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OBJECTIVO DO RELATORIO FINAL DE AVALIA9AO DO
IMPACTO AMBIENTAL
Este relat6rio representa o Relat6rio Final de Avaliac;;ao do Jmpacto Ambientai (RFEIA), em beneffcio da
Avaliac;;ao de lrnpacto Ambiental (AJA) para o Projecto da Central Termoelectrica proposto para Benga, da
Elgas, SAAL e da Riversdale Mining, atraves de sua subsidiaria moc;;ambicana, Riversdale Moc;;ambiqL1e
Limitada (daqui em diante designada Riversdale).

0 projecto proposto consiste na construqao duma central termoelectrica alimentada a carvao, que vai gerar
inicialmente um mfnimo de 500mW de potencia e que possui uma abordagem gradual para atingir uma
capacidade de 2DOOMW, a media prazo; propoe-se que esta energia va desembocar na rede nacional. A
central localizar-se-a na Area do Tftuio Mineiro de Benga, pr6ximo de Tete, na provfncia de Tete, em
Mo9ambique (ver Figura 1-1 ). Propoe-se que esta central termoelectrica seja abastecida com carvao
proveniente das operag6es mineiras que se propoem se reafizem na parte norte da area do tftulo mineiro de
8enga. Partindo da central termoelectrica; hRvera uma !inha de transmissao que correra numa direcgao
sudoeste para entrar na Subesta9ao de Matambo, uma subestac;ao electrica ja existente, localizada a
aproximadamente 22 km a sudoeste.
0 reiat6rio toi elaborado ap6s quase sete meses de consultas publicas e de consultas das autoridades,
durante a Fase de Pre~viabilidade da AJA, entre Fevereiro e Julho de 2008, e representa uma AIA completa
da Categorla A. ern termos dos Regulamentos Ambientais Mo9ambicanos (Decrnto 45/2004). Contem as
conclus6es do processo da AJA, e estara disponfvel para os comentarlos do publico e das autoridades, a
partir de Segunda-feira, dia 25 de Maio de 2009 ate Segunda-feira, dia 29 Junho de 2009. Os conteudos
tambem serao apresentados em reunioes com os inteNenientes e as autoridades, a .serem rea!!zadas em
Juno de 2009.
Ap6s a revisao do publico e das autoridades, o relat6rio sera actualizado uti!izando os comentarios recebidos,
e sera entregue a autoridade rno9ambicana responsavel pela polftica ambienta!, o Ministerio para a
Coordenagao da Ac9ao Ambiental (MICOA), aguardando uma decisao sobre se o projecto proposto pode
avangar e, em caso afirmativo, em que condic;oes.
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TE.f1MOELECTnlC/\ DE SENGA

---~----ACR~~IMOS E ABREVW;6ES

.A.!0

Airshed

Area de lntluencia Directa
Aguas de Tete
Sindroma de lmunodeficiencia .A.dquirida
Area de lnfluencia !ndirecta
Airshed Planning Professionals (Pty) Ltd

Av

Avalon

MCB

Metros Cubicos de Banca

AdT

SIDA
All

Administragoes Regionais de Agua

BMT/>.

Area do Tftulo Mineiro de Benga

CB O's

Organiza96es Baseadas na Comunidade

CCFB

Companhia Dos Caminhos De Ferro Da Beira SARL

CFM

Caminhos de Ferro de Mogarnbique

CMPC

Central de Manuseamento e Processamento de Carvao

CITES

ConvPntion on International Tracie in Endangered Species of Wi!d Flora and Fauna

Cv

Cloveliy·

vc

Valor Calorffico

CVRO
dBA

Companhia Vale Rio Doce
Decibel (uma medida de rufdo audfvel)

ERAIA

Esboqo do Relat6rio de Avalia9ao do lmpacto Ambiental

CMD

Ciclones m~dios

OD

Oxigenio Dissolviclo

DPA

Direc9ao Provincial de Agncultura
Direc9ao Provi11c1al de Educai;:ao e Cultura
Delega9ao Provincial do Institute Nacional de Estatfstica
Pirec9ao Provincial dos Recurses Minerais e Energia
Direc9ao Provi11cial de Sai'.1de
Direito de Uso e Aproveitamento da Terra

OPEC
OPINE
DPRtviE
DPS
DUAT

densos

DWAF

Oepartamento de Agua e de Florestas

PEA

Popula9ao Economicamente Activa

CE

Comunidade Europeia

EDM

Electricidade de Mogambique
Avaliayao do lmpacto Ambienta.I
Relat6rio sabre o lmpacto Ambiental

AIA
RIA
AIA

Estudo sobre o lmpacto Ambiental

PGA

Programa de Gestao ,t.,mbiental

EPi
EP2
EPC

Ensino Primario do Nfvel 1
Ensino Primario do Nfvei 2
Escola Primaria Completa EP1+EP2

EPDA

Estudo de pr&-Viabilidade Ambiental e Defini9ao do Ambito

ESEG
ESG1
ESG2

Ensino Suptirior de Economia e Gestao
Ensino Secundar!o Geral clo Nfve! 1
Ensino Secundario Geral do Nfvel 2

ESP

Ptec.ipitadores electrost8ticos

ETE

Ensino Tecnico Especial
Ensino Tecnico-Profissional

ETF

UE

Uniao Europeia

FOG

Tecnologia de dessulfuragao dos gases de combustao

GAA

Golder Associates Africa

PIB
PS i
PS II
HIV
PS

Procluto lntemo Bruto
Pestos de Saude do 1° Nivei
Postos de Saude do 2° N\vel
Virus da lmunodeficiencia Humana
Posto de Saude

HP a
Pl&As

Hecto pascal
Partes lnteressadas e Afectadas
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ACRONIMOS E ABREVIAyOES

IDF
IFC
SAHi
INEFP
INM
ISCST3
ISO 14000
IUC~~

Ka
LAeq.I

Lo
ASL
EMA
MANMM
PMA
MICOA
MdE
CNDS
ONG
PNL
PN
QA
NU
HPA
EEA
CEEA
PM10
PM2.s
Pn
ppm
ZPP
ARP
AEP
GO

co
PAR
TFM
CAE
SANS
TAS
SASS5
EAS
AISE
S-Pan
SPM
STI
TSO
TPS
NU
US EPA

cov
BM
We
OMS

Intensidade-Durac;:ao-Frequencia
International Finance Corporation
Sistema de Avaliac;:ao do Habitat dos lnvertebrados
Delegac;:ao Provincial do lnstituto Nacional do Emprego e Formac;:ao Profissional
lnstituto Nacional de Meteorologia
Modelo a Curto-Prazo (versao 3) do Complexo de Fonte Industrial
Organizac;:ao Internacional para Sistemas de Padronizac;:ao da Gestao Ambiental
Uniao Internacional para a Conservac;:ao da ~fatureza e dos Recurses Naturais (Uniao de
Conservac;:ao Mundial)
Katspruit
Nfvel de pressao sonora de peso A
Lon glands
Area de Estudo Local
Evaporac;:ao Media Anual
Metros acima do nfvel media do mar
Precipitac;:ao Media Anual
Ministerio para a Coordenac;:ao da Acc;:ao Ambiental
Memorando de Entendimento
Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentavel
Organizac;:ao Nao Governamental
Potencial de neutralizar;:ao lfquido
Potencial de neutralizac;:ao
Ouase Ameac;:ada
Nao Urbano
Hidrocarbonetos Policiclicos Aromaticos
Estado Ecol6gico Actual
Classe de Estado Ecol6gico Actual
Particulas lnalaveis (menos de 10 microns de tamanho)
Particulas Respiraveis (menos de 2,5 microns de tamanho)
Pinedene
Partes por milhao
Zona de Protecc;:ao Parcial
Avaliac;:ao Rural Participativa
Area de Estudo do Projecto
Garantia de Qualidade
Controlo de Qualidade
Plano de Acc;:ao de Reassentamento
Tempo de Funcionamento da Mina
Cart6grafo do Angulo Espectral
Padrao Nacional da Africa do Sul
Taxas de Absorc;:ao de S6dio
Sistema de Avaliar;:ao da Africa do Sul, Versao 5 (utilizado na avaliac;:ao de saude
aquatica)
Estudo Ambiental Simplificado
Avaliac;:ao do lmpacto Socioecon6mico
Symonds Pan
Servic;:os Provinciais de Migrar;:ao
lnfec96es Transmitidas Sexualmente
Total dos S61idos Dissolvidos
Total das Partfculas Suspensas
Na96es Unidas
Agencia de Protecc;:ao Ambiental dos Estados Unidos da America
Composto Organico Volatil
Banco Mundial
Westleigh
Organizac;:ao Mundial de Saude
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RIVERSUALE MOyAMBIOUE LIMIT ADA E ELGAS, SARL AREA DO TfTULO MINEH=lO DE BENGA PROJECTO DA CB>ITRAl
TERMOELEC rRl (;A n1;. RENGA.
UN!DADES DE MEDIQAO

UNJDAOES DE MEDICAO
Percentagem
Ml<;rogramas par mstro cub1co
Centimetro
Hora
Hectare
Horas por ano
l<llograma
Kilolilros
l<ilometro
Kil6me1ro Quadrado ( 100 hectares)

%

µg/m3

cm
H
ha

hrs/a
kg

kl
lm1
2
krn
l<V
Ifs

m
n1111

m.s
rnanmm
mg
mS/m
mglt
2
mg/m /dla
mg!Nm3
MJ/kg

mm
mm/h
Mt
MW

oc

PM10
ppm
t
t/d

Vhr
tpa

tpd
!pm
ug/m3

Kiiovoits

Litres por segundo
Metro
Millmetro
Metros cL'1b1cos
Metros acima do nrvet medlo do ma1
Miligrama
Mili Siemens por metro
Miligrarna.s por lllro
Mil!grarnas por metl'O quadrado por dia
Mi!ig1·a111as por 1neho cublco newtoniano
Mega joules por l<iloi:irama
milimetros
Milfmetros por hora
Megatonelada
Megawatts
Graus Celclus
Particulas com diametro Inferior a1 O decfmetros cubicos
Partes por rnilhao
Tonelada
Toneladas poi· dia
Toneladas pC'lr hora
Toneladas por ano
Toneladas por dia
Toneladas por mes
Microgramas por metro cubico
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TERMINOLOGIA

TERMINOLOGIA
TERMO

pH Acfdico

Acidez

pH Alcalino

Alcalinidade

Aluvio
Amostra
Analogica

Antropogenico
Aquicludo
Aqulfero

Material de
Enchimento
Transporte em
gabarras
Barreira

Limite de
barreira
lnformac;:ao de
base
Correia
transportadora
Bancada
Beneficiac;:ao
Berm a
Furo de
detona9ao
Agente de
detona9ao

Descri9ao
Par via duma estrita definic;:ao qufmica, qualquer pH < 7 e considerado acfdico. Com base na
definic;:ao arbitraria deste glossario do quase-neutro coma o pH entre 6,0 ate 8,0, o pH acfdico
define-se coma os valores de pH menores que 6. 0 ponto de preocupac;:ao relativamente aos
valores de pH acfdico determina-se tipicamente pelo valor de pH em que ha um aumento
significativo na solubilidade dos metais em questao do sftio-especffico. Ver tarnbern pH alcalino.
Uma medic;:ao da capacidade duma solur;:ao para neutralizar uma base forte. Analiticarnente,
determinada par titula9iio. 0 valor analftico ira depender do ponto final de pH para a titula9iio.
Uma medic;:ao dos ioes de hidrogenio em excesso na soluc;:ao e nas especies dissolvidas (par
exernplo, alurnfnio trivalente e complexos de hidroxila de alumfnio) capazes de produzirem um
excesso. A acidez durna soluc;:ao aurnenta geralmente a medida que o seu pH diminui. No
entanto, soluc;:6es corn valores de pH semelhantes podern ter acidezes muito diferentes. Ver
tambem alcalinidade.
Por via duma estrita definic;:ao qufmica, qualquer pH>? e considerado acfdico. Corn base nesta
definic;:ao arbitraria do glossario do quase-neutro coma o pH de 6,0 ate 8,0, o pH alcalino
define-se coma os valores de pH maiores do que 8,0. Dependendo das directrizes do governo e
da utilizac;:ao que se pretenda da agua, os valores maximos de pH permitidos na recepc;:ao das
aguas da descarga da mina, variarn entre 8,5 e 9,5. Ver tambem pH ac(dico.
Uma medic;:ao da capacidade duma soluc;:ao para neutralizar um acido forte. Analiticamente,
determinada por titu/a9iio. 0 valor analftico ira depender do ponto final de pH para a titula9ao.
Uma medic;:ao do bicarbonatolcarbonato e/ou hidr6xido em excesso na soluc;:ao, ou da capacidade
de um material s61ido para produzir urn excesso. A alcalinidade de uma soluc;:ao geralmente
diminui a medida que o pH diminui. No entanto, as solur;:oes corn valores de pH semelhantes
podem ter alcalinidades rnuito diferentes. Ver tambem acidez.
Dep6sitos detrfticos resultando da acc;:ao de correntes de agua e rios.
Uma amostra comp6sita de materiais que se preve que inclua uma potencial fonte de infiltrar;:ao
contaminada. A arnostra e desenvolvida a partir de amostras do terreno, recolhidas no local e
combinadas nas proporc;:oes previstas para representarern as condir;:oes do terreno. A analise do
laborat6rio da amostra anal6gica providencia uma avaliar;:ao das caracterfsticas tais coma o
Potencial de Acido provavel e a qualidade de infiltrac;:ao da fonte.
Efeitos, processos e materiais derivados de actividades humanas.
Uma unidade de baixa permeabilidade que constitui quer o lirnite superior quer o limite inferior
dum Sistema de aguas SUbterraneas.
Rocha ou sedimento numa formac;:ao, ou num grupo de formar;:oes, ou numa parte duma
formar;:ao, que se encontra saturado e suficienternente permeavel para transmitir quantidades
econ6micas de agua para poc;:os e nascentes.
Desperdfcios duma rnina ou rochas, devolvidas a urna mina esgotada.
Transporte par via fluvial, utilizando gabarras de carga, grandes e de fundo chato, num canal ou
rio.
Alga que bloqueia ou mantem afastado. Os pilares de barreira sao blocos s61idos de carvao,
deixados para tras entre duas minas ou secr;:oes duma mina, para evitar acidentes devido ao
inf!UXO de agua, gas, OU a explos6es OU incendios rnineiras.
0 limite dum sistema aquffero, representado par uma massa rochosa, p.ex. a intrusao dum dique
de dolerito, que nao e uma fonte de agua, e que resulta na formac;:ao de compartimentos .
lnformac;:ao reunida antes da perturbac;:ao. Utilizada para definir as condir;:oes da pre-minerac;:ao.
Uma correia em area, sob a qua! se pode transportar carvao ou outros materiais e que geralrnente
e construida de material a prova de fogo OU de borracha reforr;:ada OU duma subs!ancia
semelhante a borracha.
Uma de duas ou mais divis6es dum veio de carvao, separada par ard6sia, ou formada pelo
processo de escavar o carvao.
0 tratamento do material minado, tornando-o mais concentrado ou mais rico.
Um monte OU um talude de material, utilizado para desviar a agua, para proteger areas perigosas,
etc.
Um furo perfurado na rocha, para encher com explosivos que se detonam com o objectivo de
partir aquela rocha.
Qualquer material que consista numa mistura de combustive! e dum oxidante.
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l ERfv11NOLOGJA

TERMO
Mistura

Descriqao
No contexto da. mitigar;ao de MUARD, a mistura refere-se a posi9ao de c6digo de residuos da
rnlna potencia!mcnte garadores de ARD (FAG ou PAF) com rnateriais com potencial de
Neutraliza980 (NPAG ou NAF) em excesso. 0 objectivo em misturar geralmente criar urn
material composto no qual o acido produzido pelo material de desperdfcio PAG neutralizado por
materiais NPAG, com uma precipita9ao subsequente da maior pam.i dos metais libertados coma
minerais secundarios.
Um furo do dctonagao sobrecanegado ciFJ exp!osivos e que, po11anto, nao tern materiais
suficientes para continar os gases da detonac;:ao e para evita1 a onda de choque do are as rochas
voadoras.
Qualquer !uro de peiiurai;:ao prolundo ou comprido, ge1·a1me11te associado a uma broca de
diam ante.

e

Exp!osao

Furo de
sondagem
Salmoura

Potencial de
Neutralizas_:aa

etn

~.~a ss a

Amostra em
Massa

Valor calorifico

Potencial de
Neutralizai;ao

do Carbonate

Bacia
Hidrografica

Equilfbrio
Qufmico
~.~!nerais

de

Argila
Carvao

Fines de
Carvao
Mina de carvao

Reserva.s de

carvao
Lavagem de
carvao

Fragmento
Grosseiro
Coluvial
Amostra
Comp6sita

e

Uma solugao concentrada de sai derivada tipicamente atraves de processos de tratamento da
agua que dividem a agua tratada em duas correntes: uma corrente de grande volume, duma
qualidade adequada para o uso pretendido e uma salrnoura de menor volume, a quai contern o:;;
sais removidos da outra corrente.
MediQ'aO estat1ca em laborat6rlo da capacidade de uma amostra para neutralizar acido aplicado.
11eterminada per meios de lc.stos qufmicos relativamt:nt8 ::;i11iµle5. Os dados resultantes nao
consideram as font~ 111111u1alogfcas e elemen1a18b ou outros factores que possarn reduzir a
eflcacla de campo do 1-.JP medido. Os procedimentos do teste variam de acordo com a fon;;a e o
Volume do acido e com OS valores para OS qua1s se baixou o pH .
Uma grande amostra. cle rocha inineralizada, !requentemente ~entenas ou milhares de toneladas,
e seleccionada duma maneira tal que seja rnpresentativa das propriedades fundamentais do
potencial corpo de minerio. As amostras ern massa usam-se para verificar os graus de minerio e
para detel'minar as catacterfslicas metalt.irg1cas.
Urna rnedlda da quantidade de ca ror riue s~ ger-c1 quando ss queime. uma quantidade especlfica
de carvao. f!: o mais importante par~metro de qualidade para estabelecer o pre90 dos carv6es
termicos, sendo Rtrib tidos os pre~os maie elevaclos <\queles 4ue iem maior vaio1 caiorffico. ,A.
medl9ao Britanica utillza BTU, au British Thermal Units, por tonelada, enquanto o Sistema Metrico
(SI) utiliza KCAL, ou qui!ocalorias. µor Kg(> 6000 seria um born valor). 0 aumento dos conteudos
de cinza e cle hurnldade dfmlnui os valo1es de aquecimento de carvao.
A maxima capacidade de neutrafizat;ao que ficaria disponfvel se todos os rninerais de carbonato
na amostra reagissem como a calcite. Oetermina·se per meio de ensaios de carbono [NP(COa-C)]
relativamente simples ou de di6xido de carbono (NP(CO:;·C02) ]. A menos que sejam corrigidos,
os dados nao considaram o efeilo das dlferern;as na mineralogia do carbonato ou quaisquer
outros tactores que possam reduzir a aficacia do NP medido.
Area a partir da qual a precipitagao captada corre para o no.
Uma condi9ao qufmica em que as taxas das reacgoes avangadas e reversas sao iguais e as
concentra96es dos reagentes e produtos nao mudam corn o tempo. Uma das duas principais
condi95es qufmicas que afecta111 a quirnica da drenagem Ver tambem efeito cinetico.
Minerals filossiiicaticos, tai:;; l;orno a biotiia, a muscovite, esmectita e caulinita.

U111a rocha carMnffera combustive! s61ida, quebradu;a, mais ou menos nitidamente estratificada,
fon11ada pela decomposi9ao vegetaqao parcial ou total; a cor varia de castanho escuro a negro;
nao fusivel sem decomposi9ao, a muito insoluvel.
Ca1vao fino do processo de lavagern do ca1vao. lambem referido como refugos_
Urna area de terra e de todas as est1·uiums. instala96es, maquinas, ferramentas, equipamentos.
poi;:os, encosias. tt'.1neis, escava~OP.S e out1·os bens, imobiiia.rios ou de possoat, colocados sot.re.
abaixo ou acima da supe1ifcie destas ierras por qualquer pessoa, utilizados para extrair carvao
dos seus cieposito.;; natw&is na t.erra. atraves de qualquer meio ou metodo, e 0s trabalhos de
prepara<;ao do ca1vao extrafdo desta foirn2, incluindo 8.s instal;woes para preparagao cto carveo.
As tone!adas medidas de r-A.r.;§o que se calcu!aram 3 oco:-re; m11n veio de carvao ilO interim
duma propriedade partic11!CJr
0 processo de separac;:ao dos materiais indesejaveiP. do caivao, baseado nas diferen9as das
densidades. Enxofre piritoso, ou enxofre combinado com ferro. E mais pesaclo e afunda na agua,
enquanto 0 carvao mals !eve e flutua.
Partfculas > 2 mm de diametro. Ver tambem tamanho -do-solo.

e

Dep6sitos nao consolidados de solo/fragrnentos de rocha, acumulados na base de encostas. em
r"esuitado da gravidade.
Uma amostra criada pela combinac;:ao de diferentes fracr;:6es {sub-amostras). As sub-amostras
podem ser recolhidas em diferentes alturas ou a partir de diferentes locais.
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TERMOELECTRICA DE BENGA
TERMINOLOGIA

TERMO
Condi96es de
aguas
subterraneas
confinadas
Camada de
contengao
Contaminador

Contorno
Amostra de
nucleo
Corte
transversal
Triturador
Efeito
Cumulativo

Descri9ao
Representa um aquffero isolado da atmosfera por uma forma9ao geol6gica impermeavel.
pressao
Geralmente estes tipos de aqufferos sao submetidos a pressoes superiores
atmosferica.

a

Um corpo de material de baixa condutividade hidraulica, estratigraficamente adjacente a um ou
mais aqufferos; pode ficar acima ou abaixo do aquffero.
Especies ou materiais introduzidcis que, ou nao estavam previamente presentes ou estavam
presentes em menores quantidades. A introdu9ao de contaminantes pode tornar algo em t6xico
ou doutra forma inadequado para ser usado. As especies de contaminantes mais importantes na
lixiviar;ao de metal e na drenagem de rochas acidas sao os elementos metalicos e metal6ides, os
quais se encontram frequentemente presentes em quantidades suficientemente grandes para
terem um efeito deleterio na flora e na fauna. Abaixo de certas quantidades, as especies
contaminadoras (por exemplo, nutrientes) podem ser constituintes desejaveis. ldentico ao termo
poluente. Ver tambem contaminantes deleterios.
Uma linha imaginaria que une todos os pontos duma superffcie com a mesma elevac;;ao.
Um amostra cilfndrica, geralmente com um diametro de 1-5 polegares, perfurada a partir duma
certa area, para determinar a analise geol6gica e qufmica do carvao detrftico.
Um perfil ou secc;;ao vertical utilizada para ilustrar informac;;ao geol6gica, frequentemente obtida a
partir da perfura9ao de diamante. Ver tambem visao de cima.
Uma maquina para triturar rochas ou outros materiais.
A consequencia de impactos e adi96es simultaneas ou sucessivas que estejam a ocorrer numa
area definida ou a partir dum conjunto de actividades prescritas. Os efeitos cumulativos duma
mina sao os efeitos combinados de todos os componentes da mina e de todas as actividades
mineiras.

Cutanico

Com revestimentos de argila nalgumas partes da sub-superffcie um horizonte de argila branca.

Atraso, ou
atraso entre
detona96es
Reservas
demonstradas
Diluigao

0 intervalo de tempo entre a detona9ao de dois furos de detona9ao. Geralmente medido em
milissegundos ou em segundos.

Descartes,
Carvao
descartado
Dissolugao

Qufmica da
Drenagem
Descida de
nfvel
Perfuradora
Endoreico
Erosao

Estuario
Eurasia
Evaporag~fo

Evapotranspir
agao

Um termo colectivo para a soma de carvao, tanto em recursos medidos como indicados, e em
reservas.
Diminuir a concentrac;;ao misturando uma massa com outra. Por exemplo, a mistura de um caudal
de agua com outro caudal para obter um caudal com uma concentra9ao aquosa intermediaria.
Este processo utiliza-se para reduzir a concentra9ao de metais ou de outros contaminantes
potencialmente deleterios no caudal mais concentrado. A di/uir;ao pode ocorrer por difusao e
dispersao. Os mecanismos de dispersao incluem o caudal turbulento num rio ou riacho, ou as
correntes e a mistura gerada pelo vento, em lagos.
Material de carvao rejeitado da central de lavagem que nao satisfaz as especifica96es do produto.
Geralmente consiste de carvao de baixa qualidade e de material estragado remanescente.
0 processo pelo qual uma materia s61ida se dissolve num lfquido. Por exemplo, a dissolu9ao da
pedra calcaria (carbonato de calcio) na chuva e nas aguas subterraneas. Ver tambem
so/ubilidade.
As concentra96es de componentes dissolvidos na drenagem, incluindo concentra96es de
elementos, especies qufmicas e outros parametros qufmicos aquosos.
A descida do lenc;;ol de agua dum aquffero nao confinado, OU da superffcie piezometrica dum
aquffero confinado, causada pelo bombeamento de aguas subterraneas a partir de furos de
sondagem.
Uma maquina que utiliza a rota9ao, a percussao (a martelo), ou uma combinac;;ao de ambas, para
fazer furos . Se o furo liver muito mais de 0,4 m de diametro, a maquina chama-se broca.
Um termo utilizado para descrever areas com lagos terminais e uma bacia interior de drenagem.
A separa9ao e a subsequente remoc;;ao tanto da rocha como dos materiais da superffcie, pelo
vento, chuva, acc;;ao das ondas, geadas, degelo e outros processes . Ver tambem enfraquecimento
de massa e erosao em vor;oroca.
Foz dum rio sujeito a mares, que corre para o oceano.
0 continente combinado da Europa e Asia.
0 processo ffsico pelo qual um lfquido e transformado num gas. Ver tambem evapotranspirar;ao.
A perda de humidade para a atmosfera devido evaporar;ao e transpirar;;ao da vegeta9ao.
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T RMO

Descri9~fo

Prospec9ao e
pesquisA

A pesquisa cle dep6sitos minerais e os trabalhos reaiizados para provar ou estabelecer o alcance

Extrac9ao

O processo de remogao ou extracc,:ao de carvao ou de rninerio de uma rnina.

Cabeceira
Falha

A superffcie exposta de um leito de carvao, a partir do qua! se extrai o carvao.

Zona de falhas

Charco

Cinza volante

durn dep6slto de rninerais. Ait: Prospecgao e posterior avaliagao.

Um deslizamento de supertfcie entre duas porc,:oes da superifcie terrestre, que se moveram uma
em relac;:ao
outra. Uma falha e urna deficiencia da superffcie e a prova de graves tensoes
ierresires.
Uma falha, em vez de ser uma fractura unir.a e !impa, pode ser uma zona de centenas ou
rnilhares de pes de largura. A zona de falhas e constitufda de inurneras pequenas falhas
entrelavadas, ou duma zona confusa de goiva, brecha, ou milonlto.
Terras alagadiyas de fom1a9ifo de turfa, que recebem nutnentes provenientes cle outras tontes
alem da I recipita<,:ao: geralmente vern de fontes mais acima nas encostas, atraves da drenagem
dos solos minerais circundantes e clo movimento de aguas suL>terraneas.
0 resfduo fi11arnente dividido que resulta da combustao do carvao triturado ou em p6,
transportado desde a forna/ha e atraves da ~aldeira, por gases de combustao. Os constituintes
minerais no carvao, tais como a argila, o quartzo e o xisto, nao queimam. Em vez clisso, eles
fundem-se 8 rei;urnbinarn-se quimicamente para formar varias fases crisialinas e vidradas dP.
c1nzas vuiantes. A cinza VOiante geralmente apanhada das chamines de instala96es de geragao
de energia por equipamento de controlo da poluic;ao do ar, tais como precipitadores
electrostaticos, sistemas de despoeiramento e escovas rnolhadas.
Uin teste muiio simples que simula a forma9ao de coque, por aquecimento de montantes
especfficos de caivao em peque11os cadinhos, pata avaliar a medida em que o carvao incha
durante este processo de aquecimento, de acordo com urn modelo padrao. 0 perfil do carvao
inchado ou dos bot6es va1ia de valores -1 a 9.
O estur:lo da cJistribui9ao e da abundancia de elementos -o;rr, mi1"'!rais, roc!ws, solos, cigua e na
atmosfera.
0 estudo da terra, da sua hisiona e cias mudan9as que ocorreram ou que estao a ocorrer, e das
rochas e dos materials nao-!itificados dos quais ela
composta e o seu rnodo de fonnac8o e
transformac;:ao.
Os estudos geotecnicos tealizam-se durante o planeamento e operac;:ao de minas a ceu aberto.
Alguns dos temas mais comuns para ensaios geotecnicos sao: a estabiliclade do solo, a
estabilidade e resistencie de rochas, as aguas subterraneas e o controlo de sedimentagao.
0 intervalo de variac;:ao do tamanilo dos fragmentos ou cristais nos materiais consolidados. Urna
descric;:ao da grossura textural durna rocha .
Os componentes gasosos da atrnosfero., tanto naturais como antropogenicos, que absorvern e
emitern radiac,:ao.
Dispositivo para fazer o rastreio ou para escalpar urn curso, que impede que o material a granel
que
excessivamente grande entre num sistema de transferencia de materiais; construfdo de
trilhos, barras, vigas, etc.
A agua contida nos poros interligados, localizados abaixo do lern;;ol de agua num aquffero nao
confinado, ou iocaiizados num aquifero confinado.
A interface entre duas bacias hidrograficas de agua subterranea adjacentes. A divisao e
representada por uma elevai;;ao no leni;;ol de agua ou na superffcie potenciometrica.

a

e

e

fndir.<> de
empolamento
livre (fsi) -

Geoqulniica
Ge oJogia

Testagem
geotecnica
Tamanllo do
grao
Gases de
estufa
Crivo

Agua
subterranea
Divisao ou
linha divisoria
da agua
subterranea
Caudalda

agua

e

e

atraw~s de aberturas nos sedimentos e roc:has; ocorre na zona de
na direcQac do gradiente hidraulico.

0 rnovirnento da agua
satura~ao

subterranN1

Tn111sporte
Meta! pcsado

Holistico
Teste de Ce!a
da Humidade

0 tr 8n~porte horizont2.l de 1nin6rio ca:v30 o.bastecin iS; 1tos 13 resfduos. 0 ti anspo1 te verlica! do
mesmo chama-se guindagem.
um termo geral aplicado a metais basicos, tais como o cobre, o chumlJo e o zinco que oconem
normalmente na po\uigao u/1)ana e industrial. \le: tarnberri .rnetais prec1osos.
Enfa.tiza1· a importancia de todo o sistema.
Um procedimento de teste cinetico usado primeira111ente para medir taxas de gerar;;ao de acicfc e
de neutralizac;;ao em rocha contendo sulfeto. A.s condic;:oes cwciais do teste incluem a
caracterizac;:ao detalhada da amostra, antes e ap6s o teste, realizar o teste com uma durac;;ao
suficiente, condi96es aer6bicas de meteorizac;:ao, o uso de drenagem excesslva para dissolver
completamente os produtos soluveis da meteorizac;:ao mineral primaria e efectuar as analises
qufmicas necessarias relativas drenagem, para permitir o progn6stico de ARD e a modelagem
geoquirnica da solubilidade mineral.
A taxa do caudal de agua, em metros cubicos por dia, atraves de uma secc;:ao transl{ersal de um
1
2
metro quadrado dum aquffero sob um gradiente hidraulico unitario (Unidades: m· /cliaJ m ou
m/dia},
1

1

1

a

Condutividade
Hidraulica
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TERMO
Gradiente
hidraulico
Hidrocarbonat
OS

Planta
hidrofftica
No local
Carvao no
local
Recurses
indicados

Recursos
inferidos

lnfiltrac;ao
ISO 14000

Teste Cinetico

Lacustre
Esquema

Capacidade de
Lixiviac;ao

Agua de
lixivia9ao
Lixivia9ao
Lentico
Pedra Calcaria
Litologia

Macroinvertebrados
Manuseament
o de Material

Descri9ao
A diferenr;:a de nivel, com uma mudan9a na distancia num determinado sentido, ou seja, o declive
do len9ol de agua OU da superffcie piezometrica.
Uma familia de compostos quimicos que contem atomos de carbono e hidrogenio em varias
combina96es, encontrada sobretudo em combustfveis f6sseis.
Uma planta que cresce, parcial ou totalmente na agua, quer enraizada na lama, como um lotus,
ou flutuante sem ancoradouro, como o jacinto-de-agua.
Na posi9ao natural ou original. Aplicado a uma rocha, ao solo, ou aos fOsseis, quando ocorrem na
situa9ao em que se formaram ou depositaram originalmente.
Carvao encontrado no seu estado natural, antes da minera9ao.
Recursos de minerio/carvao, para os quais se calcularam as estimativas da categoria, qualidade e
quantidade, em parte a partir de analises e 111edi96es de amostras, e em parte a partir de
projec96es geol6gicas razoaveis. Assim, isto refere-se a uma estimativa de recursos de baixa a
media certeza, com base no c6digo SAMREC.
Minerio/carvao em extens6es inexploradas dos recursos demonstrados, para os quais as
estimativas de qualidade e tamanho se baseiam em evidencias e projec96es geol6gicas. As
estimativas quantitativas baseiam-se, em grande medida, nos amplos conhecimentos do caracter
geol6gico do dep6sito, e para o qual existem poucas, se as houver, amostras ou medi96es. As
estimativas baseiam-se numa continuidade ou reple9ao presumida das evidencias geol6gicas;
estas provas podem incluir a comparagao com dep6sitos do mesmo lipo. Podem-se incluir corpos
completamente ocultos, se houver provas geol6gicas especfflcas da sua presenga. Assim, isto
refere-se a uma estimativa de recursos de baixa certeza, com base no c6digo SAMREC.
0 caudal de agua que descende a partir da superficie terrestre para e atraves das camadas
superiores do solo e no sistema de aguas subterraneas.
A familia de 14000, da Organizagao Internacional de Nor111aliza9ao, consta de normas
relacionadas com os sistemas de gestao ambiental e com outros sistemas que sao ferramentas
especfficas para realizar uma polftica ambiental e atingir os objectivos e metas.
Um procedimento usado para medir a magnitude e/ou os efeitos de processos dinamicos,
incluindo taxas de reacgao, alteragao de material e qufmica de drenagem e cargas que resultam
de meteoriza9ao. Ao contrario dos testes estaticos, os testes cineticos medem o desempenho
duma amostra ao longo dum periodo de tempo prolongado. A composi9ao do material e/ou as
condi96es ambientais sao frequentemente simplificadas ou controladas para permitir a medi9ao
das caracterfsticas ffsicas, quimicas, ou biol6gicas, os processos ou rela96es que tenham
interesse.
Relativo a um Sistema de terras alagadigas interiores e a habitats de agua de profundidade,
associado com lagos e reservat6rios de agua doce, caracterizado pela ausencia de arvores,
arbustos e vegeta9ao emergente.
O desenho ou o padrao das principais estrac!as e instalagoes. A disposigao adequada das
instala96es mineiras e da responsabilidade do gestor, ajudado pelo departamento de
planeamento.
Um termo quantitativo ou qualitativo usado para descrever o grau de reac9ao com um agente
lixiviador. A capacidade de lixivia9ao pode ser observada para uma por9ao ou para a totalidade
duma amostra ou dum componente da mina, e e determinada pela solubilidade do reagente e
pelo tipo, volume relativo e taxa de percola9ao do solvente.
Solu9ao obtida dum processo de lixivia9ao.
A extrac9ao dos componentes soluveis percolando um solvente atraves deles. Processo natural
_ou induzido. Ver lixivia9ao de metal, teste cinetico, produtos de meteoriza9ao retidos e dissolu9ao.
Agua parada, sem movimento.
Uma rocha sedimentar consistindo largamente de calcite (CaC0 3 ). Dolomite, cherte e argila sao
impurezas comuns.
0 caracter de uma rocha, descrito em termos de sua estrutura, cor, composi9ao mineral,
granulometria, e disposigao dos seus componentes; todas essas caracterfsticas visiveis que, no
agregado, transmitem individualidade a rocha A litologia e a base da correla9ao nas minas de
carvao e geralmente e confiavel ao longo duma distancia de alguns quil6metros.
lnvertebrados que se podem ver a olho nu.
Um termo usado para descrever os processos combinados de desperdfcios de rocha e de
escava9ao de minerio, transporte e deposi9ao, incluindo qualquer empilhamento temporario de
reservas, o novo manuseamento e o tratamento secundario.
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TERMINOLOG!A

TERMO
Recurses
Medi dos

Descri9ao
Ouro f eaivao para o qual se calcularam as estimativas de classifica9ao, qualidade e quantidade.
a partir de analises 8 Je 111edi96es provenientes de 1oca1s de amostras pr6ximos entre si e
geo/ogicamente bem conilecidos, tais coma afloramentos, valas , traba/hos mineiros e de turns
perfurados para prospecgao e pesquisa. Os pontos de observagao e de medigoes sao tao
pr6ximos entre si e a espessura e extensao do corpo mineral esta tao bem definida, que a
tonelagem ajuizada coma sendo rigorosa em 20 por cento da verdadeira tonelagern. Assim, isto
refere-so a uma estimativa dum recu rso, de grande certeza, baseada no codigo SAMREC.

e

Metal

Lixivia9ao de
Metal
Ave aquatica

migrat6ria
Mineral
Mitiga9ao
Modelo

Conteudo cie

humidade

Monitorizaqao
Potencial
Uquido de
Neutralizagao

Neutralizaqao

Potencial de
Neutraiiza9ao
(PN)

l=alhR normal

Uma classe de eiementos qufrnicos geralmente caracterizados pela ductilidade, rnaleabiiidade,
resplendor e condutividade do calor e da electricidade inc/uindo alcali, metal a/calino-terroso,
metais b8sicos, pesados e preciosos. Ver tambem metaf6ide.
A extracgfio de metais so/t'.1veis pela perco!ac;ao de so/ventes. A fixiviar;ao pode se1 natural ou
induzida. A meteorizar;:ao mineral primaria ace/era normairnente a dissolur;ao do metal e a
remogao na cirenagem do local da mina.
Passaro aquatico que se move entre pafses

e continentes durante diterentes epocas do ano.

