduos ocidental, incluindo a
diminui(fao do volume do material nele depositado .

..

Suplementar a subsistencia e usar o valor que o pessoal local obtem das zonas humidas entre o infcio dF
construcao e a altura da sua relocalizac;:ao, se as sL1as terras para pastagens e cu!tivo forarn afectadas
negativamente.

•

Lanr;ar programas de educac;ao sabre a importancia da conserva9ao das especies e das tecnicas de pesca
menos destrutivas.

•

Trabalhar com as autoridades para criar oportunidades para a piscicultura a fim de reduzir a press~o.

4.6

Ecossistemas Terrestres

4.6.1

Flora (veueracao)
...
""""
:;

Ce1c<i cle ·i 500 ha de vegetai;;ao composta por cinco tipos de vegetag§.o se ra perclida corno consequencia do
po90 da mina, dos dep6sitos de resfduos e de outras infra-estrutLffas. conforme se segue:
•

q

•

Cerca de 1 891 ha de floresta de Adansonia-Sterculia (esta tloresta inclui ernbondeiros e castanl1eiros) serao
afectados. Esta tioresta ainda nao sofreu 0 impacto do USO humano . Os embondeiros sao um habitat
importante para outras especies e por raz5es culturais - alguns sao locais sagrados.
Cerca de 80 ha de floresta de mopane serao perrnanentemente perdidos devido ao deposito de resfduos
ocidental. Havera pouco impacto humano sabre esta floresta que tern uma diversidade rica de especies de
plantas.
Cerca de 33 ha de vegetagao ribeirinha (vegeta9ao que ocorre ao longos dos rios e dos riachos) serao
perdidos , e ja sotreu um impacto importante devido ao uso humano.
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Cerca de 240 ha de vegetac;:ao dispersa, leitos de rio secos e vegetac;:ao rasteira e degradada sera perdida.
Esta vegetac;:ao esta em mas condic;:oes e infestada de ervas daninhas em muitos lugares. A perda nao sera
muito significativa.

A importancia geral dos impactos e considerada baixa, porque os tipos de vegetac;:ao afectados sao comuns no
vale do Zambeze e estao bem conservados na provfncia. Durante o estudo de campo nao foram encontradas
plantas que estao ameac;:adas.

Embondeiros sao habitats irnportantes
para outras especies e alguns sao
locais sagrados.

4.6.2

Floresta de rnopane na area ainda esta em
boas condic;:6es. Cerca de 80 ha serao
perdidos corno consequencia do dep6sito
de residuos ocidental.

Mitigac;ao Recomendada

•

Concluir a configurac;:ao do projecto para evitar danos desnecessarios no habitat em locais sensiveis
definidos. Evitar o impacto nos embondeiros grandes, onde tor possivel.

•

Transplantar algumas arvores de embondeiro jovens, que serao directamente afectadas pela mina a ceu
aberto e infra-estruturas da mina, para o viveiro da mina para serem usados mais tarde na reabilitac;:ao .

•

Fazer um viveiro para produzir as especies indigenas requeridas para a reabilitac;:ao.

•

Estudar as plantas ameac;:adas e se forem encontradas transplanta-las, para o viveiro da mina para posterior
transplante;

•

Gerir a reabilitac;:ao para minimizar a competic;:ao da vegetac;:ao alienigena invasiva. Tirar a vegetac;:ao
alienigena dos locais onde e competitiva.

•

Reabilitar as areas degradadas mesmo que nao tenham sofrido o impacto da minerai;:ao, onde for possivei.

4.6.3

Fauna (Animais)

Os impactos nos animais bravios sao considerados de baixa
importancia porque grande parte do seu habitat ja esta
degradado e a cai;:a de subsistencia reduziu as populac;:oes de
animais. Todavia, 51 especies do Livro Vermelho (ver quadro)
poderiam potencialmente usar a area, incluindo a ra-touro, 0
crocodilo, a piton e um certo numero de especies de passaros
identificadas no local. Nao sera provavel que quaisquer destas
espec1es sofram materialmente o impacto da central
termoelectrica enquanto OS padr6es de qualidade da agua
satisfizerem e nao havera grande interrupc;:ao de fornecimento de
agua para a Zona Humida do Crocodilo.

Tres tipos de morcegos de casa (tambem nas especies do Livro Vermelho) ocorrem potencialmente, dos quais o
morcego de casa amarelo mais pequeno foi listado como gravemente ameac;:ado no passado e agora esta como
'indeterminado' na lista do Livro Vermelho . Este morcego empoleira-se nos embondeiros. Se os embondeiros
forem removidos pode haver portanto um impacto nos morcegos de casa.
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Mitigavao Recomendada

•

Garantir que os padroes de qualidade da
agua sejam cumpridos em todas as areas.