Um e/emento ou composto inorganico que ocorre naturalmente, que possui urna estrutura inierna
orga1 iizctda e urna composic;;ao qulm1ca caracteristica, urna fonna de crista! e propriAd~rle.~ fi$icas.

Uma actividade que tern par objective evitar, controlar ou reduzir a gravidade dos impactos ffsicos,
qufmicos, bio/6gicos e/ou socioecon6micos adve;sos duma actividade dum projecto.
l.lrna expressao formallzada duma teoria, ocorrencia, objecto, processo ou sisternc; usadc-· p2d·e. a
predi9ao ou controlo: um desenho experimental baseado numa siiuagao causal que produz dados
o!Jservados. Um modefo pode ser encarado corno uma aproximagao selectiva, a qua!, pe!a
e/imi11a9ao do detalhe incidental, permiie que aJgum aspecto fundamentP.I, re/evante ou
interessante do mundo real, aparei;:a duma forma generalizada.
A humidade naturalmente presente no carvao antes da minem9ao, refere -se coma Humidade
lnerente, ciurante 0 processamento, 0 carvao extraido
misturado com agua, para f;:;r.ilit8.r 8.
rernogao de rochas e sedimentos inclesejados, e por sua vez seco ate a Hurnidade do Produto
estar conforme as especifica96es do contrato de venda, antes do carre9amento em cornboios
para o transporte para os navios transatlanticos.
A recolha regular ou de rotlha, de dados sobre- a agua subterranea, (o nfvel da agua , a qualidade
cla agua e 0 LISO da agua), para obter um registo da resposta aquffara ao longo do tempo.
Potencial de neutrallza98.o menos potencial de acido (PN menos P/\). Calculado como parte da
determinayao do acido-base. Expresso em unidades de quilograma de Ca COs equivalentas por
tonelada metrica de amostra (kg CaCO;i/t), t CaCQ3 equivalente/1000 t, partes por mil (ppt)
CaC03, equivalente [todos si'io iguais], mg CaCOi g ou g CaCOa/kg. Os metodos usados para
detenninar o PN e o PA devem ser claramente idenlificadus.
Potencial de neutra/izar;ao dividido pelo potencial de acido (PN dividido por PA). Calculado como
parte da determinar;ao do acido-base. Os metodos usados para determinar o PN e o PA devem
ser c/aramente identiticados.
Urn termo geral para uma capacidade durna amostra ou dum material, para neutra!izar acidez. 0
PN pode ser med1do usando diferentes procedimentos laboratoriais de Neutrnlizagao do acido
(P/\l de massa) , ana/ises de carbono e de di6xido de carbono (NP de carbonato) e analises
rnineral6gicas e da liberta9ao do catiao na qufmica de drenagem antes, ou msidua/ de P/\J que
fica depois, do come90 do ARD (PN empirico).
O PN pode ser expresso em unidades de qui/ograma de CaC03, equivalente por tonelada metrica
de amostra (kg CaCO:)t), t CaC0 3 equivalente/1000 t de amostra, ou partes por mil (ppt) CaC03
equivalentP , mg CaCO:)g OU g CaCO:Ykg [todos sao iguais]. f\]a Australe.sia, utilizam-se unidades
de equiva!e11t1;; H2SO.; em vez de CaC03
0 objectivo da ana/ise de Pl~ e, norme..lmente, cieterminar o potencial de ARO. Ver tambem
determina9ao de acido-base.
F81has :·1on11a is geralmente apresentam 111enor ciesiocarnento e ocorrem em angulos mais
acentuacics do que as fa/has de compressao . Elas encontrarn-se norma/mente associadas ao
desdobramento local dos estratos de carvao e nao e.stao relacionadas corn grandes
des /ocamentos regionais, como o caso das falhas de compressao.
Um furo de sondagem (ou pogo) utilizado para observar a eleva9ao do /enc;;ol de agu& OU da
supe;ifcie µotenciornetrica. Um furo de sondagern (ou pogo) de olJservagao tern geralmente urn
maior diametro do que o diametro de urn piez6metro .

e

e

e

Furo de
sondagem (ou

po9o)de
observagao

Minera9ao a
ceu aberto

Esta forrna comum de rnineragao envolve frotas especia/izadas cle equiparnentos m6veis para
perfurar, detonar, carregar e transportar grandes volumes de rocha e de carvao.

AVALIAQAO 00 IMPACTO AMBIEMTAL (AIA)

xi!

RELATORIO FINAL DO ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL (RFEIA)

RIVERSDALE MOt;AMBIOUE LIMIT ADA E ELGAS, SAAL AREA DO TfTULO MINEIRO DE BENGA PROJECTO DA CENTRAL
TERMOELECTRICA DE BENGA
TERMINOLOGIA

TERMO
Mina a Ceu
Aberto

Descriyao

a

Pedogenese

Uma depressao superffcie, criada pela escava9ao de metais de minerios, minerais industriais,
minerais de aluvi6es aurfferos ou carvao,
superf fcie. Na minera9ao a ceu aberto, o terreno
detrftico que cobre o dep6sito e removido, o minerio exposto dinamrtado e mudado para uma
unidade de triturar;ao, e os resfduos de rocha sao colocados num ou em mais do que um dep6sito
de resfduos de rocha. Referida como uma mina de ceu aberto ou pedreira nalguns locais. Uma
alternativa para os trabalhos subterraneos.
Enxofre ligado a compostos organicos. Potencialmente uma por9ao significativa de enxofre total
em dep6sitos de carvao, xistos negros e materiais que, agora ou no passado, suportaram o
crescimento das plantas.
Carvao que se encontra na superffcie ou perto da mesma.
Uma referencia a todos os materiais de carvao nao-minados, incluindo rochas e solo encontrado
em cima e dentro do dep6sito de carvao. Geralmente referido por volume, como Metros Cubicos
de Rocha (MCR) .
A remo9ao de um ou mais electr6es dum iao ou atomo, um processo de decomposi9ao em que os
electr6es que seguram a materia juntas sao transferidos para outro composto chamado um
oxidante, ou o processo de combina9ao com oxigenio.
Relative a um sistema de terras alagadi9as interiores nao sujeito a mares, caracterizado pela
presen9a de arvores, arbustos e vegeta9ao emergente.
Fragmentos separados numa matriz nao consolidada. Por exemplo , a particula de varios
tamanhos nos resfduos de rochas e no till. Para evitar confusao, recomenda-se que o uso do
termo grao se limite aos fragmentos de cristais ou de multi-cristais dentro duma matriz
consolidada. Por exemplo, graos de areia num arenito.
A dimensao de partfculas. Normalmente medidas pela peneira9ao, pela defini9ao de velocidades
e pela analise da imagem. Os tamanhos da partfcula incluem OS varios tipos de fragmantos
grosseiros (> 2 mm), tais como rochas, pedras e cascalho, e os diferentes tamanhos de solo
(< 2 mm), areia (2 mm-62,5 µm), silt (2 µm-62,5 um) e argila (< 2 µm) .
0 logaritmo negative para a base 10 da actividade hipotetica dos electr6es livres em solu9ao.
Calculado a partir do Eh
Materia vegetal parcialmente carbonizada, normalmente musgos, encontrados em pantanos e
utilizados como fertilizantes e combustfvel.
A forma9ao do solo.

Pedologia

0 ramo da ciencia do solo que trata dos solos e de todas as suas propriedades como fen6menos

Permeabilidad

naturais.
Define a facilidade com que a agua atravessa um meio poroso.

Enxofre
Organico
Afloramento
Terreno
detrftico
Oxidayao

Palustrine
Partfcula

Tamanho das
Partfcuias

pe
Turf a

a

e

e
pH
Freatico
Superficie
piezometrica
Plano
Pm10

Pm2.s
Porosidade
P6sencerramento
Superficie
potentiometric

0 logaritmo negativo para a base 1O da actividade do iao do hidrogenio [H+] em solu9ao.
Abaixo do len9ol de agua. Ver tambem agua subterranea e len<;ol de agua.
A superficie que representa o nfvel para o qual a agua vai subir num aquffero. 0 len9ol de agua e
uma superffcie piezometrica especial para um aquffero nao confinado .
Um mapa mostrando caracterfsticas , tais como as instala96es mineiras ou as estruturas
geol6gicas num piano horizontal.
Partfculas lnalaveis: Partfculas menores do que 10 micr6metros de diametro.
Part fculas respiraveis : Partfculas menores do que 2,5 micr6metros de diametro.
A propor9ao de volume de espa9os vazios numa rocha ou sedimento, para o volume total de
rocha ou sedimento.
Processo pelo qual se termina a opera9ao duma central termoelectrica.
A superffcie que representa o nfvel para o qual a agua vai subir num aquffero. 0 lenc;:ol de agua e
uma superffcie potenciometrica particular para um aquifero nao confinado .

a
Furo de
sondagem de
produ9ao
Cone de
bombeamento
(tambem cone
de depressao)
Pi rite

Um furo de sondagem especificamente concebido para ser bombeado como uma fonte de
abastecimento de agua .
A area em torno de um furo de sondagem de descarga, aonde a cabe9a hidraulica no aquffero se
rebaixou devido ao bombeamento .

Um mineral duro, pesado, brilhante, amarelo, Fes 2 ou dissulfureto de ferro, geralmente em cristais
cubicos. Tambem chamado pirites de ferro, ouro de tolo, bolas de enxofre. A Pirite de ferro
o
sulfureto mais comum encontrado em minas de carvao .
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-

TERf,11NOLOGl/i,

TERMO
Garantia de
Qualidade/Con
trolo de
Qualidade
{QAQC)
Rampa

Descri9ao
Metodos usados para assegurar a qualidade de informa\:ao nas fases de planeamento/testawim
(QA) e para verificar a quailda.de da informai;:ao resu ltante da tase de execur;:ao (QC).

Urna abertura secundaria ou tercia ria inc linada, ol"ientada para conectar nfveis, orientada

u1-:ri:\lrnente nurna direc<;ao descendenle, e utilizada corno rneio de transporte.

Reenchimento

Ca1vao que nao foi sujeito a quaisquer rne ios de beneficiaGEiO por telas, demolidores rotativos ou
unidades de processamento.
0 processo pelo qua\ a agua entra 110 Sistema de agua SUb!erranea.

Furo de
sondagem de

Urn furo de sondagem especificamente concebido para que a agua possa ser bornbeada para um
aquffero, a fitn de reencller o reservat6rio de agua subterranea.

reenchimento
Recuperac;ao

A taxa

Carvao cru

Livro
Vermelho
Co n di96es

Redox
Reserva

lmpactos

rnsiduais
Recursos

Vegetation
ribeirinha
Risco
Minerio Bruto
Escoarnento

Arnostragem
Arenito
Zona saturada

Veio

Mineral
secundi!rio

Xis to
T~irno

a qua! o nfvel de agua aumenta num furo de sondagem, ap6s se ter desligado a bornba.
o inver·so da descida de nivei.

E

Livro que fornecp, i11forrnai:;ao taxon6rnica, do estado de conservac;5.u e cia disiribuic;;ao, soiJre
especies que pertencem a qualquer uma das categorias de sobrevivencia que inspiram
preocupai;:ao, cla IUCN.
A rnedida da actividade te6rica de electroes dum ambiente. Um alto pote.ncizi.i redcx indica
co11cli96es aer6bias. Urn baixo potencial redox indica condiy6es de pouco oxigen io ou de oxigenio
reduzido. Ver Eh.
A parte do recurse de carvao ldentlhcado, que pode ser economicamente extrafdo no memento da
dete1Tn1na9ao. A reserva
de rlvada aplican do um factor de recuperac;ao ao componente do
recurse dG sarvao identlficado, designado como base de rese1va.

e

Os impactos previstos ap6s se terem ap licado todas as rnedidas propostas de rniiigw;:ao.
Concentrac;;oes de carvao de forma ia l, qua faz com que a extrac9ao econ6mica seja actuaimente
viavel, ou se possa lornar viavel. Os recurses de carv ao sao desagragados em recursos
identificados e recu rs es por descobrir. Os recurses de carvao identificados sao classific ados como
demonstrados e fnferidos. Os recursos demonstrados sao posteriormente desagregados em
recurses n10clidos e indicados. Os recursos por descob rir sao desagregados em recurses
hipoteticos e recurses especu lativos.
Veg eta9ao que ocorre perto das margens cJum curso natural de agua, nestas margens, ou
relacionada com as mesrnas

A pmbabiiidade e as consequencias dum fracasso.
As materias-primas conforme ocorrem na mina; de classe ou qualidade media.
Aquela parte da precipitagao e do degelo que nae se infiltra mas que se move coma um caudal
por cima da terra. Ver tambem drenagem do sitio da mina, evapotranspirar;ao e infiltra9ao.
Corte duma partP. representativ2 de um dcp6sito de minerio (ou de c.;a1vao), que deveria
verdadeirarnente represcntar o seu valor meclio.
Uma rocha sedimentar constitufda por areia quarizftica, unida por algum material de cimentac;;ao,
tal como o 6xido de ferro ou carbonate de calcio .
A zona em que os espagos vazios na rocha ou no solo sao preenchidos com agua a uma pressao
superior a atrnosferica. 0 lenc;;ol de agua e o topo da zona saturada num aquffero nao confi nado.
Http llww\•:.brown.edU/cou1ses/geO 158/web2 revised/webalossa1Y1ddef/drawdown.11tm!
Um estrato ou leito de carvao.
Urn mineral forrnado por processos de superflcie, normalmente a custa dum mineral primario
forms.do p;-eviarnente. 0 resuitacio de a/tera9ao, o'isso!uc;ao ou precipita98.o. Ver tambern mineral
primario.
Urna :ccha tcrmada pela consolidac;;ao de argi!a, lama, silte, com uma estrutura iarninada e
composta ds 1nin6rais essencialrnente inalterados desde 8. deposic.ao.
0 n1'1rnero de horas, ou a pa1te. de qualquer dia em que se trabathou.

Solubifidade

/J,, quar:iidade c!e soluto que se dissolve num dado volume e tipo de solvente, a urna dada
temperni ura e pressao, par·a formar uma solw;:ao saturada. 0 grau em que os compostos sao
solCrve\s depende da sua c::i.pacidade, e daquela das oulras especies disso lvidas, para formar i6es
e complexos aquosos numa qufmica de drenagem particular.

Especies

Uma entidade qufmica tal como um iao, um atomo ou molecula.

(qufmica)
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TERMINOLOGIA

TERMO

Capacidade
especifica

Gravidade
especffica
Produ9ao
especffica
Despojos,
material
despojado
Teste Estatico

Nivel estatico
de agua

Capacidade de
armazenament

Descric;ao
Uma expressao da produtividade de um furo de sondagem, que se obtem dividindo a taxa de
descarga de agua do furo, pelo abaixamento do nfvel da agua no furo. A capacidade especffica
deve ser descrita com base no numero de horas de bombagem, efectuada antes de se ter feito a
medir;:ao do abaixamento do nfvel. Geralmente diminuira com o tempo, a medida que aumenta o
abaixamento do n fvel.
Ver densidade relativa.
0 volume de agua lanc;;ado por um aquffero a partir do armazenamento, por unidade de area de
superffcie do aquffero e por unidade de diferenc;;a de nfvel sob gravidade. Sempre num aquffero
nao confinado.
A rocha em cima e entre os veios de carvao, que e partida durante a minerac;;ao a ceu aberto para
aceder ao carvao. A rocha partida e entao substitufda no vazio mineiro como material de
enchimento. 0 despojo tern uma area de superffcie reactiva e uma porosidade significativamente
aumentada, relativamente a rocha que nao foi minada.
Um procedimento para caracterizar o estado ffsico, qufmico ou bio16gico duma amostra num certo
ponto do tempo. lnclui medic;;oes da composi9ao mineral e qufmica e as analises requeridas na
determinar;:ao do acido-base.
Representa a superffcie duma massa de agua subterranea, aonde a pressao da agua e igual a
pressao atmosferica. O material de terra debaixo do len9ol da agua subterranea esta saturado
com agua.
0 volume de agua que um aquffero lan9a a partir dum armazenamento, ou que admite no mesmo,
por unidade de superffcie do aquffero e por unidade de mudanc;;a na cabe9a.

0

(arrnazenarnen
to de aquifero)
Sulfate
Sulfeto
Oxidac;ao do
Sulfeto
Sulfeto
Enxofre
Sulphur
species
Mina de
superficie
Carvao
terrnico
(vapor)
Enxofre total

Elementos
vestigiais

Ponto de
transferencia
Transmissivid
ade
Linha principal
Zona nao
saturada
(tambem
chamada zona
vadosa)
Virgem

Um mineral, composto ou iao contendo o radical (SO/}
Um composto inorganico caracterizado pela ligac;;ao de s/· e s 2· com um metal ou meta/6ide (por
exemplo, galena, PbS ou arsenopirita, FeAsS).
Oxidar;:ao exotermica do sulfeto (8 22-) reduzido quimicamente para uma forma total ou
parcialmente oxidada, tal coma o su/fato (SO/} Uma indicar;:ao da oxidar;:ao de sulfeto sao as
elevadas concentrac;;oes de su/fato na drenagem do sftio da mina.
Enxofre que ocorre no estado de oxidac;;ao de dais negativo. A analise para o sulfeto-enxofre e
uma analise, duma serie de analises de enxofre que fazem parte da determinac;:ao do acido base.
Expressa como %8.
As diferentes entidades qufmicas do enxofre (ver especies). Ver tambem enxofre sulfeto lixiviave/
do acido, enxofre sulfato de bcirio, de/ %S, enxofre organico, su/feto sulfato, enxofre sulfeto,
su/fossa/ e enxofre total.
Uma mina, em que o carvao se situa perto da superffcie e pode ser extrafdo atraves da remo9ao
das camadas de rocha que cobrem o solo.
Carvao que geralmente nao tern as caracterfsticas necessarias para dilatar e produzir coque. E
utilizado principalmente pe/o seu valor de aquecimento na gerac;;ao de vapor em centrais
termoelectricas.
Toda o enxofre numa amostra. Uma duma serie de analises que constituem uma parte da
determinac;;ao do acido-base. Expressa coma %8. Ver tambem enxofre sulfeto, enxofre sulfeto
lixiviave/ do acido, enxofre su/feto total, enxofre organico, de/ % S.
Aqueles elementos na crosta da Terra que ocorrem normalmente em muito pequenas
quantidades, tais como o boro, o cadmio e o cobalto. Elementos que ocorrem geralmente em
materiais geol6gicos em concentra96es de menos do que 1000 mg/(. lnclui todos os metais
preciosos e metais basicos, a excepc;;ao do alumfnio e do ferro.
Local no sistema de maneio do material, quer de transporte quer de guindagem, aonde o material
a granel e transferido entre meios de transporte.
A taxa de caudal de agua em metros cubicos por dia atraves duma unidade de largura dum
2
aquffero, sob um gradiente hidraulico unitario (Unidades: m3/dia/m ou m /dia).
Um sistema de iniciac;;ao de explosivos, que inicia uma linha descendente (ver acima) com
seguranc;;a, no intervalo de atraso exigido.
A zona entre a superffcie terrestre e o lenc;:ol de agua. Os espa9os dos poros contem agua a uma
pressao inferior a pressao atmosferica, bem como ar e outros gases.

Nao trabalhado, nao tocado; diz-se muitas vezes das areas aonde nao houve explorac;:ao mineira .
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TERMO
Vazio

Vazio, Vazio
final

Materia volatil

Centrais de
lavagem
(processament
o)
Desperdicios
Dep6si!o$ de
residuos;
dep6sito de
desperdfcios
de rocha
Desperdfcios
de rocha
Balan<;:o
hidrico

Jorro de Agua
Len9olde

agua
Linha divis6ria
de ag uas
Zona Humlda

Difrac9ao de
Raios X
Fluorescencia
de Raios X
(XRF}
Prodw;:ao

Descri\:ao ··
Um termo geral para o espac;:o poroso ou para outras aberturas na rocha. Alem do espac;:o poroso,
o termo inclui vesic:ulas, cavidades de so!ugao, cu quaisquer aberturas quer primarias ou
secundarias.
Uma porgao da mina a ceu aberto que nao
enchida no final de rninera9ao, devido a uma
escassez de material de enchimento e/ou ao mi!todo de minera9ao utilizado. O vazio final actua
como um dreno para o escoamento da agua e pode tambem encher-se corn agua subterranea. A
qualidade da massa de agu;:i f! fortemente influenciada pe/a geoqufmica clo material de
enchirnento circundante.
0 carvifo consiste primeiramente cie r.arbono, Hidrogenio. Oxigenio e Nitrogenio, o peso do
conteudo dos ultimas 3 elementos
r·eferido como Contel'.1do Volatil e
analisado por testes
labora!oriais especificados.
As centrais de carvao segregan1 o carvao extraido para categorias de diferentes tamanhos e, ao
rnistura-lo com agua, aplicam ciiterentes processos e equipamentos mecanicos para separar o
carvao da rocl1a, ou de particulas de carvao com aito teor de clnzas.

e

e

e

As rochas ou os mfnerais que. se devem remover ciuma mina para manter o regime de explorac;:ao
mineira pratico, masque 1180 tern valor nenhum.
Luc.;ciis que sao selecc1011ados. tao perto dos limites duma mins ;:;_ ceu aberto confonne for pr~tic:o,
aonde os cami6es coloca02 os desperdicios de r·ocha.

Rochas encontradas ern cima e entre os veios de ca;vao e que sao extrafdas dentro dos limiies
duma mina a ceu aberto.
Um termo usado no conlexto da explorac;ao rninerra para descrever uin inventario dos contributos
e rnsultados da drenagem, dos voh1mes da aQua e da taxa da caudal. Deve-se providenciar o
balan~o hfdrico para cada componente da mina que seja uma preoc:11pe9ao MUA.RO e para o sftio
no seu todo, em periodos seleccionados ao long:) da hisl6ria da mina.
Representa o l1orizonte em que se intersecta a agua subterranea durante a pe1fu1agao.
A superticie dum aquitero nao confinado, para o qua/ a pressao da agua dos poros
igual
pressao atmosferica.
A fronteira entre bacias hidrograficas de aguas de superffcie adjacentes. E representado par uma
area topograficamente elevada em relagao as areas circundantes.
Uma area que se encontra saturada regularmente por aguas de supelifcie ou subterraneas e que
se caracteriza pela preseni;:a duma vegetagao que esta adaptada a vida em condi96es de solos
satura.dos (p.ex. panmooG, brajos e charcos) .
Um metodo analflico para identif1car e quantificar os mlnerais presentes numa amostra s61ida. Os
raios X, a part/r duma fonte controlada, sao refractados pelos minusculos cristais na amostra, em
padroes que sao especlficos para cada minerai presente.
Um metodo analftico para quantificar a composigao elemenlar duma amostra s61ida. Utiliza a
propriedade de cada cicmento para emitir raios X oi:lfacterlsiicos "secundarios" (ou tluorescentes),
quando act1vado pelo bombardear da arnostra com ra1os X de alta energia.
Um iei-mo que refere a quanticlade de produto (Produto de Carvao) dividido pela quantidade de
abastecimento (Mineno Bruto de Carvao) que- esta a ser processado numa central de preparagao
de carvao. Esta medi9ao coniirma a quantidade, poi peso da rocha, que retirada do carvao o
qual entregue a uma central de processamento.

e

e
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REL/ITORIO FINAL DO Esruoo DO IMPACTO AMBIENTAL (RFEIA)

RIVERSDALE MOGAMBIQUE LIMIT ADA E ELGAS, SARL AREA DO TiTULO MINEIRO DE BENGA PROJECTO DA CENTRAL
TERMOELECTRICA DE BENGA
INTRO DU CAO

1. INTRODU<;AO
Este relat6rio representa o
Relat6rio Final de Avalia9ao
do
lmpacto
Ambiental
(RFAIA), para a Avalia9ao
de lmpacto Ambiental (AIA)
do Projecto Proposto para a
Central Termoelectrica de
Benga, da Elgas, SARL e
da
Riversdale
Mining,
atraves da sua subsidiaria
mo9ambicana, a RiversdaJe
Mo9ambique
Limitada
(daqui em diante referida
coma Riversdale).

0
projecto
proposto
consiste
na
constru9ao
duma central termoelectrica
alimentada a carvao, a ficar
localizada na Area do Tftulo
Mineiro de Benga (ATMB),
da Riversdale, 14 km a este
de Tete, na Provfncia de
Tete, em Mo9arnbique (ver
Figura 1-1).

LEGEND
-Roads
- - Railway line
----· Powerlines
~ Benga Mineral
~Tille Area (BMTA)

Figura 1-1: A Area do Tltulo Mineiro de Benga (ATMB), da RiversdaJe, esta
situada a 14 km a este da Cidade de Tete, na Provfncia de Tete, em
Mo9ambique.

A
central
1ra
gerar
inicialmente 500 MW de energia e, passados quatro anos, havera 2000 MW de energia eJectrica que irao
alimentar a rede nacional, e que tambem fornecerao o Projecto de Carvao proposto para Benga, a ficar
localizado na ATMB .
A central termoelectrica sera abastecida com carvao proveniente da opera9ao mineira adjacente. Havera uma
linha de transmissao que fara a liga9ao entre a central termoelectrica e a Subestac;:ao de Matambo, a cerca de
22 km a sudoeste.
Este relat6rio foi preparado ap6s quase sete meses de consultas publicas e de consultas das autoridades,
durante a Fase de Pre-Viabilidade da AJA entre Fevereiro e JuJho de 2008, e representa uma AJA de Categoria
A completa em termos dos Regulamentos Ambientais Mo9ambicanos (Decreto 45/2004). A autoridade
ambiental responsavel pela tomada de decis6es de Mo9ambique, o Ministerio para a Coordena9ao da Ac9ao
Ambiental (MICOA), reviu o Estudo de Pre-Viabilidade Ambiental e Defini9ao do Ambito (EPDA) o qual foi
completado em Setembro de 2008, e aprovou o prosseguimento da Fase de Avalia9ao d lmpacto, da AIA.
Este relat6rio contem agora os resultados da AJA. 0 relat6rio, bem como os Relat6rios Especializados que o
acompanham, estarao disponfveis para comentarios publicos e das autoridades, a partir de Segunda-feira dia
25 de Maio e ate Segunda-feira dia 29 de Juno de 2009. Os conteudos tambem serao apresentados em
encontros com os intervenientes.

1.1

0 proponente do projecto: Riversdale Mining

A Riversdale Mining e uma empresa mineira que se encontra listada na Bolsa de Valores Australiana. Foi
incorporada em 1986 e tern opera96es na Africa do Sul e projectos de desenvolvimento na Africa do Sul e em
Moc;:ambique . As suas opera96es sul-africanas consistem na Mina de Antracite da Zululandia. A empresa esta
a desenvolver um outro projecto na Africa do Sul, denominado Riversdale Anthracite Colliery.
A empresa tern escrit6rios na Australia (Sydney), na Africa do Sul (Joanesburgo) e em Mo9ambique (Tete e
Maputo). Os seus valores essenciais que proclama, sao o respeito , a integridade, o trabalho de grupo, a
honestidade e a confian9a.
A Riversdale angariou recentemente A$235 milh6es (cerca de US$130 milh6es) para mais explora9ao e
planifica9ao de desenvolvimento, na sua Area do Tftulo Mineiro de Benga em Moc;:ambique.
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llITRODUCAO

1.1.1

Responsabilidade social

A Rlversdale apoia publicamente os Objectives de Desenvolvimento do Mi!enio das Nar;:6es Unldas, para:
•

Erradicar a fome e a pobreza extrema; isto inclui alcanr;:ar o emprego total, produtivo e
condir;:oes de trabalho decentes para todos, incluindo rnulheres e jovens;

•

Alcangar a educa9ao primaria universal;

o,

..

Promover a igualdade do genero;

•

Reduzir a mortalidade infantil;

•

Melhorar a saude maternal;

•

Combater o
doe11"9as:

•

Assegurar a sustentabilidade ambiental; isto
incl ui providenciar agua potavel Segura as
comunidades;

•

HIV/Sida,

a

a longo-prazo, e

rar lft de apoio acomunidade jt inh.iados
Fase 1 da consciencia!iza980 para o i-HV:
Ca:-npanhas. distribui9ao de prese1vativos;
Fleabilitac;ao de estradas e pontes e rega de
estradas:

malaria

e

outras

Reabilita\:ao de Parquf~B lnfantfs;
Fleabilita98.o do Jardim 3 de Fevereiro (perto da
Cfuriara 1Viunicipal):

Desenvolver uma parceria global para o

Com:e::::'~:e:~~s opera96es de minera9ao, a

l'
I

Sfmboio da Reabilitar;ao de Tete (velha casa da
hnmba/:
1

~~~~:~~~;.~~~;:~ ~~~-;~~-~fa~~iros de sor.dagem

8

Riversdale
indicou
que
a ernpresa osta ., ~~·~si·~; '.._:.'.'" ~,r.;'.e_
<:. _
nD :s::-1a fJ_r_
im_a_n: ~a_
cc._p_<_:.r_
's_fi_
comprometida em melhorar a economia de
Movambique e o bem-estar dos seus cidadaos. Comprometeu-se em fazer revis6es regulares do progresso
nas suas responsabilidades sociais corporativas. A empresa tern um historial comprovado no desenvolvimento
comunitario, ao longo de varios anos, na sua Mina de Antracite da Zuluiandia na Africa do Sul, aonde tern
estado a apolar a presta9ifo de servi9os de saude, a estabelecer editfcios comunitarios e programas de
empoderamento econ6mico.

A Riversdale indicou que, assim que a opera9ao mineira estiver estabelecida, a Riversdale estabelecera o
Fundo para o DesenvoJvimento da Comunidade de Benga, para apoiar o desenvolvimento s6cio-econ6mico e

a

para ernpoderar as comunidades circundantes Mina de Benga. 0 enfoque de responsabilidade social que e
fulcral para a empresa, incidira na educa~ao e na formaQaO para providenciar emprego dentro da comunidade
de Tete, juntamente com o fornecimento de tacilidades medicas e de prograrnas de saude. A empresa
tambem apoiara o desenvolvimento da 9conornia local, o qual ira incluir o apoio para estradas adicionais,
facilidades de electricidade e esgotos, e ira pn'lstar apoio as escolas primarias, secundarias e a colegios
tecnicos em Tete e Moatize e nas suas cercanias.

1.1.2

Educa~ao

e formac;ao

A ernpresa esta compro rneti da em recrutar eventualmente nacmnais mo9amb1canos para o seu pessoal para a
mina. e ja empreendeu um programa acrvo de transferencia r:IA r.ap;:11::irl;;idec;; e formar;ac. Ja se iniciou um
programa de torma9ao em lideranc;a em Tete, com c objcctrvo de forma1 fuh1ros lideres, contando oom
22 jovens de Tele e Maputo inscritos (ver Foto 1·1 e Foto 1·2). No Capftulo 2, apresenta-se mais inforrna9ao
acerca disto.

Foto 1·1: Lan~amento do programa de lideranga da
Riversda!e, em Tete.
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Ja

Foto 1·2:
teve micro a forma9ao no emprego,
para 15 estudantes do ultrmo anode geologia.
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1.1.3

Empreendimento Conjunto com Elgas, SARL

A Elgas, S.A.R.L. (daqui em diante r-eferida como Elgas) e uma empresa de electricidade estabelecida em
2001 para procurar oportunidades e iniciativas nos mercados de electricidade e de gas natural. A ELGAS foi
criada como uma parceria publica/privada, com empresas moc;:ambicanas a deterem uma participac;:ao de 65%
e empresas sul-africanas a deterem a restante participac;:ao de 35%. As empresas associadas em
Moc;:ambique incluem :
•

Electricidade de Moc;:ambique, E.P. (EDM), a empresa nacional de energia electrica pertencente ao
Estado.

•

Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P. (ENH), a empresa pertencente ao Estado, responsavel pelos
recursos e iniciativas relacionadas com hidrocarbonetos.

•

0 restante saldo da participac;:ao, pertence a empresas de investimento privado dentro de Moc;:ambique.

A ELGAS pode extrair substanciais forc;:as e capacidades das suas empresas associadas, em particular das
utilidades publicas nacionais de Moc;:ambique.
A participac;:ao de 35% pertencente a empresas sul-africanas, pertence a uma empresa de gestao bem como a
uma empresa privada de empoderamento econ6mico da maioria negra, nomeadamente a African Legend.
A ELGAS foi concebida para aumentar e harmonizar a contribuic;:ao de varios intervenientes no
desenvolvimento do sector da energia moc;:ambicano.
A Visao, Missao e Valores da Elgas encontram -se descritos abaixo, no Quadro 1-1 abaixo.
Quadro 1-1: Visao, missao e valores da Elgas.

Visao
Sero fornecedor de energia electrica preferido em Moc;:ambique.

Missao
~

Oferecer soluc;oes de energia sustentavers e as mais adequadas, aos seus clientes.

Va lores
I

1.2
1.2.1

•
•

Excelencia .

•

Criatividade .

•
•

Confianc;a .

Servic;o ao Cliente .

Rapidez de resposta .

Quern sao

OS

Consultores Ambientais?

Detalhes da equipa do EIS (Decreto 45/2004 - Artigo 10,2(b))

A AIA esta a ser preparada por uma reconhecida consultora ambiental moc;:ambicana, a lmpacto Lda, e pela
Golder Associates, a qual e uma consultora de ciencias da terra com escrit6rios a nivel mundial. As equipas
tern uma experiencia extensiva em Moc;:ambiqie e houve muitas que trabalharam na area imediatamente
volta de Tete e Moatize. A equipa de consultores e composta pelos individuos listados abaixo.

a

1.2.2

Consultores lfderes da AIA

Dr. John Hatton - Uder da Equipa Tecnica (lmpacto).
Sr. Mia Couto - Participac;ao Publica (lmpacto).
Sr. Erik Theron - Gestor de Projecto (Golder Associates) .
Sr. Frank Wimberley - Director de Projecto (Golder Associates).
Or. Brent Baxter - Conselheiro Especialista (Golder Associates).
Sra. Tisha Greyling - Conselheira Especializada (Golder Associates) .
AVAUA((AO DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)
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Sr. Craig Allen - Coordenador do EIS (Golder Associates).

1.2.3

Equipa de especiaiistas

A equipa de especialistas encontra-se listada na pagina iii anterior. Alem daqueles ali listados, houve
contributos dos seguintes especialistas:
Sr. David Hayward (lmpacto) -Aspectos S6cio-econ6micos e Plano de Ac9ao de Reassentamento.

S1. Chris Antrobus (Golder Associates) - Plano de Ac9ao de Reassentarnento.
Sra. Sandra Fernandes (lmpacto) - Participa9ao Publica.
Sra. Carlota Quilambo (lmpacto) - Participa9ao Publica.

*Nenhum dos consultores nomeados fem quaisquer interesses financeiros na Riversdale ou na Elgas, SARL
ou em qualquer um dos seus afiliados.

1.3

Abrangencia desta Al A

e

0 Projecto da Central Terrnoelectrica de Benga uma das varias iniciativ::is da Riversda!e na ,A.rea do Titulo
iv1ineiro de Benga, para o qua! se esta a efectuar uma AIA em separado, conforme se rnostra na Tabela i -1. A
abrangencia da AIA do Projecto da Centrai Termoelectrica de Benga inclui a central termoelectrica e as
infra-estn 1turas associadas propostas, mas nao a mina cit~ carva.o adjacente proposta, o transporta 6 o
empiihamento de reservas no ponto de transferencia do transporte do carvao domestico para vendas locais ou
do caivao para exportac;ao, ou o melhorarnento do terminal de carvao no Porto da Beira.

As infra-estruturas associadas com a central termoelectrica incluem o dep6sito de residuos ocidental, aonde
se Ira depositar a cmza, uma correia transportadora para oste dep6sito clesde a cen'lral termoelectrica, para
transportar a cinza, estradas de sen1i90 a de acesso, um reser11at6no de ailuentes aonde se deitarao as aguas
residuais ou a salmoura provenientes do processo da central termoelectrlca, uma estac;ao de bombagern no
Rio Zambeze para obter agua potavel, e uma canalizaqao desde a asta~ao de bornbagem ate
central
termoelectrica.

a

Tabela 1-i: AIAs separadas para varias componentes do projecto.

Mina de Carvao de Benga

Riversda!e Mining

Sim

Sim

Central Termoelectrica de Benga e
Linhas de Transmissao para
Matarnbo

Riversdale Mining I Elgas,

Sim

Sim

SAAL

Op9i5es de Transporte para
Exporta9ao de Carvao

fndeterminado

Nao

Nao

Terminal de Carvao no Porto da

lndeterrninado

Nao

Nao

Beira
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1.4

Estrutura deste relat6rio

Este relatorio encontra-se organizado como se segue:

lntroduc;ao e contexto

•

Capftulo 1. lntrodur,;ao, incluindo uma descri9ao do proponente do projecto, a Elgas SARL e a Riversdale
Mining .

•

Capftulo 2. Descri9ao do Projecto proposto para a Central Termoelectrica de Benga, descrevendo a
proposta para a central termoelectrica e as infra-estruturas que se lhe encontram associadas.

Procedimentos e aspectos legais

•

Capftulo 3. Panorama do processo da EIA, incluindo
de participa9ao publica.

•

Capftulo 4. Termos de referencia da EIA, discutindo a abrangencia dos Estudos Especializados.

e

Capftulo 5. Requisitos legais e em termos de polftica que orientaram os estudos da AIA.

OS

metodos para determinar impactos e

0

processo

Potenciais impactos e mitigac;ao

•

Capftulo 6. 0 ambiente de base, descrevendo o ambiente existente na area do estudo.

•

Capftulo 7. lmpactos da fase de constru9ao , descrevendo os potenciais impactos e as medidas de
mitiga9ao para evitar ou reduzir os impactos negatives, ou para intensificar os impactos positives durante
o periodo da construr,;ao.

•

Capftulo 8. lmpactos da fase operacional, descrevendo os potenciais impactos e as medidas de
mitiga9ao para evitar ou reduzir os impactos negatives, ou para intensificar os impactos positivos durante
os aproximadamente 20 anos que a central termoelectrica ira estar a operar.

•

Capftulo 9. Desenvolvimento sustentavel.

•

Capftulo 10. Alternativas consideradas, discutindo as varias alternativas que se consideraram na AIA.

•

Capftulo 11. Conclus6es .
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2.

DESCRl9AO DO PROJECTO DE ENERGIA ELECTRICA
PROPOSTO PARA BENGA

Este

capitulo

descreve

o

cenario

basico

(ver Quadro 2-1) para o Projecto de Energia
Electrica proposto para Benga_
Abrange a central termoelectrica proposta e as
suas infra-estruturas associadas, que incluem:
o dep6sito de reskluos ocidental, aonde se
eliminarao
cinzas
conjuntamente
corn
reslduos da mina;
•

uma correia transportadom
para este
dep6sito, a partir da central termoelectrica,
para transportar as cinzas;

•

estradas de servit;:o
infra -estrutu ras;

e

de

acesso

as

Quadro 2-1: Cenario basico do projecto e as
recomendair0es da AIA.

C cenario basico do projeeto rBilscte a conceµqao
d-2 vit=i_biHd~.de do proponsntG pr-~r~ J ;)r . . .,;:)C~::J
proposto.

inic:~a!

./-\ J\l!\ fol feita corn b"se nc> cencirfo bB.sico ..A _A[/\ tez
v8iiHs rt:;)GornendaqOes de medfdas de rnitl~1c1~~,5_0
a1nbi&ntai e social, destinadas a evitar ou a rt:,duzir os
potf:n1ciai~ irr:pactos (ver Capltulo 7 r~(n rl!~-~-tt(~)

A 1-liversda!e ea Elgas afirmararn que a empresa ira
incorporar as recomenda96es da AIA na concep9ao
final da CHI rir8i termoe!{ictrica.

um reservat6rio ae efluentes, aonde se irao
canter as aguas residuais;

"

uma estac;:ao h:dr:iulica nc Rio Zambeze para obte1 agua doce, e urna ca11aliza980 c1a estai~fi.c; hicJ;aulica
para a central tennoelectrica.

2.1

l-\ntecedentes e contexto

A. Riversda!e Mining, atraves da sua subsidia1"ia iv1ogambicana, a Riversdale Mogambique Llmitada
(Riversciale), adquiriu 22 licenc;:as de prospeci;;ao e pesquisa de carvao (Figura 2-i) na Bacia do C21vao de
Moatize em Mogambique, na Provfncia de Tete, uma licenga na Provfncia de Manica, e uma na P1ovincia de
Niassa Oito licen9as ficam pr6ximas da cidade de Tete, nove ficam nas regi5es de Changara e Songo e tres
estao perto da Barragem de Cahora Bassa.
Estas licern;as de prospec9ao e pesquisa de carvao contem extensos recursos de carvao metalurgico duro de
alta qualidade, semelhante qualidade do carvao termico e clo carvao rnetalurgico duro produzidos na Bacia
de Bowen, na Central Queensland, na Australia, de onde provem 60% do carvao metalutgico rnundial
comercializado internacionafmente. A Bacia de Moatize, em Mogambique. E reconhecida coma a pr6xima
Bacia de Bowen para fornece r carvao meta!urgico duro aos rnercados de ago mundiais. A!ern disso , as
licern;:as contem recurses extensos de carvao termico, tanto de alto como de baixo teor de cinza, ideal para o
uso em centrais termoelectricas.

a

A primeira das areas de iicen9a da Riversdale a ser desenvolvida situa-se em Benga, i4 km a leste de Tete .
Aqui, a Riversdale prop6e-se a estabelecer uma mina a ceu aberto, de ate 400 m de profundidade , e a
exp!ora-!a ps!o menos durante 25 anos. A Area do Tftuio Mineirode Benga (ATMB) abmnge 4 560 hectares, e
estirna-se que contenha mais de 2, i bilhoes de toneladas de carvao termico e metalurgico. Estima-se que as
reservas de carvao de Benga representem apenas cerca de 2% do carvao existente nas areas de licen9a da
Riversdale.

2, 1.1

Prodw;ao de ensr!'.'jie electrica a partir de carvao

Alem disso, a Riveisciale assinou um iViernorando de Entendimento (MdE) corn a Elgas SARL, urn fornecE:-dor
de electri e;idade rnoi;:arnbicanc para estabelecer uma central terrnoelectrica a carvao ten11ico, 118- sua Are2 do
Tfruio ivii11e1ro de Benga Estima -se que os custos de desenvolvimento da central termoelectrica orcem em
!!SS 1.25 !:::ilhiSss

0 carvac termico para a cent1-al termoelectrica sera fornecido peia mina de carvao adjac;ente. A central
terrnoeiectrica proposta sera modular, e desenvolvida em fases de 500 MW cacla. de 2012 a 20i fi_
Eventualinente, conseguira gerar 2000 MW de energia. /',,, central tennoelectrica vai vende1 energia a
Moc;;arnbiqu e e fornecer electricidade mina de Benga, bem como exportar energia para a Africa do Sul. As
actividades principais que se irao desenrolar no local de Benga, estao ilustradas na Figura 2-2.

a

Criou-se uma Comissao de Direcgao, entre a Riversdale, a Elgas e o Governo de Mo9ambique. Os
representantes negociararn um acordo de estrutura, o qual sera submetido aos varios departamentos
e instituic;:oes governarnentais para ser harmonizado, ap6s o que sera conclufdo e assinado.
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Figura 2-2: Diagrama esquernatico sirnplificado das principais actividades propostas para ocorrerem no local
de Benga.

2.2

Justifica9ao para o Projecto de Energia Electrica Proposto para
Benga

Mo9ambique esta actualmente em condir;6es de gerar 307 MW de electricidade, excluindo a electricidade
produzida pela Hidroelectrica de Cahora Bassa (HCB). Os 2075 MW que sao produzidos pela HCB sao
exportados para a Africa do Sul.
A maxima necessidade actual de electricidade em Mor;ambique e de 364 MW, excluindo a fundir;ao Mozal que
obtem a maior parte da sua electricidade (1 000 MW), a partir das centrais termoelectricas de Arnot e
Camden, na Africa do Sul, atraves do sistema de abastecimento Motraco-Mozal. Alem disso, outros projectos
AVALIAC,ii.O DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)
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previstos, tais como os projectos de minera9ao e de processamento da Corridor Sands, e outros projectos
industriais, tambern vao precisar de electricidade. Uma vez que a Africa do Sul enfrenta graves faltas de
energia nos pr6ximos anos. E pouco provavel que Moi;;ambique possa importar mais electricidade da Africa do
.Sul.
Assim, essencialmente, Mo9ambique precisa de gerar mais electricidade para abastecer as suas pr6prias
necessidades e para compensar o defice actual. Ja M varios projectos a serem planeados, ta! como mostra
a Tabela 2-1.
Alem disso, ta/ como rnencionado,

procura de electricidade na Africa do Sul ultmpassa actualmente a oferta,
ha a perspectiva de a central termoelectrica da
Riversdale/Elgas vencler energia a Mo9ambique e Africa do Sul, bem como de abastecer energia mina de
carvao de Benga adjacente (cerca de 70 MW).
9-

e este continuara a ser o case, no futuro. Portanto.

a

a

a

Em Mo9ambique, a energia sera vendida
Electricidade de Mrn;:arnbique (EDM)
industriais moi;;ambicanas na Provfncia de Tete. 0 saldo de energia disponfvel sera
outros grandes utilizad ores industriais sul-africanos, atmves do sistema directo da linila
tensao da Eskom, da rede nacional mogambicana e dos inter-conectores regionais do
Pool.

e a outras iniciativas
vendido
Eskom e a
de transrnissao de alta
Southern Africa Power

a

Tabela 2·1; Projectcs de gerar;:ao de electricidade previstos em Mo9ambique

Temane Combined Cycle Gas Tu1·bine (ga.s natural)
(temporariamente suspenso}

500 MW

Desconhecida

Mepande Uncua (hidroelect1'ica)

1300 MW

2013

1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--r~~~~~~~--1~~~~~~~~~~~

2400 MW

600 MW em 2013

Massingir (hidroelectrica)

40MW

2016

Cahora Bassa (Margem Norte)

850 MW

Posterior a Mepande Uncua

Moatize (carvao)

2.3

A Area do Titulo Mineiro de Benga (ATMB)

A mostra a localizagao geografica da ATMB, bem como a mina proposta e as infra-estruturas da central
termoelectrica. 0 lado sudoeste da ATMB faz fl'Onteira com o Rio Zambeze, com o canto ocidental a comegar
na confluencia dos rlos Zambeze e Aevuboe no sul , correndo em direcyao ao ncrte, ao longo e atraves do Rio
Revuhoa. 0 !ado sude5to faz rronta1ra com a Area do Titulo Mineiro de Moallze, da Vale, de norte a sul, nurn
padrao de ziguezague.

2.3.1

A Area Administrativa

A ATMB situa-se aproximadarnente a 14 km a leste da Cidade de Tete e pode ser acedida pelo /ado norte, por
via da Estrada Tete-Moatize (a EN7 para o iviaiawi). A l:HMA estende-se por uma area de 4 560 ha , dos quais
4 502 ha se encontram no Distrito de Moatize e encontrando-se os restantes 58 hectares dentro do Municfpio
de Tete .

2.3.2

Aldeias na ATMB

0 Distrito de Moatize esta dividido em rres Postos Administrativos. Estes subdividem-se ainda em
'Localidades' A ATMB pe1 tence Locaiidade cle Benga que inclui oito aldeias, tres das ql1ais (Benga-Sede,
Capanga e NhatnbalualuJ e:s tao dentro, ou parcialmente dentro. da ATMB. Cada aldeia composta por uma
serie de unidades. Das unklades de aldeia Capsnga Nzinda. Capanga Gula, Capanga L11an1 Mpala.
Nllanganjo, Clu l!:lmbo Bsnga-Sede e Nl1arnsembe. siluam-se dentro da ATMB t\Jbamba!ualu Zinda,
Cl1imulabe ,,. C:cingale ltodas uniclades de aldcia pertencentes ardc.ia Nhar11bah1A/UJ Stluam~se &xactamente
fo ra da ATMB. pe rto clo Rio Zanibe7.e No tolaL ha cerca cle 5 57·1 pessoas em 1 i 47 agregados familiares,
que vive1T1 no interior da ATIVlB ou adjacentes 8 ATMB . A. proµosta inicial P. a cle re assentar toda.s as aldeia.s
dentro da ATMB.

a

e

a

2.4

Localizcn?ao da central termoelectrica na ATMB

A localiza9ao da centml termoelectrica na ATMB foi influenciada pela localiza9ao da rnina de carvao proposta,
interrompido por tres grandes falhas geo!6gicas, que
para Benga. 0 dep6sito de carvao de Benga
lnflL1enciararn a area seleccionada para a rnina e, consequentemente, a para o posicionamento da central
termoelecttica.
.
Alem disso; houve muitos outros criterios para a localizar;ao da central terrnoelectrica, discutidos mais em
pormenor no Capitulo 10 sobre Alternativas, que forarn considerados na localizar;ao cla mesma. 0 mais
importante destes fol a disponibilidade e a seguran9a do abastecirnento de agua. Por esta razao, a

e
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proximidade ao Rio Zambeze foi um criteria importante. A area total da central termoelectrica e de todas as
suas infra-estruturas e de a roximadamente 390 he ctares .
5"7000

Base milita r

573000

e

'J ~ampo de perfura9ao

;

de recursos

Acampamento Riversdale

QlJNGODZI

E<trodo de
tron,porte de ROM

Cor;E:-ia trilnsportJ.dor;:.

Detalhes da mina e da
conftgurafio das
inta-estruturas sujdas
a mudanf<!S.

Transporte (estrada,
6nhas ~rreas, correias
b'ansportadoras) e central
termoelectrica sujeib
a um a AIA separada

01 !!2"
5:-0. eoo
ii!
- !!!!!!!!!1.oc.o
!liiiii-·iil.soo
!!!!!!!'!!!l
1poo I

1.
567000

570000

Mei ers

513000

Figura 2-3: Localiza9ao geografica da ATMB, mostrando tambem o desenho da mina e da central
terrnoelectrica , e as infra-estruturas que lhes estao associadas.
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2.5

Fases e vida do projecto

A central termoelectrica sera construfda, operada
•

e encerrada em quatro fases,

coma se segue:

Uma fase de constru9ao abrange seis anos, durante os quais se construem os quatro m6dulos, como se
segue:

a constru9ifo do primeiro modulo de 500 MW e das infra-estruturas associadas, a ter inf cio em 2010,
ate ao primeiro modulo se tornar operacional, no primeiro trimestre de 2012;

a construc;:ao dos pr6ximos tres m6dulos de 500 MW, corn estes m6dulos a serem encornendados,
respectivarnente, em Janeiro de 2013, Janeiro de 2014 e Janeiro de 2015 .
•

Uma fase operacional de cerca de 25 anos, porem a vida da central termoelectrlca podera eventualmente
ser alargada;

•

Uma fase de encerramento de cerca de dois anos, durante a qua! se ira efectuar a recupera9ao activa,
a reabilita9ao e a desactiva9ao;

•

Uma fase de p6s-encerramento, durante a qual se ira efectuar a monitoriza9ao da reabilita9ao ate o
projecto de mitiga9ao estor completado duma rnaneira saiisfat6ria.

A vida do projecto para o qual se esta a proceder ao requerimento ambiental sera de 25 anos. A central ira
funcionar 24 horas pm dia, 365 dias por ano.

Carvao a ser usado pela cantraf termoelectrica de Benga

2.6

e

e

Tai coma bem sabido, a cm do carvao preta ou castanha escura. E extrafdo do solo atraves da mineragao
do carvao, quer minera9ao subterranea ou minera9ao a ceu abe1to (minerai;ao superffcie). E um recurso nao
a maior fonte de combustfvel para a gera9ao cie electricidade a nfvel mundial, porque arde
renovavel e
facilmente_ ,A. mina de carv·ao de Benga lra produzir tres tipos de carvao, a saber:

a

e

"

6 Mt por ano de carvao metalurgico duro \ 10,5% de cinzas) a ser usado na industria siderurgica, para ser
exportado;

.,

2 Mt por ano de carvao termico de exportar;:ao (22% de cinzas) a ser usado em centrais electricas, tanto
para carvao de expo1ta9ao como para carvao domestico; e

•

4 Mt por anode carvao termico dornestico (35% de clnzas), para ser vendido
Benga adjacente e para os mercados locais .

a central termoelectrica de

e

0 carvao termico de elevado grau de cinzas
normalmente utilizado na gera9ao de energia, e sera usado
para alirnentar a central termoelectrica de Benga. Em plena produ9ao (todos os quatro m6dulos), esta central
vai consumir 4 milhoes de toneladas de carvao termico domestico por ano, ou 20 800 tone!adas de carvao por
dia.

2.6.1

0 que

e o Carvao Termico?

e

O carvao
aquilo a que se chama de
combustfvel fossil.
Forma-se debaixo da terra ao longo de
milenios, como restos de plantas 111ortas
preservadas ao entrarem em contacto com a
agua e oxigenio, e a medida que as plantas
ss
biodegradam.
Em
resultado,
as
propriedades ffsicas e quimicas das piantas
alteram -se pela acgao geol6gica ao longo do
tempo
retirando
(capturando),
assirn,
o carbono da atmosfera.
As fonnas mais duras do caivao, tais como
o antracite, resultam do carvao que e exposto
a altas temperaturas e pressoes ao longo do
tempo.

AVAUAQAO DO 11,jPACTO AMBIENTAL (AIA)
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0 carvao terrnico de Benga tera um teor de 35% de cinzas. 0 valor calorffico do carvao sera de cerca de 25
MJ/kg .

0 carvao consiste principalmente de carbono e hidrogenio, juntarnente corn pequenas quantidades de outros
elementos, nomeadamente de enxofre e doutros potenciais poluentes (discutido mais adiante neste capitulo).

2.7

Como se gera a energia

Duma maneira muito simples, uma central termoelectrica e
uma central electrica em que o principal condutor e o vapor. 0
carvao e triturado num p6 fine e e queirnado numa caldeira
para aquecer agua, a agua transforrna-se em vapor, e 0 vapor
faz girar uma turbina a vapor, que impulsiona um gerador
electrico. Ap6s passar pela turbina, o vapor e condensado num
condensador e torna a ser agua. Na Quadro 2-2 mostram-se
mais detalhes deste processo os quais se discutem mais
adiante neste capitulo.
Este processo encontra-se ilustrado na Figura 2-4. A Fote
mostra um exemplo duma central termoelectrica tipica e a
Figura 2-5 mostra um diagrama simplificado dos componentes
duma central termoelectrica a carvao. A central termoelectrica
proposta de Benga vai operar duma maneira muito
semelhante.

Quadro 2-2: Processo de gerac;ao de
energia numa central termoelectrica a
carvao termico.
Admissao de agua: Em primeiro lugar,
mete-se a agua na Caldeira. Se houver
muita agua disponfvel na regiao, entao a
fonte sera uma lagoa aberta ou um rio. Se
houver pouca agua, entao esta e reciclada ,
e
utiliza-se
a
mes ma
agua
incessantemente.
Aquecimento da Caldeira: A Caldeira e
aquecida atraves da queima do carvao
numa fornalha. 0 aumento da temperatura
transforma a agua em vapor.
Turbina a vapor : 0 vapo1 gerado na
caldeira e enviado atra ves duma turbina a
vapor. A turbina tern palhetas que rodam
quando o vapor de alta velocidade flui
atraves delas. Esta rota c;; ao das palhetas da
turbina e usada para gerar el ectricidade.
Gerador: Liga-se um gerador a turbina a
vapor. Quando a turbina roda, o gerador
produz energia electrica que e entao
transferida para os sistemas de distribuic;ao
de energia.
Sistema de recolha de cinzas: Ha um
sistema separado de recolha de resfduos e
de cinzas, para recolher todos os resfduos
do processo de combustao, e para os
impedir de escaparem para a atmosfera.

Foto 2-2: A Central Electrica de Majuba na Africa do Sule uma central termoelectrica a carvao termico.

Electric it

Steam

J

Boiler --'7

Fire _ _....,.
{Furnace}

Turbine

Generator

Figura 2-4: Diagrama simplificado mostrando o processo de gerac;ao de energia.
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Figura 2-5: Componentes duma central termoelectrica a carvao (simplificada).

2.7.1

Processo de refrigerat;ao humida e USO de agua

Existem tres processos padrao de gera9ao de electricidade a carvao: um processo de refrigera9ao humida
(quer coma um processo aberto ou como um processo fechado), um processo de refrigera9ao indirecta a
seco, e um processo de refrigera9ao directa a seco. Os diferentes processos e os beneffcios de cada um sao
discutidos em Alternativas, no Capitulo 9.
Os
sisternas
de
refrigera9ao hUmidas sao
geralmente utflizados para
as centrals que estao
localizadas
perto
de
grandes corpos de agua,
tais como o mar, lagos ou
grandes rios, por outras
palavras, onde ha agua
disponfve!
em
grande
abundancia. A maioria das
centrais electricas na Africa
do Sul, usam o processo de
refrigeragao humida, devido
disponibilidade de agua e
aos custos operacionais
mais
baixos
deste
processo.
A Riversda1e/Elgas tambern
propoe a utiliw.9ao do
processo de refrigera9ao
humida, e ern particular o
processo fechado, o que
significa que a agua sera
continuamente reutilizada
na central termoelectrica.

STEAM

STEAM!

Fl llCTflU:

c

a

CON

USlffi_ __

YS EM
Figura 2-6: Diagrama esquematico do processo de refrigeraQifo humida

e

0 processo de refrigera9ao humida fechado encontra-se ilustrado na Figura 2-6. Significa que o vapor que
utilizado para a gera9ao de energia refrigerado e torna a ser agua, a qual reutilizada. Toda a agua que nao
se evapora como vapor sera reutilizada na central termoelectrica.
A central termoelectrica vai precisar de cerca de 24 megalitros (milh6es de litros) de agua por dia, para uma
central de 500 MW. A Figura 2-7 ilustra o tratamento e o uso desta agua, conforms se descreve mais adiante
neste capftulo.

e
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Figura 2-7: Tratamento e uso de agua numa central termoelectrica a carvao.

2.7.2

Estac;ao hidraulica

A agua ira obter-se a partir dum aquffero (agua subterranea) , ao longo do Rio Zambeze . Este aquffero esta
ligado ao Rio Zambeze, e e suficientemente grande para abastecer tanto a central termoelectrica coma a mina
adjacente de Benga, com as suas respectivas necessidades de agua.
A Figura 2-8 mostra aonde vai ficar situado o local da esta9ao hidraulica aonde se ira buscar a agua para a
central termoelectrica. Perfurar-se -a um furo no aquffero, e a agua sera bombeada, atraves dum aqueduto,
para as diferentes areas de processamento na central termoelectrica .
0 local vai ocupar uma area de cerca de 0,5 ha, e sera composto por um ediffcio em tijolos, no qual irao ficar
localizadas as bombas de agua electricas.

Figura 2-8 : Localizac;:ao proposta dum a estac;:ao hidraulica no aquffero do Rio Zambeze .
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Estagao de tratamento de agua

2.7.3

Antes da agua que vai ser tirada do aquifero do
Zambeze
poder
ser
utilizada
na
central
termoelectr!ca. p1'ecisa de ser tratada ate atingir um
Para isso,
determi nado padrao de agua.
utilizar-se-a uma esta9ao de tratamento de aguas.
Esta licara localizada dentro da area da central
termoelectrica.
A esta9ao ira tratar cerca de 24 megalitros de agua
por dia, adicionando varios produtos quimicos, a fim
de evitar a erosao, corrosao, etc. na central
termoelectrica. Nao haven3. produtos residuais da
estaqao de tratamento. Dos 96 megalitros de agua
exigidos pela central termoelectrica por dia,
aproximadamente 60%
reciclada internamente
e novamente usada.

Foto 2-3: Uma esta~ao tipica de tratamento de aguas.

e

2.8

Cornponentes da Central Termoelectrica

Os compo1.e11te pdncipars da central termoelectricu mostram-se na Figura 2-9 e tliscutem-se nesta sec9ao.
Carll'! 11m .in!; ':lu<1tro modulos da contral sera coriiposto poi urna oficina de tritura9ao, uma torna11·1a, uma
caldeira urn;:i turbina, wn condensador. e um gerador. A area afectada pela central temroelectrica, excep9ao
do dep6sito de resfduos ocidental, do reservat6rio de efluentes, da esta9ao hidraulii~a . <.lo viveiro e dos
servi9os rodoviarios, abrange uma area de 58 ha.

a

~-·--- ~~-------------

Key to coal fired power plant
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:22. Air intake

5 . Electric generator 0-phase i
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17. Boiler drum
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9_ Intermediate pressure turbine
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Figura 2-9: Componentes de uma central termoelectrica a carvao.
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2.8.1

Oficina de tritura~ao

a

0 carvao chega
central termoelectrica por meio de uma correia transportadora de carvao, e entra numa
unidade de tritura9ao. Nesta instala9ao , grandes bolas ocas de ac;o, pesando ate 1,4 toneladas cada,
esmagam o carvao num p6 fino . A partir daf, o carvao pulverizado e enviado para as fornalhas. Havera
4 unidades de tritura9ao por cada unidade da central termoelectrica.

2.8.2

Fornalha

0 objectivo da fornalha e aquecer as caldeiras aonde a agua se transforma em vapor. No interior da fornalha,
ha um queimador que queima 61eo combustfvel. Depois de se estabelecer uma chama, o carvao pulverizado e
0 ar (oxigenio) sao injectados na fornalha e 0 carvao incendeia-se espontaneamente. 0 ar e aquecido
previamente num pre-aquecedor, antes de ser injectado na fornalha. Havera uma fornalha por cada unidade
da central termoelectrica em Benga, servindo todos os quatro m6dulos da central.

2.8.3

Caldeira

Uma caldeira e um recipiente fechado aonde se aquece a agua para produzir vapor. 0 vapor alimenta as
turbinas no processo de gera9ao de electricidade. Utilizar-se-ao cerca de 4 megalitros de agua por dia numa
Caldeira de 500 MW. A agua sera tratada primeiro, ate atingir um padrao industrial , processo que se encontra
descrito na sec9ao 2-1 O adiante.
Os assim chamados geradores de vapor super-crfticos sao frequentemente utilizados para a produ9ao de
energia electrica. Operam a cerca de 500 graus Celsius e sob "pressao super-crftica". Esta e uma pressao tao
elevada (acima de 3,200 PSI , 22 MPa, e 220 bar), que a agua, de facto, nao ferve, porque a pressao esta
acima da "pressao crftica", em que se podem formar bolhas de vapor. Transforma-se imediatamente em
vapor. Este e um processo mais eficiente, resultando num consumo de combustfvel ligeiramente mais baixo.

A Riversdale/Elgas prop6em configurar as suas caldeiras para operar na maior pressao possfvel e, de
preferencia, sob pressao super-crftica. No pico da produ9ao, havera cinco caldeiras em Benga, servindo todos
os quatro m6dulos da central termoelectrica.

2.8.4

Turbin as

A turbina tern palhetas que rodam quando o vapor de alta velocidade flui atraves delas. Esta rota9ao das
palhetas da turbina e usada para gerar a electricidade.
Existem dais tipos de turbina: turbinas de impulso e turbinas de reac9ao. A maior parte das turbinas modernas
a vapor sao uma combinac;:ao do desenho da de reac9ao com a de impulso. As turbinas de impulso funcionam