•

Gerir as areas nao operacionais para a
conssr..taQao se todas as aldeias foreiT1
reassentadas.
J

•

Os trabalhadores nao devern fazer fogo .

•

Nao permitir armas de cac;:a; lidar com os
transgressores com meclidas estritas.

•

Programas contfnuos de sensibilizac;:ao para a conserva9ao .

•

Estudar a diminuic;:ao do morcego de casa amarelo e se for para distribuir os locais do ninho apresentar locais
de ninho alternativos.

•

Elaborar um programa de monitoria de pequenos mamfteros e de passaros.

4. 7

Ra-touro.

Morcego de Casa Amarelo
Mais Pequenos.

lmpactos Socioecon6micos

0 projecto tera impactos socioecon6micos importantes, tanto negativos como positives.

,. l

4.7, 1
Acima de 5 600 pessoas vivem em 1
147 agregados farniliares na area do
projecto. As comunidades tern uma
estrutura social abrangente e bem
desenvolvida.
As pessoas vivem principalmente da
agricultura de subsistencia para a
alimentagao e dinl1eiro. Tern um born
acesso a terra agricola ao longo dos rios
Revuboe e Zambeze,
.. ~OS rios e as
zonas humidas onde pescam e obtem
material de constrw;;ao e mercados de
Tete e de Moatize.

.

Se~~ l'l

0 planeamento inicial da Riversdale e

Mmerill

T'Ptft?.A.rer-.
tB~,TAl Sctto~il)

Elgas
foi
reassentar
todas
as
comunidades. Os impactos negatives do
reassentamenio inciuirao a perda de
direito a terra, ao abrigo e a infraestruturas dos agregados familiares,
terra para cultivo e pastagens (incluindo
as zonas hUmidas), a locais culturais, a
plantas usadas como materias-primas e
medicamento, a ienha e ao acesso aos
rios.

Proposed pil

a

!.!PALA

.

I,__
NllANGAIJJO

\
Dependendo
de
onde
serao
reassentada5
(isto
ainda
sere_
determinado), as psssoas tambem,
A!deias precisarao de ser reassentadas como um resultado dos
poderao perder os seus acessos
efeitos cumulativos dentro da ETMB .
privilegiados aos mercados iocais, um
elemento de sobrevivencia fundamental. Nao obstante, o compromisso da Riversdaie de restabelecer a
sobrevivencia das pessoas reassentadas e o modo de vida pelo menos tao born coma antes, o reassentamento
considerado um impacto de elevada importancia. A mitigac;:ao foi considerada a firn de reduzir os requisitos para o
reassentamento sempre que isto possa ser razoavelmente alcanc;,ado (consulte abaixo).

e
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Determinacao das Aldeias a serem reassentadas
Capang a Nzinda, Capanga Gula, Capanga Luan i, Mpala e Nhanganjo estao todas directamente localizadas onde
estara a mina ea 500m da zona tampao e, par isso estas comunidades terao de ser reassentadas (ver mapa).

Nos primeiros anos da minera~ao os impactos nas aldeias podem ser
mitigados deslocando as estradas para mais longe delas e usando a correia
transportadora, para transportar os residuos para o dep6sito de residuos
ocidental, em vez de transportar os residuos por estrada
•

•

•

Chitambo: Altura da PM10 (poeira fina) e da queda de poeira (poeira pesada) durante a constrw;:ao
devido ao tratico na estrada de acesso e durante a minerai;:ao ate 2014 devido
estrada de
transporte para o de dep6sito ocidental. Portanto, os impactos da queda da poeira s6 ocorrerao em
2017. lmpactos sonoros elevados durante a construc;:ao da mina.
Cangale: Altura da PM10 e da queda de poeira durante a construi;:ao devido a estrada de acesso ea
montagem da central termo electrica adjacente. lmpacto sonoro elevado devido a estrada de
transporte da mina no caso cumulativo, a operac;ao da central termo electrica.
Nhamsembe: Beri;:ario da mina localizado nesta aldeia. lmpacto sonoro devido a central
termoelectrica.

a

A decisao final s6 podera ser tomada quando o Plano de Ac~ao da Relocaliza~ao
detalhado ter sido elaborado depois de as comunidades e o governo terem sido
consultados.