a uma maior pressao de vapor e a maior velocidade do que as turbinas de reac9ao. A Figura 2-10 ilustra os
dois tipos de turbina.

Foto 2-4: Turbina tfpica usada em centrais termoelectricas.
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Figura 2-·10: Desenho de turbinas de lmpu!so e de Reacc;ao.

2.8.5

Geradores

Liga-se um gerador a turbina a vapor. Quando a turbina roda, o gerador produz electricidade. A turbina
acciona um granrle electromagneto dentro dum cilindro. lsto cria um campo magnetico que gera uma corrente
electrica trifasico altemada (AC) . A central da Riversdale/Elgas tera um ger-ador por cada unidade de central
termoelectrica . para cada um dos seus quatro modulos, portanto cerca de 5 ger·adores no total.
As centrais termoelectricas sao classificadas pela capacidade geradora combinada de todas as unidades no
local, em megawatts.

2.8.6

Condensador

Logo que o vapor se move atraves das turbinas. entra nurn condensador. Nesta aitura, o vapor ainda e rnuito
quente no entanto, por meio da agua de arrefecimento da torre de refrigera9ao. E arrefecido ate rnenos de
100 °C. O circuito do vapor e o circuito da agua de refrigerac;:ao sao, no entanto, dois circuitos diferentes de
agua. No condensador, o vapor e condensado e torna a ser agua, de modo a poder ser bombeada de volta
para a caldeira. Utilizar-se-ao cerca de 17 megalitms de agua por dia, para refrigerar o vapor duma unidade de
500 MW. A agua precisa dalgurna forma de tratarnento.
Este processo ilustra-se na Figura 2-11 abaixo.
STEAM IN

-

COLOWATCR!'J
FROll COOL.NG

TOWER

HOT WATER OUT iTO
COOlltJG TOWER~

•

WATER tCONDENSATEl OUT

Figura 2-11: 0 dispositivo funciona! tfpico dum condensador du ma central termoelectrica.
AVALIAC,AO DO IMPAGTOAMBIENTP.L (AIA)

16

RELll.TORIO FINAL DO ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL (RFEIA)

RIVERSDALE MOc;;AMBIQUE LIMIT ADA E ELGAS, SARL AREA DO TiTULO MINEIRO DE BENGA PROJECTO DA CENTRAL
TERMOELECTRICA DE BENGA
DESCRll;AD DO PROJECTO DE ENERGIA ELECTRICA PROPOSTO PARA BENGA

2.8.7

Torres de refrigerac;ao

As torres de refrigera9ao arrefecem a agua quente que
e produzida a partir do vapor, no condensador. A Foto 2-5
mostra uma torre de refrigera9ao de tiragem natural, que
e o tipo de torre de refrigera9ao a ser utilizado pela
Riversdale /Elgas. Em plena produ9ao, a central de Benga
tera seis torres de refrigera9ao . Estas tern tipicamente
cerca de 120 m de altura, dependendo da pressao exterior
do ar, na area.
As torres de refrigera9ao de tiragem natural nao usam
ventiladores. Funcionam com base no princfpio da
evapora9ao, da seguinte forma: a agua quente do
condensador e bombeada ate cerca de um quarto da altura
da torre, donde cai entao pela torre abaixo, atraves de
grelhas de plastico moldadas como um favo de mel. lsto faz
pulverizar a agua num borrifo fino e quente, e aquece o ar
dentro da torre. 0 ar quente e hUmido, naturalmente, sobe
pela torre cima. lsto provoca uma tiragem natural, com o ar
mais fresco do exterior da torre a ser puxado para dentro
da torre. 0 ar mais fresco passa 0 caudal da agua
pulverizada que esta a cair, criando a evapora9ao que
arrefece a agua.
A agua quente entra na torre de refrigera9ao a cerca de
45 graus Celsius, e e arrefecido na torre ate cerca de
32 graus Celsius. Perde-se alguma agua por via do vapor
atraves da safda da torre de arrefecimento. A restante agua
e recolhida no fundo das torres e enviada de volta para o
condensador, para refrigerar de novo o vapor.

2.8.8

Foto 2-5: Uma torre de refrigera~iio humida de
tiragem natural, tal coma sera usada em
Benga. A nuvem branca par cima da torre e
vapor que sobe a medida que se refrigera a
agua na torre.

Charnine de gases de cornbustao

Uma chamine de gases de combustao e uma espec1e de
chamine. As chamines estao ligadas as fornalhas em que o
carvao vai ser queimado para aquecer a agua.
Quando se queima o carvao, o processo de queima resulta em
cinza, bem como no que e chamado de gases de combustao.
Gases de combustao sao gases residuais e sao libertados para
a atmosfera por meio das chamines. Os gases sao compostos
de di6xido de carbono (C0 2 ), vapor de agua, excesso de
oxigenio e uma serie de poluentes atmosfericos descritos
posteriormente.
No pico da produ9ao, a central de Benga tera duas chamines,
cada uma com 150 m de altura. Na Fotomostra-se um exemplo
de uma chamine de combustao.

2.8.9

Sistema de transrnissao de electricidade

Ha duas op96es para a Riversdale/Elgas fornecer energia a
partir da central termoelectrica de Benga para a rede nacional de
Mo9ambique (ver a Quadro 2-3) e, de la, para a Africa do Sul.
Linha de transmissao
0 piano do cenario bB.sico e partilhar a linha de transmissao de
400 kV que sera construfda pela EDM, a partir da subestac;:ao de
Matambo a sul de Tete, para Blantyre, no Malawi. Esta linha
chama-se a lnterligac;:ao do Malawi.
A Figura 2-12 mostra a lnterliga9ao do Malawi. Esta segue
cerca de 1,5 km para o sul da central termoelectrica e liga-se a
subestac;ao de Matambo, a cerca de 22 km a sudoeste da
ATMB. Esta figura mostra tambem a actual linha de alta tensao
de 533 KV, que vai da subestac;:ao de Matambo para a

AVALIA(!AO DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)
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Foto 2-6: Exemplo tfpico duma chamine
de gas de combustiio. As chamines de
Benga teriio 150 m de altura.
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subestac;:ao de Songo, em Cahora
Quadro 2-3: Altemativas para a liga9ao rede naclonal de
Bassa. A subestar;.:ao de Songo esta
Mot;ambique~
ligada subestagao de Apollo na Africa
do Sul, e faz parte do sistema da linha I t::1n 200;L a COM ol.llel.'e auwri/HQAr:i ambi~ntal para a se~E.o
de transrnissao de correntes directas de
mocambic:ana durn~ lir.ha de a!ta tensao de 400 l<V, da
alta tensao da ESKOM.
subestayao de Matambo a sul de Tele, para Blanty1e, no
Malawi. A linha de alta tensao foi denominadri a lntP-rliga9ao do
A EDM indicou que ira utilizar uma parte
l:;lalawi. Esta linha aind .. nao fol construida.
da capacidade da \inha de lnterligagao
Se nao fc;r possivei para a Riversdaie/Eigas ccmpartrlhar esta
do
Malawi.
Neste
momento,
linha de aita tensrw c-orn a EDM. predsa~se p!anep.r e construir
a Riversdale/Elgas esta em discussao
uma outra lintia, a qua! necessitar21 uma A!A separada. Mais
com
a
EDM
para
contribuir
j
detaihes sobre esta alternativa estao incluidos no Capftulo 9.
potencialmente para os custos de
construQao, e para utilizar a capacidade
excedente da linlla, para o transporte de
energia da central termoelectrica de Benga para a rede nacional, atraves da subestagao de Matambo.

r
I

a

a

I

I

I

L .

Sub-estacao
Para que a central termoeiectrica de Benga possR fomecer a sua electricidade a redo naciona\ de
Moc;;ambique, construir-se-a uma subestaga.o a sul da ATMB, no local aonde a lnterliga9ao do Malawi ira
atravessar a ATMB. A subestac;:ao val dir·igir a electricidade da central termoelectrica de Genga para a
s11bPsta<;10 de Matambo. A Figura 2-12 m~1stra uma subestac;;ao tfpic:a

2.9

Jnfra~estruturas

auxiiian;;s para a central termoelectrica

Esta secc;:ao descreve as infra-estruturas auxilfares que irao apoiar a opera9ao da central termoelectrica.

2.9.1

Correia trnnsportadora

Uma con-eia transportadora vai
transportar as cinzas da central
tennoelectrica para o dep6sito de
residuos ocidental. Ambos estao
indicados
na
Figura
2-3,
anteriormente neste capitulo. A
correia tera cerca de 8 km de
cornprimento, e cerca. de 1,5 m de
altura.

2.9.2

Estradas

A central termoelectrica vai precisar
dum acesso rodoviario a partir da
N7, e ira partilhar a estrada de
acesso
a ATMB, que sera
construida para a mina de Benga.
Alem disso, havera estradas de
Foto 2-7: Uma correia trnnsportadora elevando-se para um dep6sito
servi90 para serem utilizadas por
de resfduos.
veiculos ligeiros e que darao
acesso
8.rea da central termoelectrica. e serao precisas estrada.s de manuten9ao com acesso
estagao
hidraulica, ao reservat6rio de efluentes.
subesta9ifo.
lin'1a de transmlssao etc Estas estradas serao
formadas e niveladas para facilitar a drenagern. Serao mais adequadas aos veiculos de trac9ao a quatro rodas
e aos cami6es. Vista que vai haver material adequaclo que vai ficar disponfvel a partir das opera96es de
minera9aa adjacentes, estas vias irao receber urna cobertura de 100 mm de pedra britada compactada.

a

2.9.3

a

Administra9~fo

a

a

e outras infranestruturas

Todos os escrit6rios, armazens. portarias, etc., ficarao localizadas dentro do perfrnetro da central
termoeiectrica.
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Linha de transmissao
de 400 kV proposta, para
a Subest. de Matambo

Linha de transmissao para
Blantyre West, Malawi

d"~

/.~·

linha de transmissao que
a Elgas, SARL precisa de
construir para ligar no
lnterligador do Malawi

.~~
Linha de transmissao
para subest. de Songo

.J,.~

,,r

aprox. a 120 km a norte ,___

Sec~ao de aprox 1,5 km da

.....,,.~-----

,.

,.(,,~ ·

' ........
-,r:.>

.¢'"(-f.

,.o:<'"' :

p>·.s-··

'

..,,P·
Subesta~ao

de Matambo

Figura 2-12: Alinhamento da linha de transmissao entre a Central Termoelectrica ea subesta9ao de Matambo.
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2.10

Gestao ambientali de residues e de agua

Esta seci;;ao resume a gestao ambientai e de residues, durante as opera96es da esta9ao termoelect1·ica.
A Riversdale/Elgas indicou que a empres!'l ira. manter e!evados padroes ambiontais, e qua as rnedidas de
gestao ambiental fazem parte do desenho da esta9ao termoelectrica.

2.10.1

Affuentes industriais para o reservat6rio de efluentes

Nao havera nenhuma agua da esta9ao termoelectrica a ser devolvida ao Rio Zambeze, ou que se deixe
escapar do local da esta9ao. Todas as aguas residuais serao contidas num reservat6rio de efluentes com
cerca de 13 hectares, que se localizara ao sul da esta95.o termoelectr"ica na ATMB (indicado na Figura 2-3,
anteriormente neste capitulo). 0 reservat6rio de efluentes tera urn formato que permita que as aguas residuais
se possam evaporar facilmente, durante o tempo quente e seco.

As aguas residuais provenientes da estagao terrnoelectrica sao tipicamente geradas em resultado de:
a

Fugas de vapor OU de agua, das casas das caldeiras, turbinas OU do condensador.

•

Descarga da cafdeira, ou seja, a agua que
libe1iada a partir das caldeiras, para remover impurezas
e sedirnentos; o facto de fnvar periodicarnente as caldf;)ifa~. contribui para lirnitar a acumulac;:ao de
contarnin;;mtes na agua da caldeira, que possam degradar o desempenho da caldeira.

e

Aguas residuais provenientes das torres de retrigeracao.
..

Lavagem das areas aonde se faz o maneio rJe carvac.
Descargas da estagao de tratamento de aguas.

•

Cada area da estac;:ao tera os seus pr·6prios drenos, pogos e um sistema para enviar as aguas residuais
para o reservat6rio de efluentes. Em cada caso, as aguas i-esiduafs passarao atrB.ves durn filtro para
remover quafsquer particulas s6iidas, tais como carv§o. poeira, etc_
As agua residuais sao efluentes industriais e, geralmente, comem contaminantes, tafs como minerais
dissolvidos/suspensos, inibidores de corrosao, oleo e/ou algas. Para evitar a contaminai;:ao das aguas
subterraneas, a Riversdale/Elgas propoe-se localizar o reservat6rio de efluentes num leito de argila
atraves do qual a agua nao se possa iixiviar para as aguas subterrAneas

2.10.2

CoRdeposii;:ao de cinzas com resfduos da miria, no dep6sito de resfduos
ocidental

Conforme mencionado anteriorrnente, o ca.rvao termico para a estac,;ao termoelectrica contera 35% de cinzas.
Quando o ca1vao
queimado para aquecer a agua para a esta98.o termoelectrica, para se tornar vapor, as
cinzas tornam-se um produto residual. Utilizando 4 milhoes de toneladas de carvao por ano, a estagao
termoelectrica ira produzir i ,4 milhao de toneladas de cinzas por ano, que precisam de ser depositadas. lsto
pe1faz um total de 35 milh6es de toneladas de cinzas, ao longo de um perfodo rlA 25 anos .

e

.6, Rfv1::11sdale/Elgas propoe-se elim111ar as cinzas da esta<,;ao termoelectrica no dep6sito de residuos ocldental,

juntaniente com os detrftlr.os da mina de Genga. A Figura 2-3 deste capftulo indica este dep6sito. A Foto
mostra um dep6sito de cinz.as. 0 dep6sito de resfduos ocidental tera cerca de 242 hectares de tamanho, na
sua base. e 90 m de altura.
Conforme mencionado anterionnente, as cinzas serao encaminhRdas para o dep6sito atraves duma correia
tmnsportadora . Esta correia tera urna tampa para canter as cinzas. t\Jas esta96es de transferencia, aonde as
cinzas serao transferidas duma seet;:ao da correfa para a outra, a agua pulverizada ira canter cinzas sopradas
pelo vento As cinzas serao despejadas no dep6sito d8 rnsiciuo~. por rneio cle sistemas de correias de
transpo1te e, potencialmente, pelo espalhador da mina.

Foto 2·8: Um dep6sito de cinzas tfpico.
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2.10.3

Emiss6es na atmosfera

As fontes que contribuem para a poluic;:ao do ar, provenientes da gerac;:ao de energia a carvao, normalmente
incluem:
•

Emiss6es de chamines de gases de combustao;

•

Emissoes fugitivas a partir do manuseamento de material (cinzas e carvao);

•

Emiss6es fugitivas a partir da erosao e61ica (dep6sito de cinzas) .

Emiss6es tfpicas associadas
•

a gerac;;ao de energia a carvao incluem:

Particulas (particulas de poeira demasiado pequenas para serem vistas a olho nu);

•

6xidos de enxofre (SOx);

•

6xidos de nitrogenio (NOx);

•

6xidos de carbono (carbono e di6xido de
carbono - CO e C0 2 );

•

Micronutrientes.

Com isto em mente, a Riversdale/Elgas planeou
uma serie de medidas ambientais para reduzir
os
potenciais
impactos
das
emiss6es
atmosfericas. Em primeiro lugar, as chamines
de gases de combustao foram concebidas para
terem uma altura de 150 m. A esta altura, as
emissoes provenientes das chamines sao mais
facilrnente dispersas pelo vento, e menos
Foto 2-9: Um sistema depurador para dessulfurar os gases de
poluentes do ar concentrado ao nfvel do
combustao, situado ao lado da chamine de gases de
terreno.
combustao.
Em segundo lugar, as cinzas volantes serao
capturadas e removidas dos gases de
combustao, por precipitadores electrostaticos
localizados a saida da fornalha . As cinzas
volantes sao entao recolhidas periodicamente e
serao eliminadas juntamente com as cinzas no
dep6sito de resfduos ocidental.
Em terceiro lugar, e provavelmente a medida
mais importante. E a instala9ao dos chamados
sistemas de depura9ao para remover o di6xido
de enxofre dos gases de combustao. As centrais
termoelectricas instaladas com sistemas do tipo
de depurac;:ao, para a dessulfuragao dos gases
de combustao (FGD) conseguem remover 90%
ou mais, das emiss6es do di6xido de enxofre.
A Foto mostra um sistema de depuragao FGD.
Os sistemas de FGD produzem gesso, que
pode ser utilizado para determinadas aplicag6es.

Foto 2-1 O: Tanques de reteni;ao em betao a volta duma area
de arrnazenamento de quimicos evitam que haja fugas de
quaisquer escoamentos para o ambiente.

Por ultimo, todas as areas em que se manuseiam materiais tais como o
carvao e cinzas, serao constantemente pulverizadas com agua para evitar a
poeira.

2.10.4

Contern~ao

de derramamentos

Toda a estac;:ao termoelectrica sera concebida de modo a que nao possarn
haver fugas de derrarnes de aguas residuais e de produtos qu frn icos para 0
ambiente. Os qufmicos para· o tratamento de aguas serao armazenados em
areas de armazenarnento bloqueadas com pisos de betao e tanques de
retenc;:ao de betao (os tanques de retenc;:ao sao paredes de betao baixas,
dentro das quais se podem canter quaisquer derrames).
Do mesmo modo, a estac;;ao de tratamento de agua, as casas das caldeiras
e todos os outros cornponentes da estac;:ao termoe lectrica localizar-se-ao
em pisos de betao rodeados por tanques de reten9ao. Cada area sera
instalada com drenos e po9os, nos quais se possam recolher quaisquer
aguas residuais .
AVALIACAO DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)
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Foto 2-11: Urna vale de corte
tipica, para aguas pluviais.
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2.10.5

Gestao de aguas pluviais

Construir·-se-ao vaJas de carte para as aguas pluviais lirnpa<> a n1ontante da esta9ao termoelectrica. do
reservat6rio de efluentes e de todas as areas, aonde exista o risco de as aguas rh1viais llmpas entrarem em
comacto corn quaisquer materiais que possam poluir estas aguas. As VR IAS de aguas pluviais irao desviar as
aguas pluviais limpas, em torno destas areas.

As aguas pluviais sujas (ou seja. a chuva que cai, por exemplo, nas areas pavirnentadas da pr6pria estagao
termoelectrica) serao recolhidas em drenagens e pogos e posteriorrnente dcsviadas para o reservat6rio de
efluentes.

2.10.6

Oleos

as

Ha uma preocupavao tfpica no qua dlz respeito centrais termoeiectricas antigas, que e o oleo usado nos
trans formfldnres e que contem bifenilos policlorados (PCB), os quais representam urn risco para a saude
humana e para o ambiente. A Riversdale/Elgas remarcam que nao se formam PCBs no 61eo transformador
das centrais termoelectricas modemas, por causa das melhorias na amostragem de 61eo e nas tecnicas de
analise, e das medida.s praventivas associadas.
esta~ao termoelectrica deve, todavia, ser mudado de vez em
quando. 0 oleo residual sera eliminado por meio dP. empresas qualificadas e certificadus para o
manusearnento <1A rAsiduos

0 61eo usado em varios equipamentos da

2.10.7

Lixo domestico

Os resfduos clon16.'ticos dos escrit6rios e das cozinhas serao eiiminacios nurn iocal de aterro moderno, que
sera construfdo para o efeito. ou utilizar-se-a a lixeira local de Tete (ver Foto 2-i2 e Foto 2-13). 0 local
situar-se-a dentro da area <.las infra-estruturas da esta9ao termoelectrica.

Foto 2-12: Um aterro domestico pequeno.
Quando o aterro flea cheio, cobre-se
comptetamente.

Foto 2-13: Montar-se-a sinalizai;ao para
lembrar aos trabalhadores a boa gestao de
resfduos.

A Riversdale/Elgas tera um piano rigoroso de gestao da seguran9a. para. a proteci:;ao dos trabaihadores e da
cornunidade. Por exempio:
Todas as areas operacionais estar§.o vedadas e nao se permitir8 a entrada nes\as areas a ninguem sem
autoriza9ao. e sem usa1 o equipamento de protecgao pessoal requerido.
•

Todos os trabalhadores receberao equipamento de protec9ao pessoal e forrna9ao em como trabalhar de
forma segura.

..

Construir-se-a uma clfnica no local.

"

Havera uma equipa de ernergencia treinada, de servi90, com veiculos e equipamentos dos bornbeiros
e doutros servi9os de emergencia.
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Foto 2-14: Exemplo de equipamento de proteci;:ao pessoal para trabalhadores.

2.12

Mao-de-obra, emprego e forma9ao

Recrutar-se-a mao-de-obra local a partir das comunidades afectadas. Serao criados empregos temporarios
durante o perfodo de construc;ao . Uma vez em pleno funcionarnento, em meados de 2016, a estac;ao
termoelectrica ira criar postos de trabalho directos permanentes e preve ainda a cria9ao dalguns postos de
trabalho indirectos. lsto inclui o fornecimento de servic;os de seguranc;a e de jardinagem e explora96es
agrfcolas de pequena escala para abastecerem a cozinha da estac;ao termoelectrica com alimentos frescos,
com todos estes servic;os a serem empreitados como iniciativas econ6micas locais. A empresa esta confiante
de que isto resultara na cria9ao de novas empresas . Estas empresas podem assumir a forma de fabrico de
tijolos, alvenaria, carpintaria ou jardinagem. As comunidades que se encontram agora envolvidas na
agricultura de subsistencia na licenc;a de Benga, receberao formaqao e serao incentivadas a produzirem das
suas terras e a comercializarem os excedentes da produi;:ao para ganharem dinheiro. lsto exiglra a cria9ao de
mercados e de sistemas de transporte locais dos mercados e para os mesmos. A Riversdale/Elgas ira
participar nisto na medida em que for necessario para dar formac;ao e ajudar a estabelecer as empresas.
A empresa compromete-se tambem a formar Mo9ambicanos em como desenvolver e operar a estac;ao
termoelectrica em Benga, com um minimo de contribuii;:6es por parte de estrangeiros. Este objectivo sera
atingido contratando inicialmente estrangeiros experientes para o planeamento, a operac;:ao e a manutenc;:ao,
enquanto se faz a rormac;:ao da mao-de-obra local. A empresa espera substituir os trabalhadores estrangeiros
por profissionais locais, ao longo dum periodo de cinco a sete anos. Para alcanc;:ar este objectivo, a Riversdale
desenvolveu uma Estrategia de Forma9ao e de Desenvolvimento, que abrange a forma9ao de curto, media, e
longo prazo. Toda a formac;:ao e desenvolvimento serao integrados nos sistemas TVET de Mo9ambique,
actualmente em vias de desenvolvimento.

2.13
2.13.1

Fase de construvao
Construyao de estradas

Ja se fez anteriormente uma lista dos diferentes tipos de estradas a serem construfdos. As estradas e drenos
serao bem construfdos e mantidos. Havera uma camada superior de pedra britada proveniente da area a ser
minada que sera colocada e compactada nas zonas de tratego intenso de vefculos .

a

0 acesso
construc;:ao da estac;:ao termoelectrica sera feito primeiro por meio duma estrada de acesso
temporaria e, depois, por meio duma estrada de acesso permanente, estrada esta que sera construfda pela
Riversdale para o seu projecto de minerac;;ao. As vias de acesso nao estao incluidas no ambito desta AIA.
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2.13.2

ConstrU(;ao do acampamento

A partir de 2009 montar-se-a um acampamento temporario de tendas. para a construc;:ao, que ficara
localiza.do a no1te do arrnazern ANFO, lndicado anteriormente na Figura 2-3. 0 acamramento sera partilllado
pelas equ1pas de constru9ao da mina e da esta9ao termoeler.tric01. Ira canter cerca de 1ooo tendas,
instala9oes sanitarias, uma cantina. uma clrnica temporaria e as outras instala96es necessarias para prestar
servi9os a cerca de 1400 trabalhadores, tanto para a mina como para a central terrnoelectrica.

2.13.3

Preparacao do local

Antes do infcio clas obras de terraplenagem de grande escala, desbravar-se-a a area a ser cobe1ia pela
centrai termoelectrica (cerca de 340 hectares). Os solos de superficie serao removidos e empilhados para
posterior recupera9ao dos dep6sitos. A supe1ficie sera nivelada para controlar o escoamento de superficie, a
fim de minimizar e controlar as aguas contaminadas, que serao tratadas antes de posterior reutilizagao ou
descarga do iocai. As areas a serem ocupados pelos ediflcios serao elevadas acima da area circundante, para
que o escoamento das aguas de superficie escorra para as caixas e po9os de detritos construidas r<ira este
efeito.

2.13.4

Construc;ao da central termoelectrica

/\ c011tro.I termoeiecrrica sera const1·uida numa forma modular. A fase total de constru9ao durara seis anos,
durante os quais serao construfdos os quatro m6du!os, como se segue:

',onsrrur;ao c!c) pnm01rn mnnulo de SOD MW e das infra-esiruturas associadas a te1 inicio em 201 o, ate ao
primeiro m6dulo se toinar operacional, no primeiro trimestre cle 2012. Durante esta fase serao construfdas
duas c&Jdeiras, Lima chamlne cle gases de combustao e 2 tones de refrigerac;a.o.
Gonstrugao dos tn3s rn6dulos seguintes de 500 MW . a serem encomendados, respectivainente, em
Janeiro de 2013, Jant1iro de 20i 4 e Janeiro de :20i 5. Durante esta fase serao constnJ!clri.s tn§s novas
caldeiras, mais uma chamine de gases de combust§_o e 4 novai:; torres de refrigeraqan
A rnaioria dos pequenos equipamentos necessarios para a central termoelectrica. vao ser entre91Jes no local
cornpletamente rnontados. Os elementos maiores do equipamento , tais como as torres de refrigera9ao e as
charnines de gases de combustao, sao demasiado grand es e pesadas, pelo que os seus principals elementos
serao transportadas e montados por um empreiteiro num sftio com 200 m x 200 111, pr6ximo do local da central
terrnoelectrica . Apos a constru98.o, reabilitar-se-a a zona da montagem.

2.13.5

Gestao do ambiente e da seguran9a durante a constru9ao

A"-" principais rnediaas cie gestao an1biental e de segurani;:a durante a construr;:ao, inciuirao o seguinte:
e

Empilhamento dos solos de superffcie: os solos de superficie serao primeiro removidos. e depois ser·ao
cuidadosamsnte empilhados para reutilizagao durante a reabilita9ao das areas perturbadas.

"

Perturbaqao: o desbmvamento e a perturbagao da savana natural serao limitados
areas necessarias
para as infra. estruturas da centi-al terniueiectrica; nao sera perr111t1da a perturbai:;ao de zonas humidas.

as

Controto de erosao. as areas de constru9ao activa serao protegidas por bermas, para desviar o
escoa.rnento da.s aguas p!uvia.is, das areas de trabalho.
•

Control a de poeira: llavera Carros de agua que irao mo!har as estradas e as areas desbravadas

•

Seguranr;a: irnplementar-se-a.o regras de seguranc;;a rigorosas. os trabalhadores receber§_o forrnai;;ao sm
seguranr;:a. durante a construi;;~fo, e lan9ar-se-a urn programa de sensibilizac;;ao de seguranga para as
comunidades.

No fi11a.J ds. ;_1i,:\;c, da c:enira.l termoelecmca. em 2035. e Riversda!e/E!gas vai preparnr a mesma para
o 1:;nc21T&.!l1&i·1t0. :sw irci dem ~.11:11 dais anos .As medictas de desmantelamAnto e de encerrarnento psra
alcarn;ar o estaGo fi11ai de pos-6ncarramenlo, resurnem-se abaixo

2.14 i

Dep6Bito de resfduos ocidentaJ

0 clep6sito de resfduos ocidental sera parcialrnente reabilitado, ja durante a operai;:ao. A reabllitai;:ao
envolvera. cob1·ir o dep6sito com um material inerte, cobri-lo com solo de supertlcie, e planta-lo com vegetai;:ao.
As encostas do dep6sito serao desenl1adas para rninimizar a erosa.o, depois de este estar todo replantado.

2.14.2

!nstalay6es de gestao de agua

Serao reaiizadas as seguintes actividades de encerramento relacionadas com a agua:
o

N-; valas cle desvio das aguas pluviais a montante permanecerao no lugar.
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•
•

0 reservat6rio de efluentes sera re-perfilado, tapado e coberto com solos de superffcie e plantado com
vegetai;:ao.
Os furos de sondagem para o abastecimento de agua e as tubagens e a reticulai;:ao de energia a eles
associados, serao removidos . Os principais furos de sondagem ficarao no local, para efeitos de
monitorizai;:ao.

2.14.3

lnfra-estruturas

Todas as infra-estruturas para a gerac;;ao e administrai;:ao de energia serao desmanteladas e removidas do
local (a nao ser que estas se possam aplicar duma forma util, no caso de a Riversdale/Elgas submeter e
receber autorizac;;ao para outra central de energia). Todas as demais infra-estruturas e estradas serao
incorporadas na paisagem final ou removidas e reabilitadas.

2.14.4

Uso do local ap6s o projecto

A terra recebera a potencialidade que tinha antes da operai;:ao na area, logo que possfvel. A topografia sera
moldada para que, na medida do possfvel, a agua se escoe a partir das zonas reabilitadas, para o ambiente
natural. lsto sera particularmente importante para a manuteni;:ao permanente do caudal de agua para as zonas
hUmidas a jusante das actividades da central termoelectrica.
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3. 0 PROCESSO DA AIA
•

Este capitu!o descrevo o processo de avaiia9a0 tecnica e de participa9ao publica seguido na A!A.

3.1

Cumprimento com os Requisitos da AIA de Mo9ambique

Os procedimentos seguidos durante a AIA obedeciam aos requisitos da Lei Mo9ambicana. As Ava!ia96es de
lmpacto P..mbiental em Moc;:ambique tern de sei preparadas de acordo com a Lei do Arnbiente (Lei 20 de 1997)
e com os seus regulamentos (Decreto 45 de 2004).
Preparou-se urna Avalia9ao de lmpacto Ambientai completa de Categoria A. A Figura 3-i mostra o processo
de AIA que se seguiu e a forma como as quest6es dos intervenientes contribufram para a avaliagao dos
impactos.

e

A autori dade amb1 ental responsavel pela tomada de d ecil=;ne~s o MICOA, i.e., a autoridade de Mo9ambique
para o ambiente. 0 MlCOA reviu o relat6ri o de EPDA que delineia o ambito da AIA. e aprovou o
prosseguirnento da Fase de Avalia<;ao de lmpacto da AIA, sujeita ao fornecimento de certa informa9ao e a que
se consldarnssAm riuec::t6es dos Es:tudos Eopeclalizados de AIA . A 8eguime legisla\:aO aplrca-se ao
desenvofvimento.
~

Regulamentos Ambientais MoQambicanos (Decreto 45i2004);
Hegularnento·3 ti~: n b!entais pars. i\Gtividades ivlineiras (U6creto no. 26/2004 de 30 de Junho);
Regulamen1os da Lei de Minas (Decreto no 28/2003 de 1 7 de Junho);

e

Artigo 9 da Lei de Electricidade (lei 21/fF); e
Capftu!o 3 do Decreto 8i2000 (Regulamentos para a Concessao de Electl'icidade).

@

3.2

Cumpr!mento com as Normas

3.2.i

tnt~rnacionais

Normas da Alt\

as

A AIA obedece aos aspectos relevantes dos Princfpios do Equador e
nom1as do Banco Mundial, do IFC e
da Uniao Europeia, para a pratica arnbiental em geral. A abordagem da equipa de AIA a avalia9ao de impacto
foi conservadora, e deu-se uma particular ateni;:ao
rnitiga9ao dos lmpactos fundarnentais - no caso dos
impactos socials do reassentamento, isto conduziu ao re -exame da necessidade de reassentar todas as
cornunidades que irao ser afectadas pe!s centra! tennm;iiectrica. lsto sera discutldo em detalhe no Plano de
Ac9ao de Reassentamento.

a

..

A equipa do estudo reconhece que nao se consideraram na AIA questoes estrategicas relativas ao
desenvolvimento da industria mineira na Bacia de r1,.~oatize. Embora nao exista presentemente nenhum
requisito legal parn 11111E1. a.va!ia9ao destas, rcconhece -se que o crescirne11to da industria mineira e do
desenvoivimcnto aliado ao mesrno, pode ter· um granda impacto na sub-regiao, e que um planeamento e uma
tomada de decisao adequados poc!em ambos aurnentar as sinergias entre diferentes desenvolvimentos,
melhorando a probabilidade de resultados sustentaveis, e pode ajudar a minimizar alguns dos mals graves
efeitos negativos f', Riversdale cornprometeu-se em defender e em participar enr quaisquer iniciativas do
Gove
de Jvlrn;:ambique para prep arar uma Avalia9ao Ambiental Estrntegica do desenvo!vimento da Bacia de
Moatize.

mo

3.2.2

.... -

-~
--·~~-

A AIA usa ns padn3e.s e as n".>rmas de f/ioqa.rnbique cornu a base para a 8.V8.lie9ao de impactos e para
a dsterrnina~ao ds oi; jectivos a<Jequados para a gGstao de impactos. sempre que os haja. Ta.mbem se
consideram outros padroes e i'l">nnas rnunciiais. aonde for ;:;propri2,do, e numa serie do casos, ta.is corno nas
avaiia96es da quaiidacie do ar, da qualiciade da agua e do impacto do ruido, estes sao usados como a base
para a avaiiai;:ao do impacto Usou-se a segu1nte legislac;:ao eorno urna directrlz para efeitos de ava!iai;:ao:

~
~
o

Guidelines for Comrnunity Noise, World Health Organisation, Geneva, 1999.
International Finance Corporation, General EHS Guidelines: Environmental, 30 April 2007.
Guidelines for Landscape and Visual Assessment, Second Edition (Sue Wilson) 2002, Span Press,
London.
.Australian ambient air quality standards.
IFC EHS Guidelines, 2007. Adopted the ltllHO 2005 air quality guidelines.
WHO Air Quality Guidelines, Global Update, 2005.
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-
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t

t
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Ill
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.,,..,
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~
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m
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[
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iii'

g

Esboyo do EPDA!Terrnos de Referencia do EIA

I

Carta
Locais
de Convite Publicos

Internet

a:

I

Ol

a.
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'
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[

·~
Seminaries corn Partes
lnteressadas Chave e Autoridades e
Reunioes com Comunidades Locais

iii'

'°0
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t

Set- Dez 08

MICOA aprova TdR

Preparar Estudos Especializados

-

t

~
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Carta de
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I
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~

Internet

I
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Electr6nic

~
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Seminado• com P"'"'

]
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t

t

-
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~

)
~
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Partes
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a. 0
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!:!. Ol
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Figura 3-1: Processo de AIA, indicando a integrac;:ao entre a avaliac;:ao ambiental tecnica , a participac;:ao
publica e a ligac;:ao com a autoridade.
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3.3

Estudos Especializados

Forarn conduzidos treze estudos especializados Estes encontram-se listados no inicio deste documento, na
pagina iii. Os Relat6rios Especializados encontram-se disponfveis para os intervenientes interessados, e serao
expostos em locais publicos para analise do inte1veniente, juntamente corn este relat6rio.

3.4
Nesta

Pressupostos e Lirnitai;oes da A!A
sec9ao. descreverrn11-se os principals prnssupostos e limitagoes que afectaram a prepara<;ao da AIA.

So se apresenla a informagao essencial -

o Jeitor e remetido para os estudos especlalizados individuais, para
obter detalhes acerca dos pressurMtos e limitai;oes que afectaram a preparai,;ao de cada estudo
especializado.

3.4.1

Nivel de Detalhe da

lnforma~ac

Tecnica Disponivel

0 estudo de viabiliclade para a central termoefectrica foi preparado paralelamente com esta AIA. A informa9ao
tecnica disponfvel para a equipa de estudo da AJA, ml;:itivamente a corno e aondc 6 que central terrnoeledrica
seria construfda e ina aperar. foi ba.s18nto conceptual, baseacl£t rii:fo eslimativas da Elgas. SARL, nessa altura.

No decurso do estudo de viabilidade, a Jocaliza9ao proposta para as infra-estruturas na Area de Tftulo Mineiro
de Benga alterou-se significativamente. em rnsuitado dum 1 )Aioi conliecimento do recl!rso de carvao ptir pi=1rte
dn Riversdale e cl& Elg21:s, S?,RL. Os resu1tack1s inicia1 do prograrna de perfwayao para a prospecgao e
pesquisa, indicaram que o recurso de carvao 8 ma1s nco do que o mostraram as estimativas da previabilidade, particulannente para o cemro e sul da area da concess~o aonde se considera agora qua ha a
probab1hdade da mineracrao a superflcie ser uma opQao viavel a longo prazo. lslo resu ltou na necessldade de
minimizar o impacto das infra-estruturas m1neiras em reservas de carvao desenvolvfveis no futuro e
desenvolverarn-se localizagoes de intra-estri 1t11ras r13vistas, ficando a cantra! de beneficiac,;ao e os
empilhamentos de reservas mals parn sul, perto da localiza9ao proposta para a central termoelectrica. A
l.'lCJUipa de AIA assumiu esle csquema, em V62. do osquema apresentado no EPDA Final, como o caso de base
para a avalia9ao de impacto. Actualmente, a area do projecto consiste num nt'.1mero de zonas de
desenvolvimento identiticadas, dirnensionadas grosso modo de acordo com a maxima area de terra
necessaria. Subsequentemente AIA, preparar-se-ao esquemas detalhados no interior destas areas.

a

Nos casos em que nao houve infonnagao detaihada disponfvel, a equipa do estudo de AJA fez pressupostos
conservadoras. lsto aplicou-se a uma serie de casos - as areas de perturba9ao, por exernplo, baseiam-se nos
esquemas conceptunis e nao considararn, corno sendo um caso de base. a probabilidatle de haver uma area
de impacto actual 1eduz1da, no interior dos Ii mites da area afectada. Com respeito localizac;ao e ao tamanho
das estruturas, fizeram-se pressupostos dos piores casos. no que respeita ao seu potencial impacto nos
receplores proximos.

a

3.4.2

Reassentamento

Um dos potenciais irnp&.ctos mais significat1vos do projecto, seria a deslocagao e o reassentamento das
comunidades que vivem na Area do Titulo Mineiro de Benga. Para efeitos do caso de base da AIA, podiarn-se
reassentar aproximadamente 1400 familias em resultado do impacto cumulativo tanto da mina como da
central termoelectrica, Devido ao facto de 3 terra em Mogambique ser propriedade communal, seria
necessario seguir Uil; processo bastante complexo parn <111' reassentamento involuntario. Os passos iniciais
neste processo envolvern o estabelecimento clo seguin!e,
~

Uma Cornissao de L1aa!(.iiO do Prolecto •::0111preencisndo representantes da Riversclale e do Governo

P rovi ncia!.
Uma Comissao Lie Planearnemo de. Pr .1ucto corn 1-:;presei-iia.ntes da Riversdaie, das varias equipas
responsaveis poi valia.. l~refi:t ., relacionadris corn ,., planearn9nto e desenvolvimenio da rnina e com
institui9E1es provinciais e distritc:tis do governo, e
•

Varias comissoes para a planeainemo de tarefas especmcas (p.ex. comissoes de reassentamento) com
membros provenientes da Riven:;dale, com firrnas de consultoria e com instituigoes distritais e do governo
(nfvel tecnico), e possivelmente con1 6rgaos representantes da comunidade.

Uma das responsabilidades inicia1s da Comissao de Ligacao do Projecto sera determ1na1 aonde havera terra
disponivel para reassentamento. Assun que islo estiver feito. E preciso avaliar culdadosamente qL1ais os
recurses disponfveis na area de reassentamenl-o, de forma a determiner sa ostes sao passfvels de c(:Jstaurar
os meios de sustento e o modo de vida das cornunidades reassentadas. A altura para este processo nao
coincide necessariamente com aquela da termina9ao da AIA - ate agora: ainda precise deflnir RS potenciais
areas para reassentamento. 0 Estudo S6cioecon6mico Especializado limita-se, portanto, a Lima analise do

e
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impacto do projecto nas comunidades de Benga, sem que haja a oportunidade para comparar o que e que
estas comunidades irao perder com os recursos propostos em substitui9ao. Este trabalho tera que ser feito
coma uma parte do Plano de Ac9ao para o Reassentamento (PAR). 0 desenvolvimento do PAR ja se iniciou
com os levantamentos detalhados das comunidades que se estao a fazer actualmente.

3.4.3

Metodologia para a

Classifica~ao

do lmpacto

Esta sec9ao descreve a abordagem usada pelos especialistas da AIA para avaliar os potenciais impactos do
projecto. Os impactos encontram-se descritos tanto para antes como para ap6s a mitiga9ao (ou o aumento, no
caso de impactos positivos).
0 caso de 'pre-mitiga9ao' e aquele que inclui as medidas com as quais o proponente se comprometeu, antes
da prepara9ao da AIA. Hoje em dia, as empresas implementam medidas para gerir impactos como algo que ja
e rotina. Nos casos em que estas medidas se definiram e com as quais a Riversdale e a Elgas, SARL se
comprometeram, estas foram encaradas como o caso de base para a avalia9ao do impacto. Os 'impactos
residuais' sao aqueles impactos que permanecem, ap6s se ter aplicado toda a mitiga9ao razoavel.
Os impactos classificaram-se utillizando criterios para determinar o seu efeito global, o qual se denomina
o significado ambiental ou social. Cada impacto e descrito utilizando os seguintes criterios (a Tabela 3-1 da um
exemplo):
•

Direc9ao.

•

Magnitude.

•

Extensao geografica.

•

Durai;:ao.

•

Reversibilidade .

•

Frequencia (incluindo os efeitos sazonais).

Direcr;iio: Pode ser aquilo que e positivo, neutro ou negativo, no que diz respeito a questao fundamental
(p.ex. ganhar um habitat para uma especie fundamental classifica-se-ia como positivo, enquanto que a perda
dum habitat considerar-se-ia negativo).
Magnitude: 0 grau de mudan9a numa medi9ao ou analise, classificado como insignificante, baixo, moderado
ou elevado. A categoriza9ao da magnitude do impacto baseia-se num conjunto de criterios, pertinentes para
cada uma das areas da disciplina e das quest6es fundamentais analisadas. Nalguns casos, as classifica96es
de magnitude foram determinadas por um julgamento professional; noutros casos, basearam-se em limiares
que foram cientificamente validados.
Extensiio geogrcifica: A area afectada pelo impacto, classificada como total, regional ou alem de regional.
0 metodo de definir impactos dentro duma area de estudo, em termos da quantidade dum certo recurso
afectado. E: influenciado pelo tamanho da area de estudo.
Durar;fio: 0 espai;:o de tempo durante o qual ocorre um impacto ambiental. 0 curto-prazo define-se como
menos do que a fase de construi;:ao (menos de 3 anos); o medio-prazo como mais do que o curto-prazo e ate
a dura9ao operacional do projecto (3 a 25 anos); 0 longo-prazo e maior do que 0 medio-prazo {maior do que
25 anos) .
Reversibifidade: Um indicador do potencial para recupera9ao a seguir ao impacto.
Frequencia: Com que frequencia e que o efeito ocorre dentro dum dado periodo de tempo e classifica-se
como baixa, media OU a/ta em ocorrencia. Este indicador aplica-se primeiramente aqueles impactos que tern
um caracter intermitente. Alguris irnpactos podem ser s6 sazonais ou podem ocorrer intermitentemente
durante o dia ou a noite.
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Tabela 3-i: Exemplo de Criterios para a Descri9ao de lmpactos para a Qualidade da Agua .

posltiva,
insignificante: as
negative ou descargas nao fazern corn
neutra para que se excedam as normas
osponh')$.
ou os antP.Cf'dentes
terminals de existentes baixo: as
descargas contribuem
medl~.ao
ligeiramente para que se
exceda o antecedents
existents. moderada: as
descargas fazern com que
se excedam as norrnas
(aonde as normas nao se
tinharn excedido

local: o efeito fica
restrito AEL
regional: o efeito
estende-se para
ale111 da AEL. pa1a a
Africa do Sul,

a

curto·prazo: <3 anos reversfvel
medio·prazo: 3 a 25 OU
anos
irreversfvel
longo-prazo: >25
anos

rnais do que
regional: o efeito
estende-se para ·
alem da Africa do
Sul

baixa: ocorre uma. vez
ou raramente duranle
um perfOcio Aspa!;ffico
de tempo

media: ocorre
lntennltentemente
elevada: ocorre
continuamenie

previarnente)

L
IC}

·.·1
'"

elevada: as descargas
1azem com que se
excedam substa.ncialmente
J e.s norrnas

I

~-~

Direucao: i:.falto pos11ivo ou nagallvo para os pontos termina.is de medir;ao, tais corno definidos para o componente especffico.
Magnitude; gra.H cie alterac;ao ao ponto te minal dEl analiss.
Extensao geografica area atectada pt:lo 11npacto.
Duracao· perfodo d.:i teinpo sabre o qual ocorre a eteito ambiRr.tal. Considere-se um p•;noclD de constrw;:ao de 2 anos e um
periodo operacionai de 25 anos.
Reversibilidade: o efeito no recurso (au na capacidade do rnr::ur.soi pode ou nan pnrls ser revert/do.
Frequencia: com que trequencia ocorre o efeito ambientai.

Signiiir.;/~ncia (sem mitiga9iio): Determinou-se uma categoriza9ao da significancia global do impacto, para
caracterizar o potencial impacto. 0 impacto global para cada efeito denomina-se signiticancia ambiental ou
social, e foi classificada como sendo insignificante, baixa, moderada ou elevada. lsto obteve-se atraves duma
avaliagao das categoriza96es para a magnitude, a extensao geografica e a duragao (ver Tabela 3-2 e Tabela
3-3). Por exemplo, um impacto com uma magnitude modera.da, com urna extensao local e com uma curta
durai;:ao, seria classificada como tendo uma baixa significancia ambiental global. Este sistema usou-se para
assegurar que a classificagao era. consistente entre as disciplinas da AIA.

Para algurnas quest6es fundamentais, avaliaram-se os impactos em separado, por fase do projecto
(constrw;ao, operac;:ao, encerramento e p6s-encerramento) ou por tipo de facilidade. Na sua maioria,
respondeu-se a questao fundamental s6 em termos das condi96es de p6s-encerramento. Os resultados
apresentarn-se nos Relat6rios Especializarlos e neste re!at6rio 1-iuma tnbela tal como a Tabefa 3-3.
~.-oofi;:mr ~ na Predi9fio: Embora nao esteja exp!icitamente inclufda nos criterios do impacto, Ila uma
mcerteza inerente, relativamente aos efeitos descritos, devido
natureza preditiva do processo analftico. A
certeza da analise do impacto depende de varios factores, incluindo:

a

~

0 entendimento dos processos natural/ecol6gico e social no traba.lho agora e no futuro

"

0 entendirnento das propriedacies presentes e furnras, dos recursos potencialmente afectados.

0 nfve! de confian9a po.ra urna anaiise de irnpai;to c!iscute-se quando ha duvidas i:tcerca clos factores acima
revistos. lsto e particularmente importante parn 8.S riuest5es fu r!C1'.T'ICnta1s jc; $USlentabilidade Aonde 0 nfvel
de confianga era baixo, fez-se uma avaliagao subjectiva baseada na Inion 1a9ao disponivel em exemplos
actuais semelhantes e na opiniao profissional. Aonde o nfvel de confianc;:a na prP.dic;:ac P.ra suficientemente
ba1xo para que nao se pudesse fazer urna estimativa da consequencia arnbiental ou de sustentabilidade, com
um relativo grau de con1ian9a, as categoriza96es sa.o acompanhadas poi recomendac,:6es para pesquisa ou
monitorizagao, para providenciar mais dados no tuturo.

A valiac;ao dos Etelios Cumuiativos; A avaliagao dos efeitos cumulativos considera as condi96es existentes,
mais o projecto, e mais outros projectos planeados au razoavelmente previstos. No caso do Projecto de
Energia Electrica de Benga, avaliaram-se os efeitos cumulativos da mineracao adjacente proposta, coma uma
parte do Projecto de Can1ao de Benga. Sempre que foi relevante, tambem se avaliararn os eteitos cumulativos
doutros desenvolvimentos mineiros no distrito de Moatize. Os metodos para a avalia9ao cumulativa seguiram
aqueles utilizados para a avaliagao do impacto.
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Mitigar;ao: Aonde os especialistas da AIA identificaram potenciais impactos de significados moderado e
elevado, recomendaram-se medidas de mitiga9ao para evitar ou reduzir o impacto no caso de este ser
negativo, ou para o aumentar, no caso de este ser positivo. Recomendaram-se os seguintes tipos de medidas
de mitiga9ao, dependendo do tipo de impacto:
•

Conceber tecnicas para evitar o impacto (p.ex. evitar colocar as instala96es em areas agricolas).

•

Metodos para minimizar o impacto (p. ex. usar a supressao de p6 nas estradas, nos meses secos).
Metodos para reabilitar/reparar um impacto (p.ex. reabilitar uma area ap6s esta ser perturbada).

•

Medidas para compensar os impactos (p.ex. providenciar um acesso alternativo ao local, no caso do
acesso original se encontrar bloqueado) .

Tabela 3-2: Sistema de Rastreio das Consequencias Arnbientais ou Sociais.

Magnitude (Gravidade)

Extensao Geografica

..

,

Duragao

.,

significancia Ambientat
. . : OU S_o~i.al

insignificante

toda

toda

insignificante

baixa

local

curto-prazo

insign ificante

baixa

local

medio-prazo

baixo

baixa

local

longo-prazo

baixo

baixa

region al

curto-prazo

baixo

baixa

regional

medio-prazo

moderado

baixa

regional

longo-prazo

moderado

baixa

alem de regional

curto-prazo

baixo

baixa

alem de regional

medio-prazo

moderado

baixa

alem de regional

longo-prazo

moderado

moderada

local

curto-prazo

baixo

moderada

local

medio-prazo

baixo

moderada

local

longo-prazo

moderado

moderada

regional

curto-prazo

moderado

moderada

regional

rnedio-prazo

moderado

moderada

regional

longo-prazo

elevado

moderada

alem de regional

curto-prazo

moderado

moderada

alem de regional

medio-prazo

elevado

moderada

alem de regional

longo-prazo

e/evado

elevada

local

curto-prazo

moderado

elevada

local

medio-prazo

elevado

elevada

local

longo-prazo

elevado

elevada

regional

curto-prazo

moderado

elevada

regional

medio-prazo

elevado

elevada

regional

longo-prazo

elevado

al em de regi onal

curto-prazo

elevado

elevada

alem de regional

medio-prazo

elevado

elevada

alem de regional

longo-prazo

elevado

elevada
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Tabela 3-3: Exemplo de Classificaqao de lmpacto para Uma Questao Fundamental Antes da Mitigai;ao.

Questao Fundamental: Que efeito

e que o projecto irater na quatidade de agua dos corpos de agua?Cal

Potencial efluente desc:anega a partir da tabrica e das instala96es dos resfduos

negativa

baixa

.

local

longoprazo

- - _______.___

nao

continuo

baixo

Potential eftuente descarrega a partir das tabricas de tratamento de esgotos
~-~~~~~~..--~~~~~--.-~~~~~-1

negativa

baixa

medioprazo

local

nao

contfnuo

baixo

Potenciais descargas do escoamento prove niente das instala<;oes do projecto
~~--.-~~~~~~...--~~~~--!

negativa

••

baixa

local

medioprazo

contfnuo

nao

baixo

Exernplo apenas para o conteudo clri 'Aht:>l"L

Participagao Publica

3.5

E preciso efectuar urn processo de Participa9ao Publica corno parte da Aw:tiiar,;ao do impacto Ambiental (AJA)
para p1ojeclus de Categoria A. conforrne declarado nos Reguiamentos para a Avalia9ao do lrnpacto Ambiental
(Decreto 45/2004, de 29 de Setembro). A Participar;ao Publica cornplementar avalia:;;ao tecnica do impacto
arnbiental e social.

e

a

Esta sub-rncc;ao descrove o processo de Participai;E'10 Publ ica que foi seguido ate a data. 0 processo foi
conduzido pela lrnpacto Lda., e foi sujeito as provis6es da Olrectiva Geral para Processos rle Participa9ao
Publica (Diploma Ministerial N° 130/2006 de 19 de Julho de 2006).

3.5.1

Objectivos da Participa9ao PublLcs::
. ..
..

...

~

0 processo foi concebido para estabelecer um canal de comunica9ao com as partes interessadas e afectadas,
para usar ao longo da AIA dando, assim, uma oportunidade as organiza96es e aos indivfduos de levantar
preocupac;6es e de faz.er comentarios e sugest5es relativas ao projecto. Ao fazer parte do processo de
avalia9ao, os intervenientes tiveram a opo1iunidade de influenciar os Termos de Referencia da AIA e, durante
a actual fase de avalia95o, irao ter a oportunidade de comentar os resuitados dos relat6rios de avalia9ao do
impacto
·
#

-

Os objectivos especfficos, divididos para os estagios da AIA, descrevem-se no Quadro 3-1.

--------..,

Quadro 3·1: Objectives Especfficos do Procfls~o dB Partlcipaqac Public;;: do: AlA.

0 objectivo da particlpa9ao pubiica para a AIA, foi oferecer info1rnm;;ao suficiente e acesslvel aos
intervenientes duma maneira objectiva que os ajudasse a:

Durante a fase de determina9ao do alcance
~
Levanta.r questoes preocupantes e fazer sugestoes para ::1.urnentar os beneffclos;
•
Verificar que as suas quest6es tinham sido registada.s;
,.,
Comentar sobre alternativas razoaveis;
..
Contribuir com informa9ao local relevante e t.:orn conhecimemo uadic1onal para a avalia9ao
ambiental.
I (•

Durante a fase de evalia9ao do impacto
s
Contribuir corn informagao rel~'va~te e com conhecimento 1oca! e tradicionaJ para a avalia9ao
arnbientai:
~
Ve;ifica1 que as suas questoes foram consideradas nas investiga96es ainbientais;
8
Comentar sobm os resultados das avaliag5es ambientais.

Durante a fase da tomada de decis6es
•
Contestar a decisao, se assim o desejarem fazer

3.5.2

ldentifica9§.o de Partes lnteressadas e Afectadas

As Partes lnteressadas e Afectadas (Pl&As) foram identificada.s com base na extensiva experiencia que

o consulter ja. tinha de grandes projectos em lv109ambique, e atraves de redes de comunica9ao e de
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indicac;:oes dadas pelos intervenientes ja conhecidos do consultor. Considerou-se de particular importancia o
envolvimento dos seguintes grupos e organizac;:oes no processo de Participac;:ao Publica:
•

Autoridades do Governo Mo9ambica110 relevantes aos nfveis Nacional, Provincial e Distrital;

•

Representantes da industria mineira local;

•

Grupos e ONGs ambientais;

•

Empresas mineiras locais;

•

Empresas locais potencialmente relacionadas com a industria mineira;

•

Organizac;:oes academicas/de pesquisa;

•

Comunidades locais; e

•

Os 6rga6s de comunicac;:ao social.

3.5.3

Anuncio da oportunidade para participar na AIA

0 processo concentrou-se nos intervenientes provenientes da area de Tete e de Maputo. A oportunidade de
se envolver na AIA anunciou-se da seguinte maneira:
•

Envio de cartas de convite a intervenientes seleccionados (Maputo e Tete).

•

Distribuic;:ao de Documento com lnformac;:ao dos Antecedentes (Maputo e Tete) .

•

Anuncios no jornal (Maputo e Tete).

•

Publicidade na radio (Tete).

•

Organizac;:ao de encontros de intervenientes em Maputo e Tete.

•

Organizac;:ao de encontros a nfvel comunitario (Benga-Sede, Nhambalualu, Capanga e Chingodzi).

3.5.4

Encontros corn intervenientes

Fizeram-se varios encontros com intervenientes durante o processo da AIA. No caso das comunidades locais
na area mineira proposta e nos arredores da mesma, os encontros contaram com a participai;:ao de ate
100 pessoas. Os encontros em Maputo e Tete foram efectuados em Portugues e Ingles, com tradu9ao
simultanea, enquanto nos encontros comunitarios se usou o Portugues e o Nhungue . Os encontros ao nivel
comunitario apresentam-se na Tabela 3-4. Alem disso, fizeram-se encontros de grupos focais com pessoas
influentes em cada comunidade, durante o estudo da Avalia9ao do lrnpacto Social.
Tabela 3-4: Encontros corn cornunidades locais na area de estudo antes da Fase de Avalia9ao do lrnpacto da
AIA.

i=ase da AIA
"Fase de Pre9eterminac;;ao do
Ambito"

·· oata
Maputo
N/A

•
•

NIA

•
•
Fase de
Determinac;;ao do
ambito

30 de Jul ho
de 2008

..

..

· Tete (Nrvel Comunitario)

· Tete

6 de Agosto de

•

2008

•
•
•

Benga-Sede: 19 de Fevereiro de 2008
Capanga: 21 de Fevereiro de 2008 e 29 de
Fevereiro de 2008(')
Nhambalualu : 21 de Fevereiro de 2008
Chingodzi: 22 de Fevereiro de 2008
Benga-Sede: 13 de Agosto de 2008
Nhambalualu: 14 de Agosto de 2008
Capanga: 15 de Agosto de 2008
Chingodzi: 16 de Agosto de 2008

-

(') Este loi o segundo encontro efectuado em Capanga durante a fase de Pre-determinai;:ao do Arnbi to. A seguir ao encontro de 21
de Fevereiro, o Consultor e o Proponente acordaram que era preciso conduzir um segundo encontro em Capanga com o objectivo
de discutir questoes de preocupai;:ao levantadas pelos intervenientes , particularmente por aqueles relacionados com a comunidade
local e o contratado para a perfurai;:ao de prospeci;:ao e pesquisa, da Riversdale.

Nos varios encontros efectuados ate

a data, consultaram-se as seguintes autoridades:

•

lnstituto Nacional de Aviai;:ao Civil (Maputo);

•

Direc9ao Provincial de Recursos Minerais (Tete);

•

Direci;:ao Provincial da Agricultura (Tete) ;

•

Direc9ao Provincial da Educa9ao (Tete) ;
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•

Direcc;:ao Provincial da Saude (Tete);

~

Servi9os Provinciais de Migra9ao;
!nstituto Nacionai do Emprego e Forn10.9ao Profissionai (Departamento Provincial, Tete);

•

lnstituto Nacional de Estatistica (Departamento ProvinciaJ, Tete);

•

Concel110 Municipal (Tete);

"

AdministraQa_o Distrital (Moatize, Tete):
Serviqos Distritais cie Actividades Econ6rnicas (Tete);

o

Servic;os Distritais da SaC1de, Mu\11er e Assuntos Socials (Moatize);

"

Servic;:os Distritals da Educa9Ao (M0atize, Tete).

Os encontros com outros intervenientes incluiram os seguintes:
•

Forum Provincial de ONGs (Tete).

~

Secretariado do Bairro Chingodzi (Te!P.)

3.5.5

Revisao pub!ica do esbo90 do EPDA

0 Esbo90 do Relatorin do EPDA., o ?ual ficou d;$ponfvef em Julho de 2008, frnr1eceu -se aos interve:ns:-;tC'.;

para revisao, pelo penodo c1e um mes, nos seguintes escrit6rios:
"

Maputo: Escrit6rio da !mpacto_
Tete: Direcc;ao Pmvincia[ de Recursos Minera.is, Direcc;:ao Provincial para a Coordenagao do. Acgao
Arnbiental. Adrninistrac;:ao de Moatize. Universidade Cat61ica e Riversdale rvlo9arnbique Limitada.

Os in tervenientes foram informados ace1ca da disponibilidade do Esboc;o do Relat6rio do EPDA atraves de
ar:(incios no jornal e na nidio s111 ivlapuio e em Tete, e em encontros. Tambern havia c6pias dos re!at6rios
dlsponiveis nos encontros, e fornecerarn-se aqueles intervenientes e membros das autoridades que
so!lci tara1n c6pias.

3.5.6

!dentificac;ao de quest6es para investiga9ao

Tadas as quest6es levantadas pelos intervenientes durante o perfodo iniclal de consultci publica. foram
re>unidas numa 1\/1atn7 ni:~ (,)11est6es e Respostas, a qua! acompanhou o esbor;o do EPOA. /l.s ptincipais
questoes/cornentari os concentraram-se em:

•

Questoes Gerais: estas incluiram questoes acerca das comunidades locals irem beneflciar ou nao com
o desenvolvirnento mineiro. Outras quest6es incl ufrarn pedidos de esclarecimento acerca da loca!izaqao
de. mlna, informa9ao detalhada ace+ta cfu esiubeiecimemo de parcerias locais, meios de transporto do
ca1vao a se1 produzido peia m1na; potenciais mercados para o caivao, e a possibilidade de as
comunidades locais usarem e.gua proveniente dos po9os para testes perfu1ados pela Riversdale;

"

Potonciais hnpf1cio.s da poeirci prrweilienb:-; da mina: Fornm expressas preocupa96es acerca da
possibiiidade da poeira afectar a saude dos residentes iocais e os recursos de agua (Rio Zambeze e Rio
Revtiboe). Ha.via um interesse especffico em aprender acerca das medidas previstas para controio cla
poeira;

s

l.ncd-~, s-;;1q1;::;cfi3t-: os intervenientes expressaram as suas 1xeocupa96es acercr. desta ques1ac1 e
destacaram o facto de as negocia96es com as comunidades a este respeito serem 11orrnalrnente riwito
se11slveis e cornplr:;xas e precisarsrn de ser geridas com cuidacio;

e

·~. '" '" P l ':Jc,.,~·f:., os intervsnientes {Oixµrr:;ssaram a sua esperar11;,;a que o projecto
trouxesse oportunidedes de crnprego a area, dado que a talta de ernprego e uma das p1incipais
c.tuestoes sociais de preocupavao·

Er

1p

"'L:n p<>a; c'!s

propo~t(')

"

Re;:g;,.,Dntt.;m;,)11>0 iif! r:o;._.>ui£a;:8o: os interv&nientes expressararn a necessidade de assegurar que, se as
comunidades forem reassentadas, !hes devem ser cladas novas areas· com as mesmas condi96es de vida
daque!as das suas areas anteriores, e tambern recomendaram que se tizessem estudos detalhados para
assegurar que as comunidades nao recebem novas areas que sofrern o impacto da polui9ao do ar,
especi1icamente da poeim;
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•

Projectos sociais: a este respeito, foram levantadas as pobres condi96es de vida; as comunidades
pediram que as infra-estruturas tais como escolas, clfnicas, estradas, etc. fossem melhoradas como parte
do programa de desenvolvimento do projecto;

•

Ouestoes de genero: questionou-se como e que se iria tratar da questao do genero no que diz respeito
a emprego, dado que as opera96es mineiras so envolvem normalmente os homens na mao-de-obra.

3.5.7

Revisao publica do Esbo90 do RIA

A oportunidade para revisao publica do Esbo90 do RIA sera anunciada por meio de cartas as autoridades
governamentais, por contacto pessoal com os intervenientes, e por anuncios nos jornais e radio, em Maputo
e Tete. 0 relat6rio ficara nos mesmos locais publicos que o relat6rio do EPDA.
Sera concedido um perlodo de um mes para revisao publica. Durante este perfodo, efectuar-se-ao de novo
uma serie de encontros em Maputo e Tete com as autoridades governamentais e com outros intervenientes.
Durante estes encontros, apresentar-se-ao os resultados dos estudos da AIA verbalmente e visualmente aos
intervenientes, para comentarios.

3.5.8

0 RIA final

Ap6s a revisao publica do Esbo90 do RIA, os relat6rios serao actualizados aonde for necessano e
apresentados ao MICOA, para a tomada de decisao quanto ao projecto proposto poder avan9ar ou nao. Os
intervenientes serao informados logo que haja uma decisao disponfvel.

.;.

.
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4. T ERMOS D E R E FE R ENCIA DA AIA
Este capitulo dasr.rave os potencia1s impactos funJamentais que se previram em resultado do projecto, e a
forma como o especlallsta realizou as pesqulsas necessarias para iidar com estes impactos. As pesqulsas
estruturaram-se em 1orno de questoes fundamentais exarni ri adas em cada subsecr;ao 0 objecti vo da Fase de
Avaliariao do lmpacto durna AIA o seg11inte:

e

,.,

Lidar com quest6es qua forarn ievantadas durante a Fase da Deierrninagao do Ambito;

"

Avaliar alternativas para a actividade prop0stci, nurna base cornparntiva;

•

Avaliar todos os impactos identificados e determinar o slgnificado de cada impacto; e

•

Formular rnGdidas de mitiga9ao.

Ha um ce110 numero de abordagens e metodologias aceitaveis, de acordo com as quais se ei ipreendeu
o object!vo referldo. Nem os 1eyulamemos 11109ambicanos da A1A, nem a maior parte dos documentos de
orientai;:ao, prescrevem uma metodologla detalhada para a avaliar;ao de impactos. Em vez disso,
providencia-se tlpicarnente um quadro cJe aval i a~ao no qual se preve qua os profissionais da avahagao
am!Jif:!nial estnrturern uma metodologi;:i rie aval!a(:ifo s~j.-ecifica pa1a o p1()jecto am questao. Aplicaram-se os
seguintes requisites rne1odologicos gerais para a Fast: da Ava.liaqao dri lmpacto desta AIA:
e

Uf'l processo claro de identificaqao, :xevisao

~

.A especifica9ao das tecnicas de identificagao dos impactos;

o

Criterios pai-a a.valiar a in1po1 ta.nci;:; cios impactos;

"

A concep9ao das medidas de mitio;i(:§.o para iidar corn os hT1/Xtctos;

v

A definigao de tipos de irnpactos (directos. indirectos ou cumu!ativo:=.); e

..

A. especificai;:ao de incertezas.

G

a-.,c.iiaqao clos irnpactos:

Aflrmou~se o grau de

confian9a nas previsoes, o qua/ pode depender de uma vasta gama de circunstancias,
tais como a falta de dados de base, etc. Sempre que possfvet, quantificou-se a magnitude dos lmpactos
potenciais e, aonde apropriado, avaliou-se a mesma magnitude face aos padroes nacionais, internacionais ou
a outros padroes ou normas.

Os Termos de Referencia para a AIA, aprovados pelo MICOA. re~pondem a uma s6ris cle quesC"''
rundarnan1ais l~vamadas no EPDA. D finirarn-sa ostas quesro.is dura11te a fase lnicia! da consulta dos
inlervenientes, e da fase de avaliaqao preliminar pe!a equipa de estudo da AIA. As qLiestoes estao
enquadradas abaixo, como uma serie de questoes-chave, tendo a avalia,;:i io destas questoes sido o objecto
das pesquisas nos e studos especializaclos Os pormenores do arnbito de cada estudo especializado, e os
metodos propostos da pesquisa especialfzada, estao inclu fdos no EPDA e no preamh11lo dos pr6prios Estudos
Es pec i oJiza.dos~

Tabela 4-1: Resume das Quest6es Chave investigadas na AIA da Central Termoelectrica de Benga.
~

l.

I

!MPACTOS SOBRE SOLOS

1
l!So agrfcol:i pe!a comunidade, crnr10 um resultado da zona I

QI

Que efeito tera o projecto sobre a capacidade do solo, com especial referencta 8. rea1J;!1ta9ao das areas
pertUrbndas pelas actividades da centml termoelectrica?
_ _J

02

Quao ferteis sao os solos que se1i'w r2tiradOE. 1
de actua9ao do projecto?

iMPACTOS SOBR.E A QUAL/DADE DO AR
Qi

j

--

Que efeito terao a construi;:ao, a ~Jerac§_o
deposiiaveis, nas comunidades afeciadas?

-

-

-

~ -o en~rram;•tc:
_ - - - --

cla r.:ent1·a1 tormoelectrica nos nive1s de

--·1

po~;l

-

-

02

Que efeito terao a construgao a operage_o e o encerramento da central termoelectrica no PM10, nas
comuniclades afectadas?

03

Que efeito terao a construi;:ao, a operagao e o encenmnento da central termoelectrica na 802, NOX e noutros
gases nocivos, nas comunidades afectadas?

04

Que efeito tera o projecto na visibilidade da pista dB descolagern de avioes que utilizarn o Aeroporto de I ete?

05

Que efeito tera o projecto na qualidade das aguas superiiciais , das correntes que drenam a Area de
Concessao para os rios Revuboe e Zambeze?

I

·- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - !
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·. · · ·. ·
-

•

•

.. - : . · . · .. .. ;.. ..
•

•

'

.,

. Crlter!os do lmpacto
•

•

'j...

.

·-:·

••

..•,. '...." ~

' ...

Q6

Que efeito tera o projecto na qualidade da agua, dos rios Revuboe e Zambeze?

Q7

Sera que a constrw;;ao, a opera9ao e o encerramento da central termoelectrica tern um efeito na capacidade
da agua para ser uti/izada para dar de beber ao gado, regar Campos e para fi ns domesticos?

IMPACTOS SOBRE A QUALIDADE DA AGUA DE SUPERFiCIE
Q1

Que efeito tera o projecto na qualidade das aguas superficiais, nas pequenas linhas de drenagem
potencialmente afectadas pela central termoelectrica e pelas infra-estruturas auxi/iares, durante a construi;;ao
e a operai;;ao da central termoelectrica?

02

Que efeito tera o projecto na qualidade da agua de superffcie, nos rios Revuboe e Zambeze durante a
construc;ao e a operac;ao da central termoelectrica?

Q3

Que efeito tera o projecto na qualidade das aguas superficiais, nas fases de encerramento e p6sencerramento da central termoelectrica?

IMPACTOS SOBRE A QUALIDADE DA AGUA SUBTERRANEA
Q1

Que efeito tera o projecto na qua/idade da agua subterranea , dentro e fora da area do tltulo mineiro de Benga,
durante a constru9ao e opera9ao da central termoelectrica?

Q2

Que efeito tera o projecto na qualidade da agua subterranea, dentro e fora da area do tftulo mineiro de Benga,
nas fases de encerramento e p6s-encerramento da central termoelectrica?

IMPACTOS SOBRE 0 ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE
01

Que efeito !era

0

abastecimento de agua para

0

projecto, no abastecimento de agua para a comunidade?

IMPACTOS SOBRE A ECOLOGIA TERRESTRE
Q1