L_

Aldeias gue podem potencialmente
permanecer
Os resultados da EIA mostram que muitos do
potenciais impactos da central termoelectrica
sabre as aldeias podem ser mitigados atraves
da deslocac;ao de algumas infra-estruturas da
mina, permitindo que Chitambo, Benga-Sede,
Nhamsembe e Nhambalualu permanec;am
tanto quanta possfvel quest6es que podem ser
resolvidas (ver diagrama). Estas quest6es
relacionam a disponibiiidade de terra suficiente
para as comunidades que permanecerem,
dadas
as
perdas
devido
a
central
termoelectrica, as infra-estruturas da central
termoelectrica e a possfveis restri96es que
afectam o acesso a outras areas a volta da
central termoelectrica. Estas quest6es serao
consideradas em detalhe no Plano de Aci;:ao
de Reassentamento que esta a ser realizado
independentemente da EIA .

4.7.2

Mitiga~ao

/'

Recomendada

Em primeiro lugar, evitar tanto quanta possivel
o reassentamento atraves da gestao dos
impactos sonoros e da poeira, conforme se
segue:

NHAMBALUALU

Aldeias que poderao potencialmente ficar na area
dependendo da deslocai;:ao das estradas que provocaram
poeira e impacto sonoros inaceitaveis para longe destas
aldeias e substituindo o transporte do material de superffcie
por estrada para o dep6sito de resfduos ocidental pela
correia transportadora.

•

Desl ocar a estrada de acesso principal
e
as
estradas
de
constru9ao
tempo raria mais para leste , longe de
Chitambo e Cangale.

•

Deslocar a central termoelectrica 500
m para leste mais longe de Cangale

•

Deslocar o viveiro para leste longe de Nhamsembe.
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Em segundo lugar, elaborar e implementar o Plano de Ac9ao de Reassemarnento para mitigar todos os impactos
sobre as aldeias que tiverem que ser reassentadas {ver quadro).

Preve-se emprego positivo importante e beneffcios econ6micos como consequencia do projecto. 0 emprego
durante a constrw;ao consistira de aproximadamente:

•

899 empregos directos com a mina;

..

5.000 ernpregos indirectos e induzidos com os fornecedores para a
central termoelectrica e coma consequencia do gasto em salaries e

.

recompensas locals que estimulara os neg6cios locals.

0 emprego durante a opera9ao de 25 anos., consistira em aproximadamente:
•

.c *.;
463 empregos directos com

•

2 000 empregos indirectos e induzidos.

•

0 emprego aumentara o rendimento do agregado familiar na area e·
estimulara o neg6cio focar. Nern todos os empregos disponfveis irao

a central termoelectrica;

para as pessoas locais, especialmente os empregos altamente
especializados. Contudo, a Riversdale e a Elgas manifestararn o seu compromisso em ernpregar o
maximo possfvel de pessoas locais e fazer a transferencia de capacidades e a formag8.o para se atingir
isto.
"

0 projecto estimulara a economia local, regional e nacional significativamente, com uma possfvel
contribuigao de 1,2% do total do PIB de 2008. A contribuigao do projecto atraves de impostos preve-se
que seja cerca de 2,9 bilioes de Meticais (121 milh6es de USO) por ano. Alem disso, atraves do
Programa de Desenvolvimento Sustentavel, a Riversdale e a Elgas comprometeram-se em apoiar o
estabelecimento de pequenos neg6cios e outras actividades econ6micas.
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Seguranc;a Social e lmpactos
da Estabilidade

0 crescimento econ6mico na area local trara com ele
um certo numero de press6es e potenciais doenc;:as
sociais. As expectativas da comunidade ja sao grandes
e exageradas e isto resultara em circunstancias diffceis
no que respeita ao emprego dos estranhos. A
introduc;:ao de uma forc;:a de trabalho na central
termoelectrica, considerada pelas pessoas do local
como 'estrangeiros' potencialmente e desestabilizadora.
As taxas de criminalidade, a prostituic;:ao, o alcoolismo e
outras patologias sociais aumentarao. Provavelmente
ocorrera um assentamento informal, apesar de alguns
esforc;:os para o desencorajar. Relacionado com um
influxo de pessoas, tambem havera a disseminac;:ao de
varias doern;as incluindo o HIV/SIDA e outras doenc;:as
transmitidas sexualmente e doenc;:as infecciosas,
contagiosas e respirat6rias.

Um ambiente tlpico rural na Area de Tftulo Mineiro
de Benga

•

Decrescimo da vulnerabilidade social devido aos trabalhadores terem subsfdio de desemprego;

•

Aumento da populac;:ao devido

•

Aumento da criminalidade;

•

Aumento da prostituic;:ao;

•

Aumento do conflito social.

a emigrac;:ao;

Os ultimas tres impactos podem ser causados pelo influxo dos que procuram emprego assim como dos
trabalhadores da construc;:ao.