Que efeitos tera o projecto na flora terrestre ameac;ada?

Q2

Que efeitos tera o projecto na fauna terrestre ameac;ada?

Q3

Que efeitos terao as mudani;;as na drenagem, devido a central termoelectrica e as infra-estruturas auxiliares,
na vegeta9ao ribeirinha rio abaixo?

IMPACTOS SOBRE ZONAS HUMIDAS
Q1

Que efeito !era o projecto na hidrodinamica das zonas humidas, na area de estudo?

Q2

Que efeito terao quaisquer alterai;;oes na qualidade da agua de superficie ou subterril.nea, causadas pela
central termoelectrica, na biota aquatica das zonas hUmidas na area de estudo?

IMPACTOS SOBRE A ECOLOGIA AOUATICA
Q1

Que efeito tera o projecto na qualidade da agua nos rios Zambeze e Revuboe, e quais sao os efeitos
subsequentes na biota aquatica?

Q2

Que efeito tera o projecto na propagai;;ao de ervas daninhas aquaticas, nos rios Zambeze e Revuboe?

IMPACTOS SOCIO-ECONOMICOS NAS COMUNIDADES LOCAIS
Q1

Que efeito !era o projecto nas comunidades locais, em resultado das expectativas criadas pela divulga<;ao de
informac;ao sabre o projecto?

Q2

Que efeito tera o projecto nas densidades aumentadas de popula9ao na area, devido a imigrac;ao?

Q3

Que efeito tera o projecto no reassentamento de comunidades?

Q4

Que efeito tera o projecto na aquisic;ao de terras para o estabelecimento da central termoelectrica e das infraestruturas auxiliares?

Q5

Que efeito !era o projecto na perda de direitos a terra , em resultado da aquisic;ao de terras e da perda
consequente de inira-estruturas de ab rig o e dom esticas?

Q6

Que efeito tera o projecto na perda de culturas e colheitas?

Q7

Que efeito tera o projecto nos meios de produi;;ao da comunidade local?

QB

Que efeito !era o projecto no acesso da comunidade aos recursos naturais?

Q9

Ira o projecto resultar na perda de infra-estruturas econ6micas pertencentes as comunidades locais?

Q10

Ira o projecto resultar na perda permanente de infra-estruturas relacionadas com os servi9os sociais?

Q 11

Ira o projecto interferir com as concess6es de terras existentes?

Q12

Ira o projecto interferir com quaisquer utilidades publicas, tais coma as infra-estruturas do aeroporto, linhas de
tensao ou outros servic;os sociais?

AVALIAt;:i\O DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)
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IMPACTOS SOBRE A MACRO·ECONOMIA

01

Que efeito directo tera o projecto na cria\:ao de oportunidades de emprego?

02

Que efeito di recto tera 0 projecto na criac;:ao
pequenos negocios locals?

Q3

Que efeito tera o projecto no desenvolvime nto reg ional da economia mor;:ambicana?

-·- ~----

de

oportunidades de em pre go e no desenvofvimento de

IMPACTOS SOBRE 0 PATRIMONIO CULTURAL

-

-

Qi

Que efeito tera 0 projecto nos sftios de importancia cultural local, incluindo nos lugares sagracios e
cemiterios?

02

Que efeito tera o projecto nos sftios da ldade da Pedra e cia ldade do Ferro?

-

IMPACTOS SOBRE 0 AMBIENTE ESTETJCO (VISUAL)

a

01

Quao visfveis serao a central electrica e as infra-estruturas auxiliares a partir das linhas principais de visao,
volta da central tennoelectrica, durante as diferentes tases do seu desenvolvimento?

02

Que eteito terao as ::tctividades e as inf1a-esl1uluras reiacionadas corn o projecto, nas linhas importantes de
-,
visao?

f---

03

----

Que efeito tera
vizinhas?

a

introdU1~ao

IMPACTOS SOBRE RUlDOS

de ilumina~ao industrial nocturna na central tennoelectrica, nas comuniclades

-

--

--

-

Qi

Que efeitos tera o projecto nos nfveis sonoros ambientaie. nas cornunidac!es, nas proximidades da central
termoelectrica, durante as diferentes fases da opa1a9ao?

Q?

!ra 0 projecto resultar 0rn impactos sonoro:s nas con11miciades iocais, que ultrapassem OS pad roes
reconhecidos para a gestao da poflli~ao sonora?

C13

Que efeitos tera o projecto nos nfveis sonoros ambientais, nets aldeias vizinhas, durante a noite, e irao os
nfveis sonoros ultrapassar os limites reconhecidos para a pre ·enlf{\o da pa.-lurba~ao do sono?

-

Ambito Proposto dos Estudos Especia!izados

4.1

0 arnbito de todos os estudos especializados incluiu os seguintes criterios;
•

As co11di96es de base para a area a ser perturbada.

Devem-sc uti!izar as informaq6es de base provenientes das funt&s de literatura existentes, para ajudar na
definigao do ambiente de base, sempre que possfvel.
c

ldentificar e avaliar os potenciais impactos, em resultado do desenvolvimento proposto.
Recomenda9i5es de mitigac;:ao e de gestao, para lidar com impactos moderados ou altarnente
significativos.

Em tennos da elabora9ao do relatorio, eram aplicaveis os seguintes criterios:
•

Definear a abordagem do estudo e identificar os pressupostos e as fontes de informa9ao.

•

Descrever brevemente o ambiente afectado, e a sua sensibiliciade em termos do estudo.

"

ldentificar· as fontes de risco actuais e potenciais pa1a o ambiente, que possam sm causadas pela central
electrica.
Quantificar, se1T1pre que possivel, os potenciais efeitos ambientais dlrectos e cumulativos,
potenr;isi.s impactos, conforme descrito na sec9&0 3 4

e ciassificar os

Recornendm mecliclas apropriadas de mitigagao e/ou de gestao . que ;·esultariam na redut;ao cie impac-ros
negativos para niveis negligenciaveis ou pouco significativos.

Outras Ava !iacfaes
,
Os estudos seguintes realizararn-se separadarnente dos estudos especiaiiz.ados; porern, ainda contribuern
para o processo da AIA.

4.2.1

Avalia9ao macro-econ6mica

0 objectivo global do presente relat6rio foi deterrninar os beneffcios em termos de emprego e econ6micos,
que o desenvolvimento proposto ira ter em Mo9ambique. Este estudo
utilizado para colocar o projecto num

e
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contexto tanto nacional como provincial, de modo a que os responsaveis pela tomada de decis6es possam
avaliar facilmente os beneficios do projecto .
Empreendeu-se a avaliai;:ao das actuais circunstancias socioecon6micas para o pafs no seu todo, e para
a Provincia de Tete, com base em pesquisa administrativa, atraves da identificai;:ao de varios documentos
existentes. Desenvolveu-se um Modelo de Matriz contributo-resultado, com base em informac;:6es fornecidas
pelo cliente, relativo aos contributos fisicos de produi;:ao, aos custos e rendimentos. Este modelo foi
desenvolvido para quantificar os impactos macroecon6micos, que a construi;:ao e a opera9ao da central
ampliada terao sobre a economia moc;:ambicana, medido em termos de indicadores econ6micos, tais como o
Produto lnterno Bruto (PIB), a criac;:ao de emprego (o alfvio da pobreza), os requisites de capital e a balanc;;a
de pagamentos .

4.2.2

Plano de Acc;ao de Reassentamento

Deve-se preparar um piano de reassentamento para especificar as medidas a serem tomadas para reassentar
as pessoas afectadas e para as compensar pelas suas perdas. 0 piano de reassentamento constara dum
documento narrativo, mais mapas e desenhos associados. 0 piano de reassentamento sera elaborado
seguindo a polftica operacional do Banco Mundial para lidar com o reassentamento involuntario. Pode-se
resumir o ambito do piano de reassentamento como se segue:
•

Estabelecer o quadro de planeamento do reassentamento .

•

lntegrar as polfticas e os protocolos gerais do PAR.

•

Determinar o contexto em que se deve realizar o planeamento do reassentamento.

•

Confirmar a area exacta a ser afectada.

•

Criar equipas para o planeamento do reassentamento e equipas de ligac;:ao, ao nivel das comunidades .

•

Desenvolver polfticas e protocolos especfficos de reassentamento.

•

Recolher informac;;ao de base atraves de dados do censo.

•

Selecc;;ao duma area hospedeira adequada.

•

Determinac;:ao dos criterios de compensac;:ao.

4.3

Aprova9ao do MICOA

Com base nas conclus6es do relat6rio da AIA/PGA, as autoridades competentes vao decidir, em consulta com
outras autoridades relevantes, se o projecto da Central Termoelectrica de Benga pode prosseguir ou nao, e
em que condic;:oes.
0 MICOA sera a autoridade lfder na tomada de decisao sabre o projecto proposto para a central
termoelectrica, que se insere no ambito mais amplo da Area do Tftulo Mineiro de Benga. As autoridades lfder
procurariam as contribui96es de outras autoridades, tais como o Ministerio dos Recursos Minerais, para o
processo de tomada de decisao, no momenta da avaliac;:ao da documentac;;ao apresentada.
0 relat6rio da AIA/PGA ira cumprir todos os requisitos, conforme estabelecidos pela Lei do Ambiente
(Lei 20/97 de 1 de Outubro).
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5. REQUISITOS LEGAIS E POLfTICOS
5.1

Constituigao de Mo9ambique

No que diz respeito ao Quadro Legal de Moi;;ambique, t1a uma certa legis!agao que se ap!ica ao projecto da
central termoelectrica, e esta inclui:
Artigos 9, 29, 31 & 34 da Lei de Electricidade (Lei 21/97 de! de Outubro);

•

Rede Nacional de Energia Electrica (Decreto N° 42/2005 de 29 de l\Jovembro);
e

Lei do Ambiente (Lei 20/97 de 1 de Outubro);

•

Capftulo 3 do Decreto 8/2000 (Regulamentos de Concessao de E!Gctricicla_de):

•

A1iigos 3, 5, i 2, 14 & 26 dos
(Decreto N° 45/2004 de 29 de Setembro);

•

Artigos 3, 8, 10, 13 & 14 dos Regulamentos Ambientais para Actividades Mineiras (Decreto f\J 26/2004 de
30 de Junho).

Regulamentos

de

Avaliac;8_o

dos

impactos

Ambientais
0

Dr~ .:::cordo com a Constitui9i;iu Mogarnbicana, todos os c1dadaos tern o direito de viver num rneio ambiente
equilibrado e o dever de o proteger (Artigo 72).

S.2

Lei Quadro do Ambient0 (Lei 20/97')

fa. Lei Quadro do Ambiente foi aprovada pelo Parlamento Mo9ambica110 em .Jul ho de 1997. Os objectives da lei
si',o providenciar um quadro legal para a uti!izac;ao e a gestao corrects do ambiente e dos seus componentes,
e para assegurar o desenvolvimento sustentavel de Mor;;ambique.

e

A Lei do Ambiente aplicave! a todas as actividades pt'.1blicas ou privadas, que rosi3arn inf!uenciar o ambiente,
quer directa quer indirectamente. Alguns dos princfpios tu11damentais para a gestao ambientai, definidos 11a
lei, sao os seguintes:
•

Meltiorar a qualidade de vida dos cidadaos, e a protec9ao da biodiversidade e dos ecossistemas;

o

Reconhecer e valorizar as tradigoes e conhecimentos das comunidades locais;

e

Dar prioridade aos sistemas de prevengao contra a degradar;;ao ambiental;

~

Ter uma perspectiva holfstica e integrada do meio ambiente;

o

Reconhecer

'"

Promover o princfpio do poluidor-pagador;

"

Reconhecer a importancia da coopera9ao internacional.

a importancia da participagao publica;

As ca1 c;,cte1 lsticas saiiemes da Lei incluem:

"

A lei proibe a poluigao do solo, do subsolo, da agua e da atmostera, por quaisquer substancias poluentes,
ou por qualquer outra forma de degradar;;ao do ambiente, que se encontre fora dos limites estipulados
pela Lei.
Os projectos e as uperat;:6es que sao susceptfveis de ter um impacto negativo sobre o ambiente, esta.o
sujeitos a uma avalia9ao do impacto amb!entai por avaiia.dores independentes.
Para protege r componentes ambientais que tem '-'"' valor 0co l6gico
podem -se criar zonas de protec~ao ambiental.

e socio8con6mico i econh0cido.

E n01;essario o licenciamento de actividades tA11i go 15), que sejam susceptiveis de causar impact0s
ambleniais significativos. A emissao duma licenca arnbienta! depends da concli.1s8.o e aceitac;:ao durna
avall&yao do impacto am!Jiental, de nivel adequado
Em Outubro de 2000 fo1 c riado urn Consel1·10 hJacional de Desenvoivimento Sustentavel (f\JCSD), ligado ao
Conselho de Ministros . por uma disposic;:ao da Lei Quadro do A.rnbiente, para coordenar e integrar as politicas
sectoriais e os pianos relacionados corn a gestao ambiental, ao mais alto nfvei.

0 Artiga 8 da Lei do Ambiente afirma que o governo deve criar mecanismos adequados para a participa9ao
pubiica na gestao do meio ambiente, nomeadamente na elaborai;;iio de polfticas e legisla9ao arnbientais.
A Lei pmfbe todas as actividades que possam amea9ar a biodiversidade. Esta prevista a cria9ao de zonas de
protecr;;ao ambiental (Artiga 13). Estas zonas protegidas podem ser nacionais, regionais ou locais e podem
cobrir areas terrestrns, lagos, rios, aguas marinllas e outras caracterfsticas naturais distintas.
AVALIACAO DO IMP/1CTO AMBIENT/IL (AIA)
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A Lei expande a defini9ao de po/ui9ao para assuntos relacionados com a montagem de quaisquer estruturas
(Artigo14). Fizeram -se provis6es para a promulga9ao de regulamentos especiais relativos a montagem de
estruturas ao longo de estradas, caminhos de ferro, barragens, portos e aeroportos (entre outros) , a fim de
proteger o funcionam ento das lnstalac;:oes acima referidas, bem como para assegurar a protec9ao de
provisoes ambientais.
A lei exige (Artigo 15) o licenciamento de actividades que sejam susceptfveis de causar impactos ambientais
significativos. A concessao de uma licenc;;a ambiental esta sujeita a elabora9ao e aprova9ao dum estudo de
impacto ambiental, dum nfvel adequado.
A lei estabelece ainda a obriga9ifo geral, de todas as partes que rea\izam actividades com um elevado risco
de degrada9ao do ambiente, de terem um seguro de responsabilidade civil (Artigo 25).
Qualquer cidadao que acredite que os seus direitos foram violados ou estao sob amea9a de viola9ao, pode
empreender uma ac9ao judicial contra o perpetrador. lsto inclui qualquer tipo de perdas e danos pessoais,
bem co mo a perda de co\heitas e de lucros (Artigo 21 ). Alem disso, qualquer cidadao , que acredite que os
seus direitos ambientais estao a ser postos em causa pode, atraves da utilizaqao de procedimentos e
injun96es administrativas, exigir a cessac;:ao imediata da actividade em questao (Artigo 22).

5.3

Regulamentos para a Avaliac;ao do lmpacto Ambiental
(Decreto 45/2004)

0 processo da AIA e cont rolado pelos Regulamentos ao abrigo da Lei do Ambiente . Estes Regulamentos sao
aplicaveis a todas as actividades publicas e privadas. 0 Artigo 2 refere-se a cria9ao de regulamentac;:ao
ambiental especffica para o sector de extracc;:ao de minerais. 0 Diploma Ministerial sobre a Elabora9ao de
Estudos de lmpacto Amblental (129/2006) e o Diploma 130/2006 referem-se a participac;:ao pub\ica durante o
processo de AIA.
Os Artigos 3 e 5 da AIA providenciam um processo de verifica9ao, o qua\ define a extensao e o tipo da
avaliac;:ao ambiental exigida. Os Regulamentos definem tres categorias de projecto:
•

Categoria A: As actividades apresentadas no Anexo I, sao consideradas coma tendo impactos adversos
significativos sobre o meio ambiente , e estao sujeitas a um Estudo do lmpacto Ambiental (EIS) .

•

Categoria B: As actividades listadas no Anexo II, sao aquelas para as quais os potenciais impactos
ambientais sao menos adversos do que para aqt1elas dos projectos da Categoria A, e estao sujeitas a
uma Avalia9ao Ambiental Simplificada (SEA).

•

Categoria C: As actividades listadas no Anexo Ill, estao isentas tanto do EIS como da SEA. mas mesmo
assim requerem a observancia das boas praticas de gestao.

Os projectos da Categoria A listados no Anexo \, incluem :
•

extrac9ao e processamento de minerais;

•

extrac9ao, armazenamento, transporte, processamento e produ9ao de derivados de hidrocarbonetos;

•

centrais termoelectricas alimentadas a carvao.

De acordo com esta classificac;:ao, a minerac;:ao proposta pela Riversdale foi classificada pelo MICOA como um
projecto de Categoria A, o que requer um EIS corllpleto.

0 processo de participa9ao publica e uma actividade obrigat6ria para todos os projectos de Categoria A 0
Artiga 14 dos Regulamentos define o processo de participa9ao publica como uma activ.idade , a qua\ envolve a
audiencia e consulta publicas. O processo de partlcipa9ao publica implica a apresenta9ao de informa9ao sobre
os projectos a todas as partes directa e indirectamente interessadas e afectadas, e uma explicac;ao do
projecto, para permitir que os participantes levantern questoes que os preocupam, para serem investigadas no
ambito da AIA Os relatorios relacionados devem ser disponibilizados para consulta publica. Os regulamentos
da AIA indicam que procedimentos especfficos para a participac;:ao publica serao formulados pelo MICOA,
embora isto ainda esteja para ser feito .
0 Artiga 12 dos Regulamentos real9a que o proponente do projecto

e completamente

responsavel pela

realiza9ao da actividade da AIA
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5.4

Regulamentos sobre os Padroes de Qualidade Ambiental e de
Emissoes de Efluentes (Decreto 18/2004)

Os re~ula rnentos relacionarlos com a Oua!idadc do Meio Ambientti e corn os Padroes de Emissao de
Efluentes, foram 11provados pelo Consolho de Ministros etn Maio de 2004. Estes Regulamentos constituem o
instrumento do MICOA para efectivamente controlar a qualidade do meio arnbiente e os seus recursos
naturais. Os regulamentos deflnem parametros especificos para a avalia9ao da qualidade do ar, da agua e do
solo, bem como os lhnlles para as ernissoes senoras. No Artiga 26 dos regularnentos define-se que os
oad1 oes estabelecidos sao aplicaveis a todas as novas instala9oes.

Os padr6es de qualldade do ar para a saude humana, estao estabelecidos no Anexo I do Regulamento:

µg/m3

1 hara

24 horas

Media Anua!

S02

800

300

80

N02

400

200

_I

Total tlw; partfculas suspensas

100

- - - --

200

No .A.nexo ll apresentam-se os nlveis de poluic;;5es do ar, por sector. Para a produc;:ao e extrac;;:ao de carvao
OS niveis maximos permitidns rlo Tota! das Particulas Suspensas na 21mosfP.ra, se.o de 50 :-;;g/!'J;·;1;:

0 Capitulo 3 refei-e-se aos padr6es de qualidade da agua, e o Anexo fl lista os padroes de erniss6es de
efluentes, por indC1stria Para a industria de minerac;ao, estabeleceram-se os seguintes padr6es.

pH
t--~--~~~-

6-9
- ~~--~~~~~~.;.-~~~~~~~~~~~~~~--!

Total dos solos suspensos

35-50

· ~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~- -~~

Oleos e gorduras

1O

Merct'.1rio

3.5
•Todas a unidades em mg/t, excepto pH .

5.5

Regulamentos sobre a Auditoria Ambiental {Decreto 32/2003)

Os regulamentos sabre a Auditoria Ambiental distinguem as audltorias ambientais publicas e privadas (Artiga
3). As auditorias ambientais privadas sao conduzidas por organiza96es privadas, cujas actlvidades tern o
potencia! de causar danos ambientais. Com a reallza9ao destas auditorias, as organizaQoes pretendern
assegL1rar a conformidade com as seus Pianos de Gestao Ambiental qua toram aprovados 0 .A.rtigo 4 dos
regu!amentoc dcflriG os Obji:Ch>S dt1 audiioria ambrental que incluem, entre outros, a ava!iagao do risco de
aclcJentes e pianos de contingencia para a evacLrac;:ao des trabalhadores e da populac;;ao na area de intluencia
da actividade, a avalia9ao do cumprimento dos padr6es estabelecidos e da legisla9ao, bem corno a avalia9ao
da reutil1zacao, da reclclagern, da reduc;ao, do transporte e da eliminar;ao de residuos. 0 Artigo 10 dos
regulamentos especifica o conteudo dos relat6rios de auditoria ambiental, e no Artigo 1·1 afirrna-se a
responsabilidade do MICOA pelo estabelecimento dum s!stema para rsgis ar aud!tores ambie111a1s, os quais
serao autorizados a realizar auclitorias ambientais.

5.6

Legis!ai;:ao de E!ectricldade

,ti, Lei de Electrici :..1ad& (Lei :~ 1/97 de 1 de Outubro) estabelece os ; equisitos legais pam as sctividades
relacionadas corn a produgao o transpo1ie, a distribuic;ao e a com&rcializac,;:ao de energia electnca. mclurnclo
a sua exporta980 0 Axtigo 9 da lei define que qualquer ac llvrdade acima mencionada sera autorizada pelo
Ministerio da Energia, atraves da atribui9ao durna concessao 0 mesmo artigo estipula ainda que a Jicen~ de
concessao deve garantir a cobe1iura de todos os custos que possam ocorrer devido a danos causados pela
concessao. deve garantir que o fornecimento de energia esta de acordo com a rnde de energia electrica
existente e prevista, e que a clura9ao da concessao se encontra claramente definida. 0 Attigo 9 especifica
tambem que, no caso de estabelecimento de novas centrais e!ectricas, devem-se considerar os seguintes
aspectos no contexto da emissao da licen9a:

(ij
(ii)

0 equilibria entre o fornecimento e a procura:
A evolu9ao da futura procura;
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(iii)

As alternativas de forn ecimento;

(i v)

A cobertura da procura, e

(v)

0 balanc;:o de custos/beneffcios do consumo reduzido de energia, pela central termoelectrica e pelos
consumidores.

0 Artiga 29 da Lei de Electricidade refere-se a quest6es de utilizac;:ao dos solos que incluem, entre outras,
a obrigac;:ao de adquirir os respectivos direitos da utilizac;:ao dos solos, e de garantir o pagamento de
compensac;:oes de acordo com a Lei de Terras (Lei 19/97 de 1 de Outubro) e os respectivos regulamentos
(Decreto 66/98 de 8 de Dezembro). 0 mesmo artigo define tambem a responsabilidade do concessionario por
assegurar o estabelecimento e a delimita9ao da respectiva zona de protecc;:ao para as instalai;;oes electricas.
0 Artigo 31 define os aspectos de seguranc;:a, ambientais, ecologicos, paisagfsticos e do patrimonio cultural,
a serem considerados no contexto do estabelecimento das instalai;;oes . Deve-se reduzir a desflorestac;:ao da
area a um minima absoluto.
0 Artigo 34 especifica as condi96es para o acesso aos recursos hidricos.
Os Regulamentos para o estabelecimento de padroes para a Rede Nacional da Energia Electrica (Decreto
N° 42/2005 de 29 de Novembro) definem mais especificamente as obrigac;:oes do concessionario relativamente
a produ9ao, ao transporte , a distribui9ao ea comercializa9ao de energia electrica.

5.7

Regulamentos da Comissao de Electricidade

0 Decreto 8/2000 de 20 de Abril, aprova os Regulamentos que estabelecem a competencia e os
procedimentos relativamente a atribuic;:ao, ao controlo e a extinc;:ao de concess6es para a produc;:ao, o
transporte, a distribuic;:ao e a comercializac;:ao de energia electrica, bem como a sua importac;:ao.
0 Artiga 3 dos regulamentos determina que o Conselho de Ministros emite as concess6es para instala96es
com capacidade de 100 VA Mega e superiores, ao passo que o Ministerio competente tern a autoridade para
emitir concess6es com capacidade entre os 1 e 100 Mega VA, para as empresas. Podem-se delegar estas
competencias as autoridades locais e autarquicas, se as respectivas instala\;6es estiverem confinadas a uma
area especffica e a capacidade nao ultrapassar os 1o Mega VA. Os pedidos para a expansao da capacidade
de produ9ao, destinada a atingir uma capacidade de 1 Mega VA e superior, bem como para a extensao dos
sistemas de transporte e de distribuigao, que vao alem da competencia territorial das reteridas autoridades
locais, devem ser apresentados ao Ministerio competente.
0 Capftulo II dos regulamentos trata dos procedimentos para a atribuic;:ao de concess6es, e determina que,
para as concess6es acima de 100 MVA. E precise um processo de concurso pub/ico, que e proposto pelo
Ministerio competente e que e aprovado pelo Conse/ho de Mlnistros. No caso de centrais electricas com
capacidade menor, ta/ como acima referido, o Ministerio competente autoriza a abertura do processo de
concurso publico. Para os projectos da competencia das autoridades locais e autarquicas, a abertura do
processo de concurso publico sera tambem divulgada atraves de anuncios locais. Os processes de concurso
publico para as concess6es com uma capacidade igual a 1 VA Mega e inferior a 100 VA Mega, serao
anunciados em jornais nacionais e /ocais. Para os projectos com uma capacidade nominal de 100 VA Mega e
superiores, o concurso publico sera_Llivulgado, pelo menos, em dois jornais de grande ci rculagao aos niveis
nacional e internacional.
Os Artigos 6 e 7 definem detalhadamente os requisitos para a apresenta9ao dos documentos do concurso
publico e das propostas de projectos . As propostas serao analisadas pelo Conse/ho Nacional de Energia
(CNELEC) o qua! apresenta, entao, a entidade competente, uma declarac;;ao tecnica que tern em consideragao
varios criterios definidos. Se a concessao incluir a aquisic;:ao de direitos de utilizac;;ao da terra. E precisa uma
consulta pub!ica (Artigo 12).
A Sec9ao 11 do Capftulo II determina os requisitos para a elaboragao e a assinatura do contrato de concessao,
o qua/ exige a apresenta9ao da respectiva licenc;:a ambiental , bem como apresenta os requisitos relacionados
com o formato do contrato, a duragao, as taxas e a inspecc;:ao. 0 Artiga 25 refere-se as obriga96es dos
concessionarios, que incluem a devida apresentac;:ao dos relatorios exigidos, a facilitac;:ao de inspec96es
e auditorias realizadas pelas autoridades competentes, e o pagamento de compensac;:oes, entre outras. Os
Regulamentos definem tambem as regras para a renovagao, a alterac;:ao e a rescisao do contrato de
concessao. A Artiga 47 refere-se as condi96es de acesso a Rede Nacional de Transporte de Energia (RNT) ,
que deveria ser assegurada pela RNT para todos os produtores de energia electrica. 0 Artiga refere-se
tambem ao estabelecimento de um Diploma especffico sobre as condi96es de acesso, que ainda esta em
curso. A RNT esta autorizada a cobrar uma taxa pela utilizac;:ao da rede.
I
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5.8

Legislagao relaGionada com a minera9ao

Os Regulamentos ;\mbientais para as Activiclades Mineiras (Decreto N" 2612004, de 30 de JunlloJ no Art1go 3.
referem-se as competencias do Ministerio dos Recursos Minerals e clo Ministerio para a Coordena9ao da
Aci;:ao Ambiental (MICOA), no que toca ao processo de avalia9ao do impacto arnbiental. Nesle contexto, o
Ministerio dos Recurses Minerais determina a classfficaitao ambiental das actividades mineiras. enquanto o
MICOA emite as licern;as arnbientais para os projectos de nivel 3.

0 Artigo 8 dos regulamentos determina que

OS pmponontes de prCljEcto de 11fve! 3 sao obrigados 3.
apresentar um estudo de AIA e um relatorio de AIA, os quais devem conte1 os resultados dos estudos, um
programa de gestao arnbiental, e um programa de controlo dos iiscos e de emergencia.

0 Art1go 10 refere-se ao prograrna de gestao ambiental (EMP), que deve center infonna96es sabre a forma
cumu o proponente ira atingir os objectivos ambientais. bern corno o pmgrama de monitorizai;;ao ambiental
e o programa de encerramento da mina. 0 EMP deve ser actualizado e aprovado ap6s 5 anos.
De a<.:ordo com o Artiga 13, a licenc;:a ambiental
precise de ser revista em cada 5 anos.

e valida para o perioclo de vigencia do titulo mineiro, embora

0 A.rti!:)u 14 determina que o p1oponente deve apresent::ir urn re!at6rio anual de gestao ambientai ao MICO/\.
0 CapituJo IV trata das questoes da conserva9ao amlJiental, especificamente em relagao a utilizac;:ao da agua,
.9 polui9ao do ar. ao rufdo. ao tratamento de rli:sperdfcios, as areas protegidas e aos d;rnos arnbientais

5.f;

Lei cias i;;'ioi

c~stas

e

Faun~

Brc1via (Lei 10/99)

a

A Lei clas Florestas e Fauna Br&via aponta
ut.illzacao sustentE\vel e ao desenvolviment<) de recursos
fiorestais e da tauna bravia. bem como
sua proteccao e conservavao adequadas, a flm cfe melhorar a
qualidade de vido dos ciciadaos rno9amb1canos. No seu A1t1go 10. a Lei define trfls categorias de areas
protegidas (Parques Nacionais, Rese1vas Naclonais e Areas de Uso ~ de Valor Cultural e Hist6rico), bem
como as competencias das institui96es governamentais relativas ao seu estabelecimento. Os Artigos 11, 12 e
·13 definern os objectivos ea uti!iz;:ic;;ao de carla um dos ties tipos de areas protegrdas.

a

Os Regulamentos das Florestas e Fauna Bravia (Decreto 12/2002, de 6 de Junllo) oferecem os criterios para
a cria9ao, a alterac:;ao ea exti1pa9ao dos Parques e Reservas Nacionais, pelo Consell10 de Mlnlstros. 0 Artigo

S dos regulamentos estipula a criac.ao duma zona tampao em torno destas areas protegidas. Os regulamentos
tarnbem fornecem rayras detalhadas para a explora9ao florestal. para o licenciamento da ca9a ea emissao de
concessoes de explorac;:ao florestaL 0 processo de aquis!9ao duma licen9a ou concessao flore$tal exige um
processo de consuttu da comurndade, a firn de Jdantificar os dlr€litos qua a comunidade ten 1 utilizac;:ao de;.
terra, na area do projecto proposto. No caso de a comunidade ter direitos utiliza<;ao da terra , exlge-se urn
processo de negociai;:ao entre as respectivas comunidades, o proponents e o governo, sobre as condi96es de
explorai;:ao da area. Os regularnentos definem tambem quais as areas especificas de ca9a para as
comunidades. 0 Artigo 68 retere-se as circunstancias em que a ca9a e considerada como urn acto de
protecc;;ao de viclas i 1u111a11as e bens.

a

a

A Secctao I do Capitulo V dos regula.mentos, refere-se a reposi9ao de florestas, especiticamente no que
respeita a plantai;:oes florestais para conservac;a.o, bem como para fins industriais, cornerclais e energeticos. 0
Artiga I 03 dos reguiarnentos trata clo derrubarnento de arvores para desbravar a terra Afirma que s6 se
podem cortar arvores se tal river sido autorizado no arr1bl!c. do pl:.mn de e>:plora~ao aprovado As seyras para o
uso do fogo para o desbravaniento de terras estao estabelecida!'l no Artlgo 106.

0 Anexo II dos Regularnentos cie Florestas e Fauna Bravia contem uma lista da fatrnci. protegicla, que nao
pode se1 cagada.

A Lei de Protecqao c.Jo Patrirn6nio Cultural 9arante a protecyao jurfclica do Patrim6nio Cultural fv1oc;;ambic:ano.
Esta Lei rJef'ne o patrim6nio cultural como 'um conjunto de bens materiais e nao materiais, criados ou
integrauo!:S pelo povo de Moqambique no decurso da sua hist6ria, com relevancia para a defini9ao da
identldade cultural mo9ambicana"
De acordo com o Artiga 3 da Lei, os recursos culturais incluem monumentos, estruturas de construi;;ao com
irnportancia hist6rica; locais ou sitios arlfsticos, cientificos (com valor arqueol6gico, hlst6rlco, estetico,
tecnologico ou antropol6gico) e elementos nalurais (formar,;6es fisicas e biol6g icas, com uma enfase particular
para os locais corr• valor cientffico e estetico)
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Em 1994, o Conselho de Ministros de Mo9ambique aprovou regulamentos no ambito da Lei de Protec9ii.o do
Patrim6nio Cultural (Decreto 27/94 de 20 de Julho), relativos a protec9ii.o do patrim6nio arqueol6gico, a fim de
investigar e recuperar artefactos e areas arqueol6gicas, que possam ser afectadas pelo desenvolvimento.
0 Capftulo IV do Artigo 12 dos Regulamento afirma que todos os projectos que envolvam a escava9ao,
a remo9ao ou a extensao de terras ou a remo9ii.o de objectos submerses ou subterraneos, devem incluir
pesquisa e recupera9ao arqueol6gica na area afectada pelo projecto, e devem incluir, para poder levar a cabo
estas actividades, uma doa9ao de nao menos de 0,5% do custo total do projecto. Os regulamentos
responsabilizam duas institui96es pela protec9ao do patrim6nio arqueol6gico, nomeadamente o Departamento
de Monumentos do Ministerio da Educa9ao e Cultura e o ICOMOS - Comite de Mo9ambique.

5.11

Lei de Terras (Lei 19/97)

Nos termos da Constitui9ao de Mo9ambique e da Lei de Terras, todas as terras em Mo9ambique pertencem
ao Estado. Os individuos (e associa96es) podem adquirir, por omissao ou pela aplica9ao, o direito de usar e
ocupar terras, atraves duma variedade de mecanismos, tais como o direito de posse costumeira, a ocupa9ao
continua dum peda90 de terra durante um certo numero de anos, ou a autoriza9ao oficial. 0 titulo oficial para o
direito de uso de terra tambem pode ser concedido a pedido, mas a falta do titulo oficial ou do registo da terra
nao afecta os direitos a terra, dos detentores de direitos de boa fe, e consideram-se os mesmos como tendo
os mesmos beneficios que os detentores de tftulos oficiais.
Ha uma grande probabilidade de a maior parte dos ocupantes e usuarios de terra nas potenciais areas de
minera9ao e da central termoelectrica (ou seja, nas zonas rurais e semi-urbanas) nao terem tftulo oficial das
terras que ocupam e utilizam. Nao obstante, a Lei de Terras trata-os como se eles tivessem os direitos a terra.
A Lei de Terras define areas designadas como 'Zonas de Protec9ii.o Total' e 'Zonas de Protec9ao Parcial'. As
Zonas de Protec9ao Total devem ser definidas por regulamenta9ao e incluirii.o areas destinadas
conserva9ao da natureza ou a actividades de conserva9ao e de defesa e seguranc;;a do Estado (Artigo 4) . Ha
Cinco Zonas de Protec9ao Parcial (PPZs) definidas pelos Regulamentos, das quais sao aplicaveis ao presents
projecto, as seguintes:

a

•

uma faixa de terra de 100 metros, em torno das fontes de aguas;

•

uma faixa de terra de 250, em torno de barragens e reservat6rios;

•

as terras ocupadas por linhas ferroviarias de interesse publico, e as suas respectivas esta96es, com uma
faixa de 50 metros ao longo de cada lado da linha; e

•

as terras ocupadas por auto-estradas e vias rapidas de quatro faixas, instala96es aereas, de superffcie,
subterraneas e submersa e condutas de electricidade, telecomunica96es, petr61eo, gas e agua, incluindo
uma faixa de 50 metros em cada lado, bem como as terras ocupadas por estradas, incluindo uma faixa de
30 metros para estradas primarias e de 15 metros para estradas secundarias e terciarias.

Nao se pode adquirir nenhum direito de utiliza9ao e de beneficio da terra, nas zonas de protec9ao total ou
parcial, embora se possam emitir licen9as especiais para actividades especfficas (Artigo 9).
Os Regulamentos da Lei de Terras (Decreto 66/98 de 8 de Dezembro) estipulam, no Artigo 17, o seguinte, no
que diz respeito as Servid6es de lnteresse Publico: "Se o direito de uso e de beneffcio da terra sobre uma
parcela de terra e restrito, devido necessidade de utilizar parte da parcela para a instala9ao de condutas
aereas, de SUperffcie OU subterraneas, de electricidade, telecomunica96es, petr61eo, gas, agua OU outros,
entao a entidade publica ou privada deve indemnizar o titular, com um montante que representa a perda real
resultante da perda do uso da parte afectada, e criar-se-a uma servidao sobre essa tal parte da parcela, a qual
sera registada no Cadastro Nacional de Terra e indicada no respectivo tftulo de terra." 0 mesmo Artiga
tambem se refere a formas publicas e comunitarias de acesso e de acesso para o gado, as quais foram
estabelecidas pelas praticas consuetudinarias.

a

Quando se concedeu uma PPZ para efeitos dum investimento privado (tal como uma central termoelectrica),
o direito do titular ao uso e ao beneffcio da terra deve ter um prazo correspondente ao prazo estabelecido na
Autoriza9ao de lnvestimento, mas nao deve exceder os 50 anos. 0 prazo pode ser renovado em conformidade
com as disposi96es da Lei de Terras e com os termos para a renova9ao da Autoriza9ao (Artigo 18).
Para os efeitos do investimento privado, que envolve a aquisigao do direito ao uso da terra, as terras devem
ser sujeitas a uma identifica9ao previa. Exige-se que, como parte do pedido para o direito ao uso e beneffcio
da terra, o requerente apresente, entre outros (Artiga 24):
a)

Um desenho da localiza9ii.o da terra;

b)

Uma descri9ao da area da terra;
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c)

Uma indicac;;ao da natureza e dimensao do projecto que o candidato se propoe reallzar;

d)

0 parecer do Administrador Distrital, ap6s consuttas com a comunidade tocal; e

e)

Urn aviso publico e a prova de que o tal aviso foi afixado na sede do r:Jistrito em causa e no pr6prio !ocal,
durante um perfodo de trinta dias.

0 impacto sociai mais provavel associado a minerac;;ao, desde a de media ate a de grande escala, sera
provavelmente a perda o.ssociada de terras produtivas e/ou de bens, para os agricultores de pequena escala.
Conforme rnencionado acima, tanto nas a1eas ru1 ais cotno nas areas urbanas, o direito ao uso e beneffcio, de
toda ou de parte da lerra, quer tenha sido emitido e registado um titulo oficial ou nao, pode ser revogado e,
portanto, extlnto em prol do interesse pl'.Jblico . A Lei de Terms indica claramente que a revoga9ao, no interesse
p(lblico, do di1eilo ao uso e beneficio da terra esta, no entanto, sujeita ao pagamento previo de urna
lndamnizai{ao e/ou co111pansacao justa.

A lei nao se refem aos procedimentos a serem seguidos quando estao para ser revogados os direitos de terra.

a

Confere diraitos de atribui9ao t:m diferentes niveis do Governo, e estes tambem se aplicam revogagao dos
direitos. Sempre que houver pequenas areas de terra envolvidas (> 100 ha), os Governadores Provinciais
podem lidar com estes assuntos e declarar que os direitos de terra foram retirnrlos a um individuo, a uma
entic!ade ou a uma cornunidade A Lei nao se ref•3re µoss!bilid?._dc do reco:rer contra a revoga9ao de direitos.

a

e

Alem de afirmar que se deve pagar urna compensac;;ao quando a term desapropriada no interesse publico,
tanto a Constituigan <;orno a Lei de Terres 11ao se a!arg~rn ··1as quGstc'.es relacionadas com 0 c(11nr""nsa~ao ,
em termos de ~xincipios, formas. elegibilidade, aval1a9ao, adequa9ao, procedimentos, calendario e das
responsabiiidades.
f\lao ha normas especiticas relativamente a cornpensayiio ~ a equidade, e os p1incip1os e procedirnentos sao
frequentemente elaborados e acordados entre os p1111c1pa1s inteivenlentes. conforme o caso ou com base no
projecto individual. Em casos recentes, em Mor;:ambique tem sido 0.€\l'fllmente ace!te que, quando as pessoas
sao deSIOCadas dF:J terra , Se aplicam OS princfpios dE equiclade 9 daS boas pralicas
compensagao e ao
reassen!amento PO! exemplo. E geralrncnte s.ceite que se providencia1n terras de substitui9ao, as quais, na
medida do possfvel, seja111 iguais ou superiores as terras perdidas, em termos de dimensao, qualidade
e vantagens de localiza9ao. Tambem se tern pago geraimente compensa96es, com base nos custos da
substitui9ao total dos bens perdidos ou deslocados, e estas tern geralmente coberto os custos assoc!ados, tais
como as transferencias, o transporte, a fiscaliza9ao e outros. Nas areas rurais, a Lei de Terras reconhece o
papel dos lfderes tradicionais no planeamento e na resolur;ao de conflitos , e os procedimentos cle reclamagao
devern basear-se nas praticas e canais existentes.

a

5.12

lei de Aguas (Lei 16/91)

Em 2007, o Governo de Mogambique aprovou uma nova Poiftica de Aguas, que substituiu a Polftica de Aguas
A nova Politica reconhece que os recursos hfdricos n8.o s6 fornecem agua para fins
soc1ceccn6miccs {domesticos, agrfcota:s t::l imiustriaisj, como tarnbem para o funcionamento adequado dos
ecossislemas, tafs como rios. lagos. planfcles aluviais, de!tas e estuarios.

de 1995

0 uso e o fornecimento de agua para a preserva9ao e manutenc;:ao dos ecossistemas fazem parte integrante
da gestao global dos re cursos hfdricos, Neste contexto, i'l. geste.o dos recursos hfdricos inclui garantir os
cauctais ecol6gicos aonde houver encerramentos ou desvios que alterem os regimes do caudal, manter os
padr6es de qualidacle ds. agua em conformiclade corn a legi slagao estabelecida pelo Governo de Mogambique
(especifi camente os Regularnentos de 2004, 1·eiacionaric- s com os Padr6es da Quaiidade Ambiental e de
Emi ssoes e Efluentes) , bem come a 1x oteccac das 89uas subte11-ane."JS

,A. s A.clrninistra96e::o Rogionais ck /\gu -::s {AR A.c:1 .sao resrK·! i .;{t 'eic. por assegu1·a 1· a gestao e a mo11itoriza9ao
dos caudais eco!(;gi.x•s ern estrei [a coorden c;_ 9ac com c; f,.;ir isteri'J pa1a 8 Coordenaqao da Accao Ambiental.
0 uso e o licenciarnento cla 8.gua est§ o definirl o'2· nEi_ Lei 'le Aguas e na Po!ftica ds Tarifac;ao da Agua,
ar:Joptaci a ern 1998. Preparou-se um esbogo clos Reguletmentos para o Ucenciarnento e Concass6es de Agua.
mas este ainda na.o foi aprovado.
A Lei de Aguas estabelece, no seu Artigo 2:
•

que os recursos hfdricos sao urn domfnio publico;

•

as competencias do Governo para a gestao dos recursos hfdricos que sao de domfnio pt'.1b!ico;

"

OS

•

0

princfpios para a gestao da agua;

regime geral do

USO

da agua;
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•

OS direitos e obriga96es dos UtilizadoreS da agua, estando estabelecida uma distinyaO entre as aguas de
uso livre e aquelas cuja uti/izac;;ao depende duma licenc;;a ou concessao.

A lei estipula que o domfnio pub/ico da agua compreende todas as aguas interiores (lagos e barragens), as
aguas de superifcie e OS leitos dos rios e as aguas subterraneas. No que diz respeito utilizac;;ao e explorac;;ao
da agua, as aguas sao classificadas em aguas de USO comum e aguas de USO privado (Artiga 21 ). As aguas
de uso comum sao as consumidas por uma famflia, para fins domesticos e pela agricultura de pequena
esca/a. As aguas de USO comum sao gratuitas. As aguas de USO privado precisam duma autoriza9ao que pode
ser dada atraves duma licenc;;a ou concessao, de acordo com os seguintes principios gerais:

a

abastecimento de agua para

0

USO domestico tern prioridade sobre todos OS demais USOS privados;

•

0

•

nao se permitirao os usos privados, se estes entrarem em conflito com os requisitos de agua para
a conserva9ao ambiental;

•

os conflitos resultantes da escassez da agua para satisfazer diferentes requisitos, serao resolvidos de
acordo com o valor socioecon6mico de cada uso.

As /icern;:as sao atribufdas para os usos menores e por um periodo de cinco anos (Artigo 33), sao renovaveis
e revogaveis. As concessoes sao concedidas para um perfodo de 50 anos, e sao renovaveis (Artigo 36). A Lei
nao exige quaisquer estudos especiais para o processo de licenciamento, quando de facto a Lei exige que
o pedido de concessao deva ser acompanhado por um estudo tecnico e econ6mico.
0 Artigo 48 da Lei refere-se as concessoes de agua para 0 USO industrial e de energia, definindo que as aguas
do domfnio publico podem ser usadas, atraves duma concessao, para fins mineiros. 0 concessionario e
obrigado a respeitar a Lei de Aguas no que diz respeito ao uso racional e protec9i'io das aguas .

a

A Politica de Tarifac;;ao da Agua foi adoptada em 1998, abrangendo os seguintes usos da agua:
•

da agua nao processada para 0 abastecimento urbano, da agricultura, da pecuaria, da industria, da
energia hidrica e de outros usos, atraves de licenc;;as ou concessoes;

•

da agua potavel nas zonas urbanas e rurais;

•

o saneamento convencional e de baixo custo;

•

da agua, como um receptor das descargas dos efluentes.

Os principios que orientarn a politica de tarifa9ao da agua sao:
•

0 utilizador paga, o poluidor paga.

•

A equidade.

•

A protecc;;ao ambiental e USO eficaz da agua.

•

Sustentabi/idade.
descentralizac;;ao e gestao participativa.

Atraves da Polftica de Tarifac;;ao da Agua , o Governo pretende melhorar a prestac;;ao dos servic;;os de
abastecimento de agua e saneamento; promover os interesses dos consumidores e dos utilizadores atraves
da sua participac;;ao no processo de tomada de decisoes; promover os investimentos necessarios para
expandir a cobertura e o nive/ dos servic;;os; e melhorar a gestao dos recursos hidricos nacionais.

5.13

0 Gabinete do Plano e Desenvolvimento da Regiao do Zambeze

0 Gabinete do Plano e Desenvolvimento da Regiao do Zambeze (GPZ) e um 6rgao legal criado em 1995 pelo
Decreto Governamental 40/95. 0 Gabinete tern autonomia administrativa e financeira e esta sob a supervisao
do Conselho de Ministros.
Atraves do GPZ, o Governo promove, orienta, planeia, coordena e monitoriza a implementa9ao de programas
e projectos de desenvo/vimento, na parte moc;;ambicana da Bacia do Rio Zambeze. A area geografica esta
definida como:
a)

A provfncia de Tete (todos os distritos);

b)

A provfncia da Zambezia (os distritos de Morrumbala, Mopeia, Chinde, Milange, Mocuba, Maganja da
Costa, Nicoadala, lnhassunge e Quelimane);

c)

A provfncia de Sofa/a (os distritos de Gorongosa, Maringue, Chemba, Caia, Marromeu, Cheringoma
e Muanza);

d)

A provfncia de Manica (os distritos de Barue, Guro, Tambara e Macossa).
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0 Gabinete do Plano e Oesenvoivirnento da Regiao do Zarnbeze tern o rnandato seguinte:
a)

Promover, coordenar, planear e monitorizar o desenvolvirnento sustentavel da Bacia do Rio Zarnbeze,
em conformidade com as normas de desenvolvimento estabe!ecidas pelo governo

b)

Coordenar o processo de inventario dos recursos naturais da regiao, e programar a sua utilizagao
racional e sustentavel.

c)
d)

Promover a criac;;ao das infra-estruturas que sao indispensaveis ao desenvolvimento da regiiio.

e)

Promover os incentivos necessarios ao desenvolvimento de comunidades nacionais e estimular o
emp!Bi:JO na regiao.
Propor, os piano!'>, programas, projectos e actividades dos diversos 01ganisrnos pL!biicos e privados que
visam o desenvolvimento da regiao, para aprovai;:ao governamental.

O Gabinete do Plano e Desenvoivimento da Regiao do Zambeze consta de 61·gaos executivos, 6rgaos
consultivos e servigos:
Os 6rgaos execulivos sao:

•

A Direcr,:ao Gera\;

..,

0 Conselho de ,L\dministro.98.0;

Os 6rgaos centmis cie consulta sao:
"

p. Comis.sao lnter-lvlinisterial:

~

0 Conselho fecnico.

Os servigos sao prestados pelos cinco departarnentos: Plane;:11ne11to e Finan9as, Desenvolvimento da
Comurndade, Estudos e lmplementac;;ao do Programa, Planeamento Fisico, e Informatica.

A Direccao Geral do Gablnete do Plano a Desenvolvirnento da Regiao do Zambeze consists no Director-Geral,
que e apoiado por urn Secretariado. Ha um Conselho de Adrninistra9ao, que consiste no Director-Geral, nos
directores dos departamentos e nos Delegados Reg ionais, que foi criado.
A Comissao Inter-ministerial e um 6rgao do Conselho de Ministros, encarregado de supervisionar e
monitorizar o funcionamento do Gabinete do Plano e Desenvolvimento da Regiao do Zambeze, e cornpreende
os Ministrns responsaveis por:
~

Administrac;ao Estatal;

•

Agricultura e Desenvolvimento Rural;

..

Pesca;

•

Coordena9ao Ambiental;

~

!ndLJstria e Con18rcio;

•

Turismo:

..

Neg6cios Estrangeiros e Coopera9ao;
Obras PC1blicas e Habita9ao;

•

Plano

e Finan9as:

Recurses fv1inerais e Energia:
•

Transportes e Comunica9ao: e
0 Director-Gerai do Gabinete do Plano e Desenvclvimento da Regiao do Zarnbeze

Os Goven iaCJores Provinciais de Tete, Zambezia. Sofa.la e Manica participan1 como convidados permanentes
nas reunioes da Comissao Inter-ministerial.

e

e

O Conselho Tecnico um 6rgao consultivo, convocado e presidido pelo Director-Geral, e o seu mandato o
de analisar e emitir pareceres sobre assuntos de natureza tecnica relacionados com as actividades do GPZ.
O Conselho Tecnico abrange o Director-Geml e os Directores dos Oepartamentos dos ministerios
supramencionados, bem como o Centro para a Pro11109ao do lnvestimento
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5.14

Estrategia do Conselho de Ministros para a Regiao do Vale do
Zambeze

No dia 18 de Dezembro de 2003, o Conselho de Ministros aprovou formalmente um Programa Estrategico da
Regiao do Vale do Zambeze.
0 Programa Estrategico foi desenvolvido pelo Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento do Zambeze
(Gabinete do Plano e Desenvolvimento da Regiao do Zambeze - GPZ), em nome da Comissao
Inter-ministerial. A formula9ao da Estrategia baseou-se numa abordagem "emergente", come9ando ao nfvel
distrital com a participa9ao de intervenientes, envolvendo as autoridades administrativas, os lfderes
comunitarios, as associa96es agricolas e empresariais e os lfderes religiosos.
0 processo de elabora9ao da estrategia come9ou com uma analise dos pontos fortes, dos pontos fracos, das
oportunidades e das ameac;:as (SWOT), e culminou com a identifica9ao de projectos que envolviam tanto o
Estado como o sector privado (nacional e estrangeiro), a fim tirar totalmente proveito dos recursos, para o
desenvolvimento da Regiao do Vale do Zambeze .
A estrategia identifica seis eixos de desenvolvimento:
1.

0 valor da agua (para a agricultura, a energia e as necessidades basicas);

2.

A produ9ao de energia baseada na agua e no carvao. Faz-se uma men9ao especifica aos dep6sitos de
Moatize e M'Canta Vuzi;

3.

Excelentes condi96es agro-ecol6gicas para a produ9ao agricola;

4.

Recursos minerais metalicos e nao metalicos importantes, incluindo carvao;

5.

Desenvolvimento da Comunidade ;

6.

Desenvolvimento institucional do.GPZ para supervisionar o desenvolvimento do vale.

0 Capitulo IV da Estrategia apresenta uma carteira de projectos. Reconhece-se a importancia do aumento da
produ9ao agricola, de culturas alimentares e comerciais, por parte da agricultura de pequena escala e dos
sectores privados. Outros projectos envolvem a pesca, madeira e papel, areas de conservac;:ao e de turismo,
pesquisa e extensao, irriga9ao, energia e minera9ao.
No que se refere ao abastecimento de electricidade, os grandes projectos incluem o aumento do
abastecimento a partir de Cahora Bassa, a constru9ao do projecto hidroelectrico de Mphanda Nkuwa, 60 km a
jusante de Cahora Bassa, com capacidade para produzir 1 300 MW de energia, e duma Central de Energia
em Moatize baseada no carvao, e capaz de produzir 1 100 MW de energia.
Na carteira da minera9ao, o desenvolvimento do projecto de Moatize e destacado como o mais importante,
embora os outros recursos minerais a serem desenvolvidos incluam granitos, marmores, grafite, fluorite, ferro.
calcario, apatite e bauxite.
A Estrategia reconhece a necessidade da reabilita9ao da linha ferroviaria do Sena, a fim de desenvolver
plenamente o sector mineiro no Vale do Zambeze.
0 lnstituto de Minera9ao, de nivel medio, localizado em Moatize, deve ser actualizado e renovado (em 2005),
para criar um lnstituto Superior de Geologia e Minas, o qual, quando operacional , resultara em que haja uma
melhor forma9ao para os Mo9ambicanos que pretendem entrar no sector mineiro.
5.15

Licern;:as fundamentais a serem obtidas

A Tabela 5-1 apresenta a lista de algumas licensas fundamentais a serem obtidas pelo proponente do projecto
antes do projecto poder ser implementado.
Ta be la 5-1: Licenc;:as fundamentais a serem obtidas
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Construc;ao

Gcst5o da r2sid110.c;

Regulamentos de Ucenciamento

Industrial (Decreto 39/2003)
Regulamentos de Gestao de
Residuos (Decreto 13/2006)

Produc;ao, transporte, distribuigao e

Reg ulamentos de Com:essoes para
prodw;ao, transporte, distribuigao e

comecializai;:ao de electricidade

comecia!iza~ao

de electric1dacle

Licenga de Construgao

Licenr;:a ambiental para a gestao de
residuos

Concessao para produgao e
transporte de electricidade

{Oecreto 08/2000)
Mineragao

Leida Minerac;ao (Lei 14/2002)

Licenr;:a de minerac;ao

Palrim6nlo Cultural

Lei da Protecc;ao do Patrim6nio
Cultural (Lei 10/88)

Nao exigida !icern;a, apenas para
trabalhos arqueoi6gicos

Lei de Terras (Lei 19/9/)

Licern;:as de uso de terra

PC1tr11116m10 Cultural

e

Area de minera98olprojecto
Reassen1amento

Licen9a de
Agua
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USO

de agua

Autorizagao para descarga do
efluente
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0 AMBIENTE DE BASE

6. 0 AMBIENTE DE BASE
Este capftulo descreve o ambiente de Base, por outras palavras, o ambiente existente na area de estudo. Esta
dividido em:
•

0 ambiente ffsico (geologia, solos, capacidade da terra, terreno, are clima , agua subterranea, agua da
superficie, ruido e estetica;

•

0 ambiente biol6gico (terreste , zona hl'.1mida e ecossistemas aquaticos);

•

0 ambiente social (organiza9ao administrativa e social, demografia, saude e educa9ao, infra-estrutura,
uso da terra , perfil econ6mico, estrategias de sobrevivencia, aspectos culturais , macroeconomia e
arqueologia.

6.1

0 Ambiente Ffsico

6.1.1

Geologia e Solos

A area do projecto da Central Electrica de Benga situa-se na Bacia de Moatize. Ha tres forma96es principais
a dominarm a bacia:
•

O Complexo pre-Cambrico de Tete .

•

A Forma9ao Carbonifera do Karoo.

•

Aluviais Queternarios.

A Ouadro 6-1 apresenta uma breve descri9ao da maneira como os ge61ogos dividem o tempo geol6gico, e da
localiza9ao dos periodos supramencionados, na sequencia geol6gica.
Quadro 6-1: Crono logia mostrando periodos geol6gicos.

Um perfodo geol6gico e uma suodivisao do tempo geol6gico. Ha um certo
compoem a unidade temporal da epoca. Cada estrato geol6gico, e nao importa
esta interrompido na coluna de rocha local. E mapeado no registo geol6gico
esfor9os mundiais do ISC para correlacionar os registos estratigraficos locais do
de referencia uniforme.
Eon
Faneroz6ico

Epoca
Cenoz6ico

Mesoz6ico

Paleoz6ico

Perfodo
[<f.'fl!.ia'l~man01J:i··,. __ •• :..:~r::,

--

.l~ ,,,

lnfcio, Milhoes de
Anos Atras
- - P,;. .....-.~.

Neogenico* Miocenico/ Pliocenico/
Plistoceno/ Holocenico)
Paleogenico (Paleocenico/ Eocene/
Oliqocene )
Cretacico
Jurassico
Triasico
Permico

I'IQl(fJ;l0Jil ff~T.Q1i

.....

~-

~

numero de perfodos que
o quanto e que um registo
global, de acordo com os
mundo, num unico sistema

lltt•:~~~ ·:._ . ;:1-" ' •

20.0
23.0
65.5
145.5

::·-,J

Dev6nico
Silurico
Ordovicico

200
251
300
359
418
444
488

.

-

~fu"T.:_ --:-~ !~...:.
_,
~(t_A'mtme'OA_ ~
542
~1.'.~!
Proteroz6ico
Neooroteroz6ico Ediacarico
630
..
* Alguns geologos (tal como e o caso dos ge61ogos de carvao da Riversdale), d1v1dem o periodo 'Neogen1co'
em duas partes, chamando-se as duas ultimas epocas de 'Quaternario'.

-

Falha normal

Falha inversa (impulsao)

Figura 6-1: Falhas Normais e lnversas.
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O complexo de Tele conslste predorrnnantemente de Vllicanicos gabro-diorfticos. Ocorrem, ocasioneJrnente
moes espessos de quartzo ourlferos em todo o complexo. Os sedimentos da Forma<;ao do Karoo depositados
na Bacia de Moatize sao controlaclos por uma serle de estruturas de graben/llorst de grande escala, que se
encor1 tr avctm activos duran e e ap6s a formacao dos veios de carvao. Os veios de ca 1vao foram depositados
d1ua1 te a Epoca Carbonffera Superio1, ha cerca de 350 milhoes de anos atras, e estao contidos dentro da
fo1ma9ao que se propoe que seja minada. Entre os veios de carvao encontram-se unidades masslvas de
arani1o, juntamente com pequenos lertos de siltito de xistos limosos. Ha depositos aluviais Quaternarios (de ha
cerca de 2 5 mllhoes de anos atrAs Ate ao presente). que so depos1taram ao long d ~ rios Revuboe e
Zambeze Estes depositos aluv1ais atingern uma espessura maxima de cerca de 40m e constam
principalmente dA cciscalho arela e ::;lite As prlncipais fa!has tra 8acia de Moatize tern um alinhamento
r1Joroeste-Sudeste. Estima-se qua a principal talha na ATMB que se encontra alinhada nesta direcvao. tanha
urn deslocamento na ordem dos 400 ni Ha uma serle de falhas alinhadas a EsteNordesle-OesteSudoeste que
tem, geralmente, um deslocamento na ordern de 50 m ate aos 200 m (Figura 6-2). Pensa-se que algumas
caracteristicas estruturais que parece111 ser falha$ seiam, na verdade, espiras ingremes dos veios .
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Figura 6-2: Princlpais linhas de falha Ira area do titulo mineiro de Benga.
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Todas as falhas na Bacia de Moatize se consideram falhas normais, devido a tect6nica regional. Ate a data, os
dados dos furos de sondagem da ATMB confirmaram isto e, ainda, nao se intersectaram falhas inversas. No
Capitulo 2, Descri9iio do Projecto, encontram -se mais pormenores relativos aos recursos de carvao da ATMB.

Solos

6.1.2

Utilizou-se o Sistema de Classifica9iio Taxon6mica de Solos como a base para a investiga9ao dos solos na
area de estudo (Figura 6-4). Utiliza-se uma serie de "catena" como base para a interpreta9ao dos solos .

01

Folhas soltas e detritos organicos,
largamente nao decompostos

02

Detritos organicos,
decompostos parcialmente
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Figura 6-3: Arranjo tipico dos horizontes padrao, num perfil de solo.

0 caracter diverso dos solos da ATMB e causado pela geologia variada, pela topografia excepcionalmente
complexa, e por uma gama de ambientes erosivos e de sedimenta9ao, que se amalgamam de um para o
outro, ao longo de pequenas distancias. lsto, combinado com as mudan9as microclimaticas, cria um ambiente
de solos naturais complexo e muito variavel (Figura 6-5). As varia96es incluem diferern;;as na textura
(granulometria) e estrutura dos solos , com uma vasta gama de cores do solo, e varia96es extremas da
profundidade do solo ao longo de pequenas distancias horizontais. As variag6es na quimica dos solos sao
menos 6bvias a partir das observag6es de campo mas, ap6s uma analise mais aprofundada no laborat6rio,
torna-se evidente a influencia dos diferentes materiais de origem e da posic;:ao do solo na paisagem.
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Figura 6-4: Solos dentro da zona de actuaitao da central electrica e das suas infra-estruturas, na ATMB.
Duma maneira geral, podem-se dividir os solos em duas catogorias, com base nos principafs arnbientes
morfologicos que caracterizam a area. Estas sao:
•
•

Solos de planfcie aluvial (o ambiente geol6gi.co aluvial)
Solos de declives medios balxos, a solos de deciives de crista (o ambiente yeol6gico de rocha dura).
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Figura 6-5: Catena do solo e descric;:ao de declive.
Quadro 6-2: Alguns termos comuns da ciencia dos solos.
•

Os solos aluviais sao formados como resultado da deposic;:ao de sedimento realizada pelos rios e correntes,
normalmente nas planicies inundaveis associadas com os canais dos rios. Sao, portanto, solos que nao se
relacionam com o material aparentado em que se situam.

•

Os solos coluviais como resultado da lavagem das montanhas que acumulam abaixo do declive. Estes solos
sao, em geral, mais ferteis que os materiais aparentados no cume dos declives e das cristas da cordilheira.

•

Os solos hidrom6rficos sao solos em que os horizontes especificos se formaram sob condic;:oes saturadas.
Sao muitas vezes referidos como solos de zona humida.

•

Lixiviac;;ao (Leaching) e um termo usado para descrever o processo de remo9ao dos nutrientes do solo
atraves do movimento erosivo e da acc;:ao quimica da agua. Os termos 'distr6fico' e 'mesotr6fico' referem-se a
situa9ao de lixiviac;:ao de um solo, sendo muito lixiviadci·e mesotr6fico moderadamente lixiviado.

Solos Aluviais
Os solos de planfcie aluvial concentram-se ao longo dos rios Zambeze e Revuboe, formando uma zona
distinta dentro da linha de inunda9ao de 1: 50 anos. Eles tern a estrutura aluvial estratificada e coranica fraca
de gredas arenosas e gredas de argila siltosa. Sao ma! estruturados, facilrnente cultivados e estao
abastecidos com nutrientes recem depositados, que sao reabastecidos par inunda96es peri6dicas. Em geral,
esses solos sao rapidamente lixiviados e, para alem das areas de lentes de argila, o tear de argila e
demasiado baixo para urna capacidade adequada de retenc;;ao de agua. A natureza bem drenada dos solos, e
o reabastecirnento de nutrientes naturais , fornecem arnbos condi96es moderadamente boas para a agricultura
de subsistencia, embora as empresas comerciais nao possam ser sustentadas sem suplernentos de
tertilizantes.
Solos de Declives Acentuados e Cumes
A rnaior parte dos solos da ATMB que ocupam OS declives medias ate as posic;;oes de curne, tern um caracter
(textura) que vai desde gredas arenosas ate gredas de argila arenosa , e desde urna granulornetria fina ate
media, e de uma estrutura de grao unico ate urna sem agregac;;ao. Numa grande parte desta area,
predominarn as gredas arenosas desde pouca ate muito pouca protunidade, principalm ente aquelas das
formas de solo Glenrosa e Mispah . Estes solos sao muito pouco adequados para a agricultura.
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Foto 6-1: Cultivo de subsistencia de mitho na
planicie humida do Rio Revubue. Os solos estao
geralmente em excesso de 400 mm de profun dic.lade
quando cultivados. 0 solo ;ic:ima.;; provaveltnente
um Clovelly (Cv) ou um Pinedene (Pn) ou Avalo1
(Av) profunclo.

Foto 6-2: Solos pouco profundos perto das cristas da
cordilheira nao apropriados para a agricultura. As
formas de solo Glenrosa e Mispoh predominam
nonnalmente com 200 mm - 600 mm.

Sqlv<> Coluvjais B i .o

as

Os solos coluviais (hidrom6rficos) associados
areas mais baixas nas linhas de drenagem e em torno
destas, e nos ambientes distintos de zonas humidas, sao geralrnente mais rices em argila (argila arenosa a
gredas de argila), tern um maior grau c!e humidade e sao, pelo menos, Jurna ordem de mag111\ude mais forte
na estrutura, do que os solos dos deciives rnedios e superiores. Ouando nao estao excesslvamente humidos,
estes solos sao amplamente utiiizados pelas cornunidades locais, uma vez que sao mais profundos,
ap1esentam uma melhor capacrdade de n~tencao de agua e sao mais fertei:: do que os solos mais elevados.
As tormas de solo mais comuns incluem Hutton, Ctovelly, Griffin, Valsrivier e Swartland, juntamente com as
gredas de arglla arenosa da z.ona de trans19ao, tais como as Formas Pinedene, Bainsvlei. Avalon protundo e
Glencoe, e os solos 11idrom6riicos mais eviden tes, incluindo as Formas .Avalon, Westleigh, Kroonstad,
Katspruit e Ransburg .

Foio 6·3: Solos profuncios coluviais tnorn1almenti;,
500 mm - 800mm) ao longo de uma pequBna linha
de drenagem. Tais solos sao extensivarnente
utilizados pelas comunidades para o cultivo. Sao
muitas vezes hidrom6rficos e sao razoave!mente
ferteis.
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Solos Hidrom6rficos

Uma parte significativa da ATMB proposta, tern solos com caracterfsticas hidrom6rticas, variando desde a
planfcie humida da zona de transi9ao ate as formas de solo de zonas humidas, pouco profundas e saturadas.
As planfcies de transic;ao sao moderadamente bem drenadas e suportam uma pastagem bastante intensa. A
chamada Zona Humida de Crocodilo e de Ra-Touro estao associadas a linhas de drenagem proeminentes e
estao ligadas ao Ario Zambeze quando ha inunda96es. Os solos nestas zonas l1umidas varlam desde as
argilas arenosas profundas e bem drenadas e gredas de argila siltosa, incluindo as Formas Pinedene,
Bloemdal e Tukulu, ate aqueles materiais com perfis muito mais humidos, incluindo as Formas Avalon ,
Bainsvlei, Westleigh, Kroonstad e Katspruit, e as Formas altamente estruturadas cutanica e vertice de
Rensburg e Arcadia.

Foto 6-4: Cultivo intensivo de subsistencia de milho nas zonas transicionais em redor dos solos da Zona
Humida de Crocodilo com manchas de cores de 20 - 30 cm. Os solos alagados sao as formas de Westleigh
(We), Longlands (Lo) e Katspruit (Ka) soil.
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Os solos aravels de moderada a boa
qualidade sao tfpicos das planicies
inundaveis dos dois rios maiores da
ATMB. Os factores limltantes sao
poucos nutriente e lraca capacidade
de retenqao da aqua. o quG signifir.a
que o solo s6 pods apoiar a
agricullura
de s11bslsle11oia
na
ausencia de adi96es de ferlilizantes
e secam muito rapidarnente e nao
sao beni apropriados para uso no
inverno Na Ve1tente rnediana e
areas da crisla, a capauiuade da
terra
extremamenta variada . A
malor pa1te das ve11entes superiores
e cnsta.s nao sao apropriada::. ps 1:oi n
agricultura
com solos inferte1s,
rochosos e pouco profundos. Nas
vertente~ rnals haixas e ao lonci0 das

e

li1)has de drenagem onde os solos
sao ma.ls profundos e a reten~ao da
agua e n1ais melhorada. 0 potencial

aravel

a

rnoderado. A capacidade rie
retenQao melhorada da agua permits
o cultivo extensivo nos 111i:;::;;% de
inverno.

Uma
fo1ie
co1 relac;ao
entre
a profundidade do solo, a estrutura
do solo, a capacidade da terra e o
(\)
actual uso da terra
evidents na
' v~,I ~
ATMB, com os solos pouco
I
profundos A sensrveis continedcs a
~~'!;4 fl4riiU de Hlxft tftilud&
pas 01 eio de baixa intensidade e
tw~ m..
•
MoHi<o:AroH hlbhclOll•ll w'bonitadu
actividades ftorestais e os solos mais
eA.-••• Pita indUstii
pastoreio
profundos
para
o
Bavana arbusfio.-a
(lt1tensidade mals elevada) de
Plonloie do inonda~lo
melhor qualidade e o cultivo rle
culturas de su!Jsistencia. A Figura
Figu1 a G·G: !Jso eta term com referencia a c na Area de Tftulo
6·6 mosua a extensao do cultivo na
Mineiro de Benga (ATMB).
ATMB excepcao das planicies
llumidas e areas adjacentes o
culhvo irregular, tormando um complexo 111osaico salpicado de bosque natural

I'
I

e

I

1:

a

e

Q£,ral;.eristica"' Quimi1,.;<4s fipica $_ dos Sotos
As ·aracteristicc-,<> qui micas cos solos de11va<los do aluviao variam. desde serem <iltaments li>:tv1P.dr,!:l em ar~as
de ~ltas taxas di" infilmu~ao e da drenagem nos materiais profundos multo arenosos, ate concentra;;oes de
n1itliPnti:>~
r> L<\ 0 ri~i" rir:"l!" em ;:irgila e 'i<?o·cutanic-us dMi11::irf()S oo ~.l11 11 iao l=m contr<:.partid3 as
r.:ar.:Jctenstica, ~I.If n1ca~ ri.Jf ~l'.ll os coluvi21s e in loco sncontram-se alinllada!" mals esirP.lr.;imente com ::;s
inaieria1s de ongem :ios QL1ciir:. derivaram

n,..,,.

A,,, propnedaoa· q1J11nicas oo"- solos variam em termos de caractcr, ma$, em gera1 , pode111-se resumtt conio se
~eg:ie.

"

\/alo1es de µH de 8,25 (alcalino) a 5,30 (acldo), rendo a maior parte dos materials uma condl9ao rna1s

11eutra (pH 6,60 a 7,55).
•

Concentraq6es de calcio baixo e de magnesio relativamente baixo (Racio pohre de Ca : Mg)

"

Conce-ntrac;:oes baixas de pot<lssio, zinco, rnanganes e de f6sforo

"

Concentra(foes balxas de aluminio.

•

Conteudo organico baixo (C) conteudo de materia (0,46 - 0,90% C) .