Mitigacao Recomendada
•

Adoptar polfticas, procedimentos e praticas que desencorajem a emigrar;:ao para a area local;

•

Minimizar o risco de desenvolvimento de assentamentos informais nao empregando trabalhadores nao
qualificados nos locais de construc;:ao, usando, em vez disso, um procedimento formal acordado com os
lfderes locais para candidaturas a emprego apresentadas a um gabinete de emprego do projecto na
cidade ;

•

Realizar campanhas de consciencializa9ao para promover boas relac;:oes entre os trabalhadores da
construc;:ao, o pessoal do projecto e as comunidades vizinhas.

4. 7.5

Saude e lmpactos da Seguranc;a

E provavel que surja um aumento da taxa de infecc;:ao das DTSs e do HIV/SIDA coma resultado do aumento da
prostituic;:ao e relac;:oes promfscuas dos emigrantes. Alem disso espera-se que haja:
•

Aumento do risco de doenc;:as contagiosas e infecciosas;

•

Aumento do risco de doenc;:as respirat6rias;

•

Aumento de distUrbios ruidosos no pessoal do projecto;

•

Risco de acidentes devido ao aumento de estradas, vefculos e volumes de transito.

Mitigacao Recomendada
•

Conceber e implementar uma estrategia de prevenc;:ao das DTSs, de acordo com a legislac;:ao nacional e
as melhores praticas internacionais com objectivos e actividades claros;

•

Elaborar e implementar um piano de prevenc;:ao das doenc;:as infecciosas quer durante a fase de
construc;:ao quer da tase operacional do projecto;

•

Elaborar um piano de gestao do tratego para as fases de construc;:ao e operac;:ao da central
termoelectrica detalhando o acesso, responsabilidade dos motoristas e consciencializac;:ao da
comunidade.

4. 7 .6

I mpactos da i nfra-estrutura

Durante as tases de construc;:ao e operacional do projecto, as comunidades locais serao expostas a um aumento
da pressao nos servic;:os de saude e escolas . E possfvel que a condi9ao da infra-estrutura da estrada se deteriore.
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e

A perturba9au (poeira e barulho) causada pela central tennoelectrica
urna questao irnportante que requer
gestao se os impactos nas comunidades no bairro de Chingodzi tive.rem de ser evitados. Os impactos serao:
•

Aumento da pressao nos servigos de saude locais;

•

Deterioragao da infra-estrutura da estrada;

•

lnterterencia na infra-estrutura do aeropo1io.

lnfra-estrutura da estrada perto de Tete.

fnfra-estrutura de cuidados de saude na area

Construir instala96es apropriadas para cuidados de saude para os empregados na central termoelectrica;
•

Contribuir para o desenvolvimento de instala96es da comunidade atraves de um programa de
desenvoivimento sustentavel;

•

Negociar com as autoridades da Estrada Nacional e outras estradas para estabelecer acordos sabre uma
contribui9ao para a manuten9ao da rede de estradas na area;

•

Garantir que as empresas contrruadas cumpram as restri96es de carga do eixo nas estradas usadas para
a construc;:ao e opera9ao da central termoelectrica;

4. 7. 7

lmpai.:;tos Cu!turais

urr-,a

Os locais sagrados e cemiterios tern
importancia simb61ica grande para as pessoas do local. Estes locais
sao legalmente protegidos. Os dais locais seguintes de importancia espiritua1 podem possivelmente ser afectados
pelos _eteitos curnulativos do projecto dentro da ATMB:
•

Um local sagrado dentro da rnina proposta em Capanga Luani:

"

As comunidades perderao o acesso ao cemiterio dentro da Area de Tftulo Mineiro de Benga-Sede.

De um ponto de vista cultural, o projecto tarnbem acarreta um risco social elevado para as comunidades
reassentadas . A relocalizagao fisica de um grande numero de famflias destruira os sistemas locais de
organiza9a.o cultural e socisJ. As pessoas tern fortes liga96es corn a area. e um certo numero de locais sagrados
importantes no dia-a-dia da comunidade afectada serao perdidos. As liga9oes existentes com as escolas, clfnicas
e outros servic;:os socials fa ciiitadas pela proximidade a Tete, serao potencialmente perdidas.

Os locais sagrados sao algumas vezes

Uma campa na Area de Titulo Mineiro de Benga

representados por embondeiros
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Mitigacao Recomendada

•

A movimentar;;ao dos locais sagrados deve ser
feita com consulta as comunidades;

•

0 cemiterio deve ser movimentado de acordo com
os costumes locais e os desejos da familia
sobrevivente.

4. 7 .8

Resource Drilling

.Cillmp
• Riversdalt>

Camp

Expectativas e preocupa(f6es
da Comunidade

A informar;;ao no domfnio publico pode criar
expectativas exageradas sobre o tipo e o numero de
postos de trabalho disponfveis. Nessas circunstancias
a falta de acesso das pessoas ao emprego pode
resultar em descontentamento, levando a rela96es de
ansiedade com a empresa da central termoelectrica e
as pessoas consideradas emigrantes. As expectativas
respeitantes a capacidade da Riversdale e Elgas de
fornecer energia as comunidades locais tambem
podem ser exageradas e levariam a consequencias
semelhantes as acima descritas.

CHINGOOZI

Mitigacao Recomendada
•

Elaborar
uma
estrategia
de
comunicar;;ao
abrangente para o dialogo corrente com o
Governo, com os lfderes da comunidade afectada
e com as comunidades ;

•

Criar um Comite de Monitoria da Construr;;ao;

•

Criar procedimentos de resolw;:ao de conflitos .

4.7.8

Decrescimo da Qualidade de
Vida ap6s o Encerramento
NHAMBALUALU

Durante a fase do encerramento, o aumento da
preocupac;;ao da comunidade relacionado com a perda de emprego e o subsequente aumento da vulnerabilidade
social podem afectar adversamente a qualidade de vida dos empregados do projecto e dos residentes no local.
Depois do encerramento da mina, o estabelecimento de novos assentamentos, assim como a ocupac;;ao ilegal de
terras podem tambem conduzir a um decrescimo da qualidade de vida das pessoas do local. lsto pode ser
exacerbado por um aumento na exploragao dos recursos naturais.

Mitigacao Recomendada
•

Empregar o numero maximo possivel de pessoas do local ;

•

Verificar o processo de recrutamento da forc;;a de trabalho local;

•

Recorrer a fornecimentos e servic;;os de fornecedores locais e contratados sempre que possivel;

•

Criar capacidade da comunidade para gerir oportunidades e impactos devido ao projecto.

•

Criar capacidade e formar pessoas para diversificar as capacidades locais;

•

Oferecer formar;;ao ajustada as actividades do encerramento e p6s encerramento aos membros da
comunidade;

•

Criar e planificar industrias alternativas e secundarias;

•

Criar em estreita colaborac;;ao com as autoridades moc;;ambicanas uma Polftica e Procedimento de
Trabalho abrangente com a intenc;;ao de facilitar o envolvimento local no projecto e limitar os emigrantes
procura de trabalho a entrarem na area. A implementac;;ao desta politica diminuira a probabilidade de um
aumento de tens6es entre os trabalhadores locais e 'estrangeiros' e a manifestar;;ao de outras patologias
sociais . 0 envolvimento da forc;;a policial, das ONGs e do comite de liga9ao da comunidade tambem sao
propostos para apoiar na mitigar;;ao das patologias sociais;

a

•

Preparar e implementar um Plano de Desenvolvimento Sustentavel para o projecto, em estreita
cooperar;;ao com o governo local , distrital e regional e as ONGs. Tai programa deve compreende r um
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comprornisso a longo prazo cia Riversdale para garantir que haja urna heranc;a de peso positiva
associada ao projecto;
•

0 programa deve envolver caracterfsticas tais como forma9ao de capacidades para criar capacidade
local e esquemas de micro-credito com vista a encorajar a criagao de pequenos neg6cios, assim coma
muitas outras possibilidades para facilitar o desenvolvirnento de neg6cios locais. Os programas tambem
uevem considerar o trabaiho para a diversificagao da economia local, diminuindo assim a dependencia a
longo prazo da industria mineira, e reduzindo o impacto da fase do encerramento da central
termoelectrica. Outras possibilidades a serem consideradas sao projectos de responsabilidade social que
trabalhem com as organiza96es da comunidade para aconselhar as pessoas do local sobre as
habilidades para a vida num ambiente de mudan<ta rapida. sat.'1de e higiene M.sicas e gest~o dos riscos
relacionados com a malaria, o HIV/SIDA e outras DTSs:

"

Trabalhar com o GdM e outras partes interessadas impo1iantes para controlar o influxo de pessoas para
a area, evitar os assentamentos iiegais e elaborar um piano de urbaniza<;:ao que oriente o crescimento da
urbanizagao a volta de Tete e Moatize. Havera uma grande necessidade de uma planificavao integrada
do uso da terra em resposta ao desenvolvimento crescente de press6es que resultarao do estimulo
econ6mico do projecto Benga da Riversdale e da Elgas e outros empreendimentos semelhantes;

•

Fazer uma presta9ao adequada de cuidados de saude a todos os empregados do projecto, assim como
fazer a prestagao adequada de servir;:os basicos. lsto garantira que nao haja um aumento de pressao nos
servir;:os existentes causada peto projecto. Trabe!ha.r com o Gdf\..1 atraves do Plano de Desenvc;Jvirnento
Sustentavel para determinar quaisquer interven96es com que a Riversdale e a Elgas deverao contribuir a
respeito da sat'.1de da comunidade e esquemas de responsabilidade social:

.,

Criar urn Foro de Protecgao e Seguranr;:a com os varies niveis do GdM e partes interessadas
importantes, para enfrentar quest6es relacionadas com a protec9ao e seguranga na central
termoelectrica e na area local. As quesi6es de seguran9a directamente ;elacionadas com a centrai
termneiectrica envolverao o rnanuseamento de explosivos e gestao das explos6es, seguranga do transito
e gestao da limpeza da terra no que respeita a minas terrestres. Controlar a dissemina9ao da actividade
criminal sera da responsabilidade da Forga Nacional da Polfcia. que podera ser grandemente apoiada
por um comite constitufdo por representantes da Riversdale c Elgas, ONGs e outros membros
importantes da comunidade;

"

Elaborar e implementar um Plano de Envolvimento das Partes lnteressadas que deve incluir o perfodo
anterioi ao infcio da construr;ao, o tempo de vida operacional do projecto ate ao encerramento e p6s
encerrarnento da central termoelectrica. Urna abordagern participativa ao projecto mell1orara os esfon;:os
da Riversdaie e Elgas para garantir o desenvolvimento sustentavel como um resultado da central
termoeiectnca.

a

.. ,_

A central termoelectricci mudar8. 2. natureza da area atrave.s de grandss arsas devido central tennoelectrica. <1 s
torres de arrefocimento, aos canos de c!-ia1riine, as estradas, aos transportadores, aos dep6sitos de resfdu
outras infra-estruturas. Contudo, o impacto visual reduz-se drasticamente a partir de 1,5 Km de distancia das
pessoas e aldeias e toda a infra-estrutura da central termoelectrica estara a mais de 1,5 Km de distancia das
pessoas e das aldeias na area a ser reassentada.
Se todas as aldeias tiverern sido reassentadas ap6s a constrw;ao da central terrnoelectrica, os impactos visuais
afectarao principalmenta muitas pessoas nus arrecimes de Cllingodzi e Tete e a aldeia do aeropo1io de Cllingodzi
ectraves do Rio Revuboe Os impactos visuais impo1iantes serao os seguintes:
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•

Durante o dia, as pessoas nos
arredores de Chingodzi verao o
dep6sito ocidental (90 m de altura) a
uma distancia de 2,5 Km a 3 Km
(veja o mapa). Este dep6sito sera
conclufdo em quatro anos ap6s os
quais sera coberto por rocha e
vegeta9ao em que os impactos
visuais diminuirao.

•

A ilumina9ao a noite em redor das
areas de trabalho da central
activas
tambem
termoelectrica
causarao um impacto visual, uma vez
que a area e completamente escura
a noite.

BENGA MINERAL TITLE AREA

BENGA POWER PROJECT

A distancia dos arredores de Chingodzi ao Dep6sito de
Reslduos Ocidental significa que o impacto visual sera
pequeno ou moderado.

0 impacto visual a partir de qualquer ponto pode ser mltigado atraves do plantio de arvores de fruto.

4.8.1

Mitigacao Recomendada

•

Plantar arvores de fruto entre as pessoas mais pr6ximas e
as actividades central termoelectrica;

•

Reabilitar as areas afectadas tao breve quanta possfvel,
usando vegeta9ao indfgena tanto quanta possfvel;

•

Envolver um arquitecto paisagista para concluir a
localiza9ao da infra-estrutura do projecto e se possfvel
ajustar a localiza9ao para minimizar o impacto visual;

•

4.9

Conceber a infra-estrutura com aten9ao
constru9ao, textura, core ilumina9ao.

a

forma da

)(

a

0 tipo de iluminai;ao esquerda
ilumina para baixo o que reduz a
poluii;ao luminosa noite.

a

Arqueologia

Nenhuns lugares arqueol6gicos foram encontrados durante a investiga9ao in loco realizada na area. No entanto e
possfvel que ocorram esses locais, que estao actualmente escondidos da vista devido vegeta9ifo densa em
muitas areas.

a

4.9.1

Mitigacao Recomendada

•

Realizar uma pesquisa a pe dos locais da ldade da Pedra e da ldade do Ferro antes da opera9ao;

•

Consciencializar o pessoal do projecto sabre o potencial de locais arqueol6gicos;
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Criar procedimentos para gerir os restos arqueologicos, se tor descoberto um local e reportar qua1squer
descobertas
autoridades;

as

4.10

Desenvolvimento Sustentavel

A Hiversdale e a Etgas comprometeram·se a conseguir o
desenvolvimento sustentavel (veja figura) nas suas opera96ss
de Benga, rese1vando o financiamento para isso e trabalhar
com o Governo e outros parceiros interessados na elaboragao
e implementagao de um piano de desenvolvimento sustentavel.

£conornlt
gro~h

A me!horia dos impactos positives e em partir.ular os que
resistirao para alem do encerramento da central terrnoelectrica,
ja foram tidos em conta pela Riversdale e a Elgas na
pianificac;;ao do projecto. A empresa esta no processo de
elabora9ao de um Plano de Desenvolvimento Sustentavel e ja
comegou a implementar iniciativas.

4.10.1 Recomenda<(oes

Defini9ao simplificada de desenvolvimento
sustentavel, ilustrando que um projecto
deve contribuir para todas as tre~
dimensoes (crescimento economico, b?rn
estar social e integridade ecol6gir.:a)
ser sustentavel.

RBcomenda .. se que a R!versda!e e 3 Elgas caso obtanha a
autorizagao ambiental para este projecto, se empenhe
publicamente no seguinte:

•

Cumprir os padr6es, directivas e prazos internaciona1s para
alem de cumprir a Lei mo9amlJicana;

•

Elaborar um Plano de Desem+olvimento Sustentavel abrangente para o Projecto de Energia de Benga;

•

A base das empresas para o calc11lo do montante de financiarr.ento do desenvolvimento sustentavel:

•

Que as empresas faciiitem a criagao de um Trust de Desenvolvimento da Comunidade de Benga
corpo governativo apropriado para o Trust;

•

Que a empresas se empenhe em ser infalivelmente transparente e preste contas ao publico regularrnente;

•

Que as empresas se empenhem em trabalhar em conjunto com outras grandes ernpresas mineiras,
industriais e outras sempre que possfvel;

e crie um

lmportantes princfpios para a implementac;ao da componente de desenvolvimento da comunidade do Plano de
Desenvolvimento Social sao:

•

A Riversdale e a Elgas nao

Stakeholder -~
Consultative Forum
{e.g Women) 1

devem implementar iniciativas
sem consultar as partes
interessadas;
~

Deve ser criado um Foro de

Stakeholder :
Consultative Forum -; •
.
(e.g Youth)
LI Benga Community

Partes lnteressadas tao breve
quanta possfvel
•

•

Initiatives

~----~·

-=

I

A visao do tuturo deve fazer
parte do engajarnento
atempado das partes
interessadas;

-

1

-- -

Stakeholder

Consultative Forum

0 Piano cle Oesenvolvi1 nerito
Sustentaw~I de\ff>. ter o Antoque
nas iniciativas que t:eni
maiores chances de melhorar
a qualidade de vida para alem
do encerramento:

Il

. i
1

I

-1

(e.g NGOs)

Deve~pnmentTrust
Adv1uyForum
'.

nrl 0 0
r--r~

rt

J
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I

COMMUNITY
... DEVELOPMENT
I
TRUSTBOARD I

I

jJ

f
I Small secretari;t

I

implemented ·'
partners
Initiatives
implemented
Riversda!e &

Elgas

i

I

J

l

.
1

I

L

Working Grou1Js

Stakeholder
,
1
Co;uultative forum
e.g 811siness) t
1

Um rnodelo potencial para estruturas de consulta e governagao
E necessaria a Monitoria e
para o Trust de Desenvolvimento da Comunidade de Benga.
Avaliac;ao,
uma
vez
que
o
desenvolvimento sustentavel nao
um estado fixo e o Plano ira crescer e evoluir ao longo do tempo medida que as metas intermedias forem sendo
atingidas e a qualidade de vida me!horada. 0 piano devc portanto a monitoria e pelo menos uma avaiia9ao anual
em relac;ao
metas.

e

a

as
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Engajamento das Partes lnteressadas

Recomenda-se que a Riversdale e a Elgas elaborem e tornem publico para comentarios um Plano de
Engajamento das Partes lnteressadas dentro de quatro meses ap6s a autorizac;:ao ambiental. 0 piano deve ser
elaborado e implementado de acordo com as melhores praticas internacionais. Os objectives importantes do
piano devem ser:
•

Criar respeito mutuo e boas relac;:oes entre a central termoelectrica e as suas partes interessadas (mais do
que promover as boas acc;:oes da central termoelectrica, uma distinc;:ao importante); e

•

Apoiar a intenc;:ao da central termodinamica de contribuir para o desenvolvimento sustentavel (veja figura).
What is the power
plant doing?

~

\..

Stakeholder
engagement plan

~

...

C1I

3: ,..,
0

bO

~?

a. c
C1I ·cs
.s::.
"l:J
........

•!!! c:
....

rg
.s::.

s:

rg

-

Cl.

What are people"s
needs?

0 papel do engajamento das partes interessadas para atingir o desenvolvimento sustentavel.

5. ConclusAO
Existem varias vantagens no desenvolvimento da central termoelectrica de Benga. Primeiro, o carvao termico a
ser minerado na mina adjacente nacional tern em vista a gerac;:ao de energia no local em Moc;:ambique .
Actualmente Moc;:ambique e capaz de gerar 307 MW de electricidade, excluindo a electricidade produzida pela
Hidroelectrica de Cahora Bassa (HCB). Os 2075 MW produzidos pela HCB sao exportados para a Africa do Sul.
0 actual necessidade maxima de electricidade em Moc;:ambique e de 364 MW, excluindo a Fabrica de Alumfnio
MOZAL que obtem a maior parte da sua electricidade (1.000 MW) das centrais termoelectricas de Arnot e
Camden na Africa do Sul atraves do sistema de fornecimento Motraco-Mozal. Alem disso, outros projectos
planificados tais coma os projectos de minerac;:ao e processamento da Corridor Sands e outros projectos
industriais precisarao tambem de electricidade. E pouco provavel que Moc;:ambique seja capaz de importar mais
electricidade da Africa do Sul. Portanto, na essencia, Mo<;;ambique precisa de gerar mais electricielade para
satisfazer as suas pr6prias necessidades e ultrapassar as carencias actuais .
Alem disso, o rendimento para Mo<;;ambique da venda de energia sera perdido.
Em segundo lugar, a nfvel nacional e regional, a mina e a central termoelectrica estimularao significativamente a
economia de Mo<;;ambique, contribuindo possivelmente ate 1,2% do PIB em 2008. Espera-se que a contribuic;:ao
do projecto para o fisco seja de uns 2,9 bilioes de Meticais (154 milhoes USO) por ano
Em terceiro lugar, calcula-se que 809 oportunidades sejam criadas durante a constru<;;ao e 463 oportunidades
durante a operac;:ao, estendendo-se ao longo de um perfodo de 25 anos. lsto resultara em multiplicadores atraves
da economia local e regional, apoiando mais emprego em neg6cios abastecendo a central termoelectrica e outros
neg6cios apoiados pela despesa crescente em bens de consume e servic;:os. A volta de 5.959 empregos
indirectos e induzidos podem ser criados como resultado. Estes sao factores motivadores primaries para a
implementac;:ao do projecto.
Alem disso, o compromisso da Riversdale e da Elgas com o desenvolvimento sustentavel, as melhores praticas
de emprego e as lic;:oes aprendidas de outras empresas da oportunidade de conferir beneffcios locais substanciais
para alem e acima das vantagens econ6micas e de emprego. As empresas declararam a intenc;:ao de construir
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r.apc:ic1("!ade local am Mo9amb1que e, como ia fol rnenc1onado neste retat6no, vanas dessas irnc1at1vas ia 1n1c1aram.
Estas e muitas outras qua serao planlficadas com consulta ao Governo e partes interessado.s no local, com vista
a rapida substitul9ao dos estrangeiros por nacionais mo9ambicanos e pelo estabelecimento de neg6cios locais

auto sustentaveis.
Alam disso, os resuttados e recomenda9oes da EIA foram transferidos para um Quadro de Monitoria e Mitiga9ao
Ambiental e serao traduz1do num Plano de Gestao Ambiental (EMP} formal. 0 EMP sera um documento publico
e tornar-se-a legalmente vinculativo para as empresas. A implementa9ao destas medldas, em comblnaryao com a
declara!1~fo da i11ten9~w da Riversdale e da Elgas de contribufrern para o desenvolvirnento sustentavel na sua
esfera de lnfluencia, devem tomar a opera9ao aceitavel durante os perfodos quer de opera9ao, quer de p6s
encerramento.

5.

Plat o.,.. de · estao Mnnitori;--

Co11

ializa~ao

De acordo com os regulamentos ambientais de IVlogambique, as recomenda\:oes da EIA estao plasmadas num
Plano de Gestao Ambiental (EMP). Este sara um docLin1ento plibllco e torna1-se-a legalmente vinculativo para a
Aiversdale. Uma c6pia tinal do EMP prellminar vern anexada ao conjunto complete de relat6rios.
Pari:l alem do EMP, a EIA recomenda pianos especttlcos de gestao, monitorta e consciencializagao. Abaixo
mostram-se exemplos A EIA tambem recomenda audltoria !ndependente a estes pianos e resultados da
monitoria.

Plano de acqao da
11ano

OB J"l10lil\

r:el0catiza~au

IC.. da.rel~ fiza~O

Plano degestae do 1m13a¢t;;t·vis1.1.a1
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aura.nte a constrw;a(5).
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