AVALIACACI DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

58

AELATORIO FINAL 00

Esruoo 00 (f.IPACTO f1t.1BIEIHAL {RFEIA)

RIVERSDALE MO<;:AMBIQUE LIMITADA E ELGAS, SARL AREA DO TiTULO MINEIRO DE BENGA PROJECTO DA CENTRAL
TERMOELECTRICA DE BENGA

0 AMBIENTE DE BASE

A Tabela 6-1 mostra a variabilidade tipica da quimica do solo, na area de estudo. Estas caracterfsticas
. -:;s-sugerem que os solos, enquanto localmente aptos para o uso de subsistencia, precisariam de adi96es
siginificativas de nutrientes , para poderem ser utilizados de modo mais intensivo.

Tabela 6-1: Solos seleccionados na ATMB.
BE133

BE134

BE187

10-120a

12-15Du

4-6Va

120a/Du

Planlcie
al Livia I

Planicie
aluvial

Declives
baixos

Forma do Solo

Quimica do Solo

..

BE132

Planlcie

a
montante

BE1S6
6-BHu

BE95 :·
· 4-6Va

BE55

BE67

. 4-6Va

3Ms

Deciive . Declive . Cu me
Baixo
med lo
medio
inferior superior

Cume .·

pH (KCI)

Unidade
pH

6.90

6.60

6.15

7.55

6.65

8.25

6.15

6.50

Calcio
como Ca

mg/kg

3991

3358

1068

4010

1289

2599

3990

2245

Magnesio
como Mg

mg/kg

463

364

145

246

136

538

243

245

mg/kg

183

219

189

189

360

829

179

88

S6dio
como Na

mg/kg

123

30

9

14

16

478

15

10

Valor "S"

me%

24.8

20.5

7.1

22.6

8.6

21.7

22.4

12.8

Grau de Ca

me%

80

82

75

89

75

60

82

79

Grau de
Mg

me%

15

15

17

9

13

21

8

13

Grau de K

me%

2

3

7

2

11

10

3

1

Grau de Na

me%

2.1

0.6

0.5

0.3

0.8

9.5

0.4

0.5

F6sforo
como P*

mg/kg

49

85

58

49

46

17

46

60

Zinco como
Zn

mg/kg

1.9

1.6

0.9

0.8

0.8

1.5

0.9

0.5

Alum fnio
como Al

mg/kg

0.2

0.1

1.5

0.4

0.5

0.1

0.4

0.25

Argila

$

24

32

18

32

18

39

28

16

Potassio

coma K

*P= Metodo de Extraci;;ao
Azul =Alto
Violeta = Baixo
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6.1.4

Terreno

A ATMB prop osta e lelimlT<;aa _,.,.n dois ci.clos pelas plaf'1C1P<> al. ·,'1c.11s dos rios Zarnbeze e Rev!'.1boe. onde
o ten&11u ~ plai10 , i:il6"JQndc1 ·se a part11 00s nos pa1a as terras rnai::. elevadas au lonqo da fronteira oriental da
concessao. Este ierreno nic.1s eli:vadv e .omplexv c.;unslltuido por colina~ e11l1ala9adas e vales pouco
profundos A Figura f -7 oterece uma rep1asentaQao generalizada do lerreno na ATMB
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Figura 6-7: Terreno generalizado na ATMB.
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6.1.5

Clima e qualidade do ar

S6 ha uma Cmica estagao meteorol6gica de primeira classe na Provfncia de Tete, localizada na cidade de
Tete, e que tern estado permanentemente operacional durante os ultimos 40 anos. Ha tres estagoes
meteorol6gicas de 23 classe na Provfncia de Tete, situando-se aquela que ea mais pr6xima em relagao a area
do projecto, em Songo. Estas s6 tern estado operacionais irregularmente, ao longo dos ultimas 20 anos.
Existem 24 postos climatol 6gicos na Provincia, que registam um numero limitado de variaveis, uma vez por
dia. Os postos climatol6gicos mais pr6ximos de Mepanda Uncua, situam-se em Estima, Chicoa e Chiuta. Os
dados climatol6gicOS dos pOSIOS climatol6giCOS Sao incompletos, especialmente OS dos Ultimas 20 anos,
devido a agitagao civil e a falta de manutengao.
A area do projecto e influenciada pela Zona de Convergencia Inter-tropical, mas fica demasiado no interior
para experimentar a influencia moderadora do mar. Duma maneira geral, as temperaturas sao altas e a
precipitagao e baixa. Podem-se diferenciar tres epocas, com base na precipitagao e na temperatura: uma
epoca quente e chuvosa, uma epoca fria e seca, e uma epoca quente e seca.
•

A Epoca Quente e Chuvosa: a epoca chuvosa dura alguns meses, a partir do final de Outubro I meados
de Novembro ate cerca de meados de Mar90. A precipitagao e inconstante; a epoca normalmente
comec;:a abruptamente e termina gradualmente, por vezes antes de meados de Margo mas, noutros
anos, estendendo-se ate Abril. A epoca caracteriza-se por condic;:oes quentes e hUmidas.

•

A Epoca Fria e Seca: nalguns anos, quando as chuvas terminam cedo, ha um periodo transit6rio que
se estende ate a epoca fria e seca, mas esta normalmente decorre desde Maio ate quando as
temperaturas sobem acentuadamente, de novo, em finais de Agosto ou no infcio de Setembro. 0
perfodo mais fresco vive-se durante Junho/Julho, porem nao se conhece geada.

•

A Epoca Quente e Seca: esta estende-se desde o inicio de Setembro ate quando as chuvas comec;:am nos
finais de Outubro/meados de Novembre. As temperaturas mais altas registam-se nos finais de Outubro.

Temperatura
A temperatura do ar e importante, tanto para a determina9ao da fl utuabilidade de quaisquer fumaradas de
polui9ao causadas pelo projecto (quanto maior e a diferenga de temperatura entre a fumarada e o ar
ambiente, maior e a capacidade da furnarada para subir), corno do potencial de ventilagao da atmosfera, que e
uma medida da capacidade da atmosfera para dispersar fumaradas de polui9ao. Nos casos em que haja uma
mistura completa na atmosfera, o potencial de ventila9ao tende a ser born - mas quando prevalecem as
inversoes termicas 1 , a atmosfera e estavel e as fumaradas de poluigao nao se dispersam rapidamente. Tanto
a mistura atmosferica como as inversoes, sao directamente influenciadas pela temperatura.
As temperaturas do ar registadas no Aeroporto de Chingodzi 2 estao apresentadas na Figura 6-8 e na Figura
6-9. As temperaturas medias mensais, no mes mais frio (Julho) nao descem abaixo dos 25°C, e as
temperatu ras medias sobem aos 32°C, entre Outubro e Dezembro. A temperatu ra maxima de 42°C
registou -se durante o mes de Novembro as 15h00, e a minima de 19°C registou-se no mes de Junho as
21h00.

'Normalmente, a temperatura atmosferica diminui com a altura. Uma inversao termica e uma fina camada da atmosfera aonde a
diminuir;ao da temperatura com a a!tura e muito menor do que o normal (ou, em casos extremos, a temperatura aumenta com a
altura). Uma inversao, tambem chamada uma camada de ar "estavef'; actua coma uma tampa, nao deixando que a normal
subversao convectiva da atmosfera penetre pela inversao. lsto pode provocar varios efeitos relacionados com o clima. Um de/es e
prender os po/uentes sob a inversao, permitindo que eles se desenvolvam. Se o ceu estiver muito nebuloso, au se os pores-do-so/
forem muito vermelhos, ha probabilidade de haver uma inversao algures na baixa atmosfera.
2
Com base em medi9i5es realizadas as 09h00, 15h00 e 21h00, ao /ongo dum per(odo de dais anos.
AYALIA<;AO DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

61

RELATORIO FINAL DO ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL (RFEIA)

RIVERSDALE MOQAlvlBIOUE UMITAOA E ELGAS, SAAL AREA DO TITULO MINEIRO DE BENGA PROJECTO DA CENTRAL

TE8MOELECT"11CA DE BENG.c.
0 AMBIENTE DE BASE

Temperaturas mensait> medias

2006
~

:J

1G
...Cl
a.

a

ZDG7

i;

~

200b

Fev

Figura

Abr

6~8:

lvhio

Ju::i

Ot1t

Jul

"'!.)"

Tem!Ji!lraturas medias mensais, registadas em Chingodzi.

Pertfl da temperatura diaria

4$

40

.

i

J6

;w
I
I

...
~

-t

=
...

l5

ft!

~
1-

-----~--- .....
-~-

--

+---- -

--

•

___:.-=~--

4-----.... --- - --

lV

..

fS

w

..

"

., . . ,

-·

t·-··-

!

Hora do dla

Figura 6-9: Tendencias diurnas da temperatura; registadas em Chingodzi.

AVALlllCi<O DO IMPll.CTO AMBIENTAL (AIA}

62

AELllTORIO FINAL 00 Esruoo DO IMPACTO AMBIENT AL (RFEIA)

RIVERSDALE MOyAMBIOUE LIM IT ADA E ELGAS, SARL AREA DO TfTULO MINEIRO DE BENGA PROJECTO DA CENTRAL
TERMOELECTRICA DE BENGA

0 AMBIENTE DE BASE

Pluviosidade

A pluviosidade e importante para os estudos de poluic;:ao atmosferica, uma vez que representa um mecanismo
eficaz para a remoc;:ao de poluentes atmosfericos, e alem disso inibe o potencial de gera9ao de poeiras. Os
dados sabre a precipita9ao a longo prazo para Tete, com base em medias mensais para o periodo de 30 anos
de 1961 a 1990, apresentam-se na Tabela 6-2. As isoieticas de pluviosidade para a sub-regiao encontram-se
na Figura 6-10. A ploviosidade anual de Benga e de 620mm.
Tabela 6·2: Pluviosidade media mensal a longo prazo para Tete (Organizairao Meteorol6gica Mundial).

Mes

· Pluviosidade Media
Total
. . (mm)
.
.'
.

.

'

- ...
·Medio
: Numero
..
'
. ~ .~ .i:le Dias de ' Chuva

Janeiro

166,7

10,8

Fevereiro

142, 1

9,2

Man;:o

95,9

6,6

Abril

15,0

2,4

Maio

5,8

0,9

Jun ho

3,5

1,2

Jul ho

2,9

1,0

Agosto

1,8

0,4

Setembro

0,8

0,2

Outubro

10,8

1, 1

Novembro

45,6

4,4

Dezembro

139,4

9,6

15"

15"

.

607

Chico a

Chin ha nda
• 539
16"

"

+
0

10

20 Km

17"

17"

Figura 6-10: Nfveis medics da pluviosidade anual dentro da area do estudo.
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Ventos locais

Ha

poucos dados disponfveis sobre os ventos locais em Tete. Embora a Riversdale tenha instalado
recentemente toda urna esta9ao meteorol6gica na area da concessao , esta ainda nao gerou dados suficientes
para que possam ser uteis. Os dados disponfveis constam de leituras meteorol6gicas medias feitas de hora a
hora, registadas tres vezes por dia (as 09h00, 15h00 e 21 hOO), e realizadas na estai;:ao meteorol6gica de
Chingodzl no Aeropol1o de Tete, para o perfodo de Abril de 2006 a Marc:o de 2008.

e

As rosas de vento cornpreendem ·1 raios , que rerresentam as direi;:oes a partir das quais 9 vento soprou
durante o periodo. As cores utilizadas nas rosas de vento abaixo, reflectem as diferente-s 'eatbgorias de
velocidade do vento; a area vermelha, por exemplo, representa os ventos de 4 mis a 5 mis. Os cfrculos
pontilhados fornecem informai;:oes sobre a frequencia da ocorrencia das categorias de velocidade e direc9ao
do vento. lndican-1-se tambem a frequencia da ocorrencia de calmas, ou seja , os perfodos em que a velocidade
do vento foi inferior a 1 mis.

e

A direc;ao predorninante do vento
do sudeste e, ao longo do perfodo de dais anos, a frequencia de
ocorrencia de vento sudeste situava-se ernre os 60% e 10%, com ventos de leste e do sul a ocorrerem a cerca
de 14 e 15% do tempo, respectivamente. Nao se registaram ventos do sector que se estende do
Leste - Sudeste, no sentido anti-horario para o Sul - Sudeste, em qualquer uma das quatro epocas. Ocorreram
cor1dic,;ues de calma (vento <1 m/s) dL1rante 0.2% do tempo
Nao houve evidencias de varia96es diurnas distintas. no fluxo aereo registado em Chingodzi. Durante o
periodo nocturne , ha um ligeiro aurnento dos ventos do sul e sudeste e urna diminuic;ao dos ventos
provenient0s do leste . As co11di96es de calma (vento c:: ·i nv s) tarnb6m aurnentaram ligeiramente durante a
noite A variab!lidade sazonal na area do vento registadc>em Cl!i11godzi esta apresentada na Figura 6-11.
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Figura 6-11: Rosas de vento sazonal medio, baseadas nos dados meteorol6gicos registados em Chingodzi.
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Oualidade de Ar Existente

0 amostrador ambiente PM10 proposto para a ATMB, ainda nao foi instalado e, por isso, nao se p6de incluir
a analise das concentrac;:6es de PM10 no ambiente existente, na caracterizac;:ao da qualidade do ar de base.
Realizou-se uma campanha de monitorizac;:ao curta, "localizada", utilizando um instrumento portavel.
Mediram-se as concentrac;:oes de PM10 medias de cinco minutos, em dais locais no sftio , nomeadamente no
Quintal dos Nucleos (Core Yard) e no Acampamento da Riversdale. Tomou-se a amostra do Quintal dos
Nucleos durante par 4 horas. No Quintal dos Nucleos, mediu-se uma concentrac;:ao media de PM10 de
28µg/m 3 . No Acampamento da Riversdale mediu-se uma concentrac;:ao media de PM10 de 108µg/m 3 durante
um perfodo de 19 horas, mas os resultados foram rejeitados, uma vez que se notou que a amostra foi
influenciada por actividades dentro do Acampamento da Riversdale e, portanto, nao se considerou como
sendo representativa das concentrac;:oes de PM10 ambientais em todo a ATMB.

6.1.5

Aguas Subterraneas

0 estudo de base sobre as aguas subterraneas incluiu a preparac;:ao dum hidrocenso, que e um registo
detalhado de todos OS utilizadores de agua subterranea dentro e
volta da ATMB, incluindo, sempre que
possivel, informac;:oes sabre o seu abastecimento de agua, e inclui a caracteriza9ao da hidrogeologia da
ATMB, baseada no levantamento geoffsico e nos testes e nas analises de furos de sondagem existentes e
novos, nas formac;:6es da area de estudo.

a

Hidrocenso da ATMB

0 hidrocenso da area de estudo conduziu-se entre Fevereiro e Marc;:o de 2008. 0 levantamento abrangeu toda
a ATMB, bem como uma area de cerca de 5 km sua volta, com excepc;:ao da area imediatamente a leste,
Vale/Rio Doce Moc;:ambique, para a qual nao se conseguiu obter a
uma Area de Tftulo pertencente
permissao de acesso e de levantamento. A Figura 6-12 mostra a localiza9ao dos pontos de agua subterranea
identificados no decurso do hidrocenso. Capturaram-se as coordenadas de cada ponto, utilizando um GPS
portatil. Registaram-se um total de 72 pontos de agua subterranea, dos quais 46 eram furos de sondagem
para a defini9ao dos recursos de carvao, 11 eram poc;:os que abastecem a cidade de Tete, 14 eram bombas
manuais construfdas para o uso da comunidade, e um era um furo de sondagem privado. Alem disso,
encontrou-se uma comunidade que foit abastecida a partir do rio e registaram-se duas torneiras que fazem
parte de um esquema do FIPAG 3 . A maior parte das bombas manuais situaram-se ao longo da planfcie aluvial
do Revuboe, e foram instaladas em furos de pouca profundidade (cerca de 25m de profundidade), que se
aproveitaram do aquifero principal.

a

a

Registaram-se os nfveis de agua em 28 furos de sondagem. A fim de fornecer informac;:ao continua para o
estudo de base e para alem deste, instalaram-se registadores electr6nicos do nfvel da agua em 5 furos de
sondagem (furos de nucleos). lnfelizmente, foram todos vandalizados e os registadores roubados. Estao a ser
instalados novos registadores numa instala9ao redesenhada a prova de vandalismo, mas os resultados nao
estarao disponfveis para os objectivos do presente relat6rio.
Os 11 poc;:os para o abastecimento de agua a Tete, sao geridos pelo FIPAG. 0 abastecimento da cidade
baseia-se totalmente neste recurso. Ha informac;:ao analftica aparentemente disponfvel sobre o sistema de
gestao da bombagem, mas nao foi passive! ter acesso mesma, para os objectivos do presente estudo. 0
sistema de extracc;:ao de agua consiste em poc;:os verticais construidos na margem norte do Rio Revuboe, a
cerca de 4 km antes da sua confluencia com o Rio Zambeze. Os poc;:os aproveitam-se do aquffero principal,
localizado em dep6sitos aluviais. A bombagem a partir destes po9os e sustentavel ao longo do ano, e as
produc;:oes parecem ser minimamente (ou de maneira nenhuma) afectadas pelas variac;:oes sazonais no nfvel
do rio . lsto sugere que os volumes bombeados sao controlados pela capacidade das bombas, em vez de pelo
potencial sustentavel dos poc;:os. Alem disso, as questoes operacionais, tais coma a instalac;:ao de tratamento
da agua e a rede (tubos) de abastecimento, sao mais susceptfveis de serem responsaveis pelas interrupc;:oes
temporarias no abastecimento para a cidade, do que uma falta de capacidade do aquffero.

a

a

a

0 acesso
agua de furos de sondagem nas aldeias na ATMB e volta da ATMB . E muito limitado. Quase
todos os furos existentes foram instalados pelo Departamento de Obras Publicas (DPOPH) . 0 departamento
as vezes da apoio e/ou implementa projectos localizados de abastecimento de agua rural. Estes projectos sao
principalmente furos de sondagem equipados com bombas manuais, ou pequenos sistemas de reticula9ao,
baseados num ou em dais furos de sondagem equipados com bombas submersfveis. Nao havia dados
disponfveis do DPOPH sobre as aguas subterraneas.

Cara cteriza cao das Aguas Subterraneas
A caracteriza9ao das condic;:oes geohidrol6gicas a volta da ATMB tern sido um objectivo principal do estudo
das aguas subterraneas. A avalia9ao de base pretende fornecer dados sobre as condic;:oes geohidrol6gicas
locais, que podem ser usados para desenvolver e calibrar um modelo geohidrol6gico tridimensional da area.
3

FIPAG Fundo de lnvestimento e Patrim6nio do Abastecimento de Agua.
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Quadro 6-3:Metodos usados para caracterizar as condigoes existentes da agua subterranea na area de
estudo.

Para caracterizar a geohidrologia duma area. E necessano compreender a geologia do local e da area
circundante, incluindo a natureza dos estratos (os quais irao afectar ate que medida e que a agua subterranea
pode ser armazenada e transmitida), o terreno local (que ira influenciar o escoamento) e o clima (que pode
afectar a taxa de recarga de aguas subterraneas). Estas informac;;oes obtiveram-se, no presente estudo, por
meio dos seguintes metodos:
•

lnterpretac;;ao dos dados do campo existentes, incluindo registos de furos de sondagem perfurados para a
prospecc;;ao e pesquisa de carvao, exposic;;oes geol6gicas e dados sobre o terreno e o clima.

•

Levantamento geoffsico, o qual ajuda a determinar as areas aonde o potencial de agua subterranea e
mais elevado e aonde ha probabilidades de a perfura9ao interceptar agua subterranea. Os metodos
especfficos utilizados incluem a travessia magnetica, a travessia electromagnetica e sondagens verticais
de resistividade.

•

Perfura9ao de furos de sondagem e testagem em locais definidos com referencia ao levantamento
geoffsico. A testagem dos furos de sondagem incluiu testes de pepitas (uma maneira rapida de determinar
a condutividade hidraulica dum aquffero que nao foi sujeito a bombagem de teste) e bombagem de teste
(incluindo testes de descida de nfvel e testes de descarga constante para determinar os nfveis de descida
de nfvel e a taxa de recuperac;;ao do nfvel estatico da agua).

Utilizaram-se um total de 66 furos de sondagem na bombagem de teste, consistindo quer de furos perfurados
para o efeito quer de furos de sondagem seleccionados, que estavam disponfveis em resultado do trabalho de
prospecc;;ao e pesquisa de carvao. Normalmente, perfurou-se um par de furos de observa9ao (um furo
profundo construfdo para captar e registar informac;;ao sobre o aquffero profundo, e o segundo, um furo pouco
profundo para obter informac;;ao sobre o aquifero empoleirado) para cada furo de bombagem. A decisao sobre
o actual numero, a posic;;ao e a profundidade dos furos de observagao, tomou-se logo que os resultados do
pogo de bombagem ficaram disponiveis. Nos casos em que a perfurac;;ao do furo de observac;;ao resultou na
descoberta de agua com potencial maior do que o prn;;o de bombagem, utilizou-se o poc;;o de observac;;ao para
o teste de bombaaem .
A interpreta9ao dos dados geofisicos indica que os estratos geol6gicos da ATMB sao bastante uniformes. Nao
se identificaram anomalias magneticas, que poderiam estar associadas a intrus6es de dolerito, embora se
tenha encontrado um certo numero de falhas ('lineamentos estruturais'). A perfuragao de aguas subterraneas
mostrou a presen9a duma sequencia de rocha sedimentar muito espessa em toda a forma9ao do Karoo da
ATMB. 0 dolerite nos furos perfurados nao foi intersectado, confirmando a interpretagao baseada nos
resultados do levantamento geofisico, segundo a qual os estratos do Karoo na ATMB nao sao afectados par
intrus6es. A sequencia do Karroo consiste numa sucessao de camadas de xistos, arenitos e carvao, em todos
os furos de sondagem . A cobertura do solo e geralmente fina e nao ultrapassa os 5m, a excep9ao das zonas
aonde ha dep6sitos aluviais quaternarios (geologicamente recentes) presentes, nas areas da planfcie aluvial
do rio. Aespessura do horizonte meteorizado varia desde 15m ate mais de 40m. A fractura9ao e geralmente
localizada. Uma vez que a massa rochosa se torna menos meteorizada, os estratos sao competentes, embora
se ten ham registado horizontes colapsaveis em profundidade (nalguns casos a mais de 100 m abaixo do nfvel
do solo).
ldentificaram-se tres classes de aquiferos na area geral da ATMB:
•

0 primeiro, que ocorre nas imedia96es da ATMB, encontra-se nas rochas sedimentares do Karoo que
compoem a regiao carbonifera (de cor castanha clara e referida como Ri). Esta area e classificada como
um aquffero de classe C2, com ocorrencias de agua subterranea limitadas ou locais.

•

0 segundo, imediatamente a Leste da ATMB, sao gabros de Tete e anortosite e sedimentos da idade do
Karoo, classificados como um aquifero 82 (de cor amarela e referido como p88 e Ri) . Aqui, acredita-se
que as fracturas e as zonas de contacto entre diques tern potencial para produzir maiores rendimentos, na
ordem dos 0,5 - 2,5 l/s, embora isto nao se possa ter confirmado pelo estudo hidrogeol6gico.

•

0 terceiro aquffero, mais produtivo, esta ligado ao aluviao do baixo Rio Revuboe e as planicies aluviais do
Rio Zambeze (de car azul escuro e referido como Qal). Estes aquiferos primaries sao classificados como
aquiferos A 1 e A2, associados com dep6sitos fluviais ao longo das margens dos respectivos rios .
Prevem-se altos rendimentos superiores a 14 l/s nestes aquiferos.

Conclus6es especificas retiradas dos estudos geofisicos e de perfurac;;ao nos sedimentos de Karoo na ATMB,
sao as seguintes:
•

Os aquiferos identificados nas formac;:oes do Karoo sao tipicamente secundarias e desenvolvidos por
horizontes sedimentares ao longo de camadas ligeiramente meteorizadas. A media de transmissividade
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e baixa,

2

sendo menos de 0 5m / que confirma a baixa perrneabilidade do estrato. Estas condi96es sao
cari'lcteristicas do est.rato do KaJOo onde sao mal9adas pelas estruturas ffsicas tais como intersec96es
dolerite
"

Existe tarnbern pouca evidencia de ocorrencia de aguas subterraneas real9adas ao longo de outras
2
estrutu1 as ffsicas tais corno falhas. Ocasionaimente, valores de transrnissividade alta ate 20m /d foram
relacionados a fractura e/ou falhas, consideraclas incomum.

0 rnovimento de aguRs subteiTAneas ocorTe prlncipalmente ern zonas de t;Ontacto entre o~ vanos
.sedimentos de horizonies, em areas limitadas. Os aqufferos sao limitados (as aguas atingem 50m abaixo
do nivel \Je suµe1iicie) de aguas de baixo nivel relativarnente estatica (5·10rn). Os testes de
5
armazenamento mo.strarn val ores entre 1x10 e 1x106 qua confirmam estas cond1<;6es llmitadas.

A litologia de jorros de agua indica quo as camadas de ca1vao n8.o sao caminhos preferenciais de
correntes de aguas subterraneas. Foram apenas registadas alguns jorros de &gua nas camadas de
carv8.o Quatro jorros ocorrcram no contacto entre a jur19ao das camadas de carvao e a argila. Apenas 20
dos jorros foram registados em pedras de argila ou no contacto corn a rnesrna.
•

\/ariac;oes na ocorrcncin de aguas subtena11ea.s sao relativarnente rnenores dependendo de cada are;:i
A excepvao da a.i"ea Sul onde a infra-estrutura da mina ea estacao termoelectrica estao planejadas.
Os jorros de agua sao proiundos na sua sequencia e em pa11icula1
intBrsesrac!s a rner:cs 375rn oJ:;a.lxo do nivel de superffcie

11a

area dci mina.

A

8.9; •a !oi

Toda. a sequencia do f\aroo e saturada - enquanto muitas das observa95es nos furos de sondagem
testadas foram secas, srn tempos se enci1iam de agua de urna forma visive!. A similaridade entre os
nfveis de 0:\gua nR h0111ba (fundo} e a observag5o nos furos de sondagem i11dica111 que nao existiam
camadas impGm1eaveis confinadas a urna sequencia sedimentar, excepto ern alguns luqares onde
houvcsse urna exµectativa de aquiferos na supe1ifcie de zonas humidas. Os testes dos furos mostrararn
sorne11te um com rsvidencias de condi9oes de aguas elevada5 F.:m todos os outros casos, as observa96es
de nivel baixo das aguas nos furos foram influenciados pela bombagem dos furos de sondagem
adjacentes proiundos, um facto que inclica que toda a sequencia !iidraulicamente continua.

e

•

0 nfvel de agua abaixo da superffcie tem uma tendencia de sirnular a tipografia.

Aguffe!Q§...fil!.tviaiilllanfcies\.
Do1s i'uros de c;ondag01-r; f~~,.am construfJos (iviRLD0·1 e fv1RLD03J nas margens do Rio Revuboe.

Os aqufferos a!uviais dos rios Zambeze e Revuboe sao o resultado de deposi9oes de sedirnentos que tem
lugar durante as inundagoes, em combina<;ao com as mudan9as das tormas de movime11ta9ao do rio. O cic!o
de inunda96es deposita uma concessao de terra arenosa, lodo, e no caso do Rio Revuboe, urna camada
espessa presente entre 8rn 8 12m de profundidade .

e

O padrao de disposi9ao tipico e compreende uma sucessao de terras, area grossa, e material de argila fina
que melflor descrevetn a enarg a da corrente cio rio durante varias disposig5es de ciclo. No geral ao longo dos
aqu!feros a!uviais no lio Rev(1boe lnclul um horizonte que ocorrn cle 8 a 12m abaixo da superficie.

A extensao dos aqufferos aluviais geralmente seQue a corrente do rio corn aquiferos ma1ores desenvolvidos
rlentro das f1121·gens JI. grossum dos dep6sitos & va!'i&vei e µodem exceder 3Srn nos locais. Geralmente
a espessum

e de 7 e 20n1 na rnaioria das 8.reas oncle s.s cleposic;oes ocorreri-,

As conclusi5es especificas retiradas do estucfo cias aguas subterr:'inAAs s8J::>
'

?"'

.seguintes:

Os aquife101:• des.91-.vclvidos a.o tongo do rio Revuboe oconeni ao longo duma 8.rea iirnitada, nurn padrao
tipo !ente s. portan!o o seu armazenamento
limitado. Ao longo do Rio Zambeze. estes aqufferos
descnvo\veram-se &m a.reas maiu1es e, portanto. tem maior potencial de desenvolvimenio.

e

Os aquiferos aluviais sao primariarnente aqufferos nao confinados, de extensao variavel, e os mesmos

as

sao sensfveis
varia96es sazonais, em termos do nfve/ da agua. Estes aqufferos estao em continuidade
hidraulica directa com o rio. 0 potencial do aquffero
controlado pela espessura .saturada, pela
granulometria dos sedimentos e pela extensao da area.
•

e

As transmissividades tfpicas destes aqufferos sao elevadas, indicando uma circula9ao rapida das aguas
subterraneas nos sedimentos .. Os testes de bornbagern do furn de sondagem MRL 02, por exemplo, e as
analises posteriores, mostraram transmissividades de 4 500 rn2 por dia.
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Os aqufferos desenvolvidos ao longo do rio Revuboe ocorrem ao longo duma area limitada, num padrao
do tipo lente e, portanto, o seu armazenamento e limitado. Ao longo do Rio Zambeze, estes aqufferos
desenvolveram-se em areas maiores e, portanto, tern um maior potencial de desenvolvimento.
•

Os rendimentos dos aquiferos variam dentro de amplos limites, e os rendimentos sustentaveis s6 se
podem projectar depois dos testes de bombagem serem prorrogados a longo prazo (1 a 3 meses de
descarga constants). Os rendimentos obtidos durante os testes a prazos mais curtos, realizados durante a
investigagao (ate 5 dias de bombagem) sao de 1o l/s nos testes do aquffero principal do Rio Revuboe e de
mais de 80 l/s nos testes do aquffero principal do Rio Zambeze.

•

Os aquiferos desenvolvidos ao longo do Rio Revuboe tern geralmente uma extensao de area limitada e s6
sao adequados para o abastecimento local de agua, satisfazendo exigencias que variam desde os 10 ate
aos 40 1/s. Podem-se identificar aquiferos primarios desenvolvidos numa area mais extensa ao longo do
Rio Zambeze (remete localizagao do furo de sondagem MRLD02). Estes aqufferos tern o potencial para
abastecer entre 50 e 300 l/s ou mais.

a

Quadro 6-4:

Defini~ao

dos Termos Geohidrol6gicos.

Aquffero e uma rocha ou sedimento numa formagao, grupo de formagoes, ou parte duma formagao, que esta
saturada e suficientemente permeavel para transmitir quantidades economicas de agua para pogos e
nascentes.
Nfvel estatico da agua e a superffcie dum corpo de agua subterranea, aonde a pressao da agua e igual a
pressao atmosterica. O material de terra debaixo do lengol das aguas subterraneas, esta saturado com agua.
Condi~6es de agua subterriinea confinada representam um aquffero isolado da atmosfera por uma
forma9ao geol6gica impermeavel. Geralmente estes tipos de aqufferos estao sujeitos a pressoes superiores a
pressao atmosferica.

Litologia sii.o as unidades geologicas que compoem o subsolo e constam duma sucessii.o de tipos de rocha.
Jorro de agua e 0 horizonte no qua! a agua subterranea e intersectada durante a perfuragao.
Transmissividade e a taxa de caudal de agua, em metros cubicos por dia, atraves duma unidade de largura
do aquifero, sob um gradiente hidraulico unitario (Unidades: m3/dia/m ou m2/dia).
Permeabilidade define a facilidade com que a agua passa atraves dum meio poroso.
Capacidade de armazenamento e o volume de agua que um aquifero liberta ou admite para armazenamento,
oor unidade de suoerficie do aauffero e oor unidade de diferenca de nivel.
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Tabela 6·3: Registo de Furos de Sondagem Seleccionados.

BE 0801

electrica

87

G,8

Arenitos altamente fracturados

BE 0802

Perto da central
electrica

180

2,9

Arenitos altamente fracturados

BE 0821

Pe1to do local do
dep6sito ocidental
de resfduos

120

4,6

Xistos fracturados

78 - 192

11 Jl

29"/

'J.8

Petto do local do
dP.rosito ocidental

BE 0824

Xistos fracturados Mi'iltiplos jorros de agua de
78ma192m

de resfduos

Ai-ea da mina a ceu
aberto

BE 0806

/venitos tracturados

jorro~ I

ArenUos fraoturados. Outms furos de sondagej

BE 0814

Area da mina a ceu
abcrto

BE 0808

orientada a

220

na area da rnina a ceu aberto reg1staram
de agua menores (<0.5 l/s), ocorrenclo a maio1
parte dos jorros de agua a mais de 150 rn
abaixo do nivei do ierreno.

5,9

Falha principal

Ory

Noroeste-Sudeste
Falha principal

orientada a
No roeste-S udeste

BE 0809

Falha principal
orientada a

BE 0810

283

-0,5 Ifs

295

- 0,5 l/s

352

- 0,5 !Is

Noroeste·Sudeste

Falha principal
oriemada a

BE0813

Noroeste-Sudeste

Orla da mina
., 00 - ·200

proposta a ceu

BE 08i 1

II

I

aberto

-'· -- - - · _

' '

10- 26
I

_ _..___

_ _

___ _l _____ __._

Presen9a de sedimentos aluviais espessos. 0
furo de sondagem colapsou varias vezes devido
natureza dos rnateriais aluviais. Os Aluviais
estao completamente saturados, com uma
espessura de 34 m. Registaram-se 101rns de
agua ap6s SS terem sela.do OS aiuvia.is.

a

_ _ _ - - --

- - - - --

-------

Oualidade d~::; AHuas '-> U 1~t1::11a11e:&~
fa.. qualidade da agua subterranea demro da ATMB e da area cir·cundante

e

avaliada no Estudo Especial!zado.
reaiizaram-se tres rondas de amostragem e preve-se urna qua1ta ern rneados de Fevereiro de
2009. A terceira inclui a amostragem teita a partir dalguns dos novos furos de sondagem de agua subterranea

Ate a data,

Dos furos de sondagem sujeitos a amostragem, nove intersectaram a geologia do Karoo associada aos veios
de carvao, enquanto tres intersectaram o aquffero aluvial associado aos rios Revuboe e Zambeze. Os
resultados da analise das amostras compararam-se com o Padrao Nacional Sui-africano para a qualidade da
agua pbtavef (SANS 0241 , 2005), com o guiao para a gestao de qualidade da agua potavel (DWAF, 1988) do
Departamento das Aguas da Africa do Sul (DWAF), e com as normas para a qualidade de agua da
Or9aniza9ao Mundial da Saude (WHO) , rla 2004.
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A partir das analises, podem-se tirar as conclus6es seguintes:
•

A qualidade da agua na geologia do Karoo e fraca . A salinidade e elevada (ate 725 mS/m em BE 821 ),
com todas as amostras provenientes dos furos de sondagem na geologia do Karoo, a mostrarem
condutividade electrica em excesso, do padrao da Classe 1 do SANS para a agua potavel (150 mS/m).

•

As concentrar,:oes de Nae Cl na geologia do Karoo ultrapassam as concentrar,:oes da Classe II do SANS
(maximo permitido) para a agua potavel. Mediram-se concentrar,:oes ate 1440 e 1056 mg/L Na e Cl,
respectivamente, em BE 0821. As leituras de pH nas amostras provenientes destes furos de sondagem,
indicam condir,:oes neutras a ligeiramente alcalinas, com o pH a variar de 7,9 a 8,5.

•

Observaram-se concentrar,:oes elevadas de micronutrientes, incluindo Ba, Fe, Mg e Mn, em varios furos
de sondagem do Karoo. Determinantes tais como o Na, F, Cl, tambem ultrapassaram os valores das
normas, em varias amostras. Alem disso, determinantes tais como S04 e Al apresentaram, por vezes,
concentra96es elevadas e ultrapassaram os valores das normas da Classe I (SANS 241 ).

Os resultados analiticos encontram-se tra9ados num diagrama de Piper apresentado na Figura 6-13. A partir
dominada por foes de Na e
deste diagrama pode-se ver que a composi9ao das aguas subterraneas
HC03 - Cl. Os Na, K e Cl - HC03 indicam agua de origem mista e sao, muitas vezes caracterfsticas de agua
de ma qualidade. As aguas subterraneas provenientes dos furos de sondagem MR LO 1 e MR 15, que foram
perfurados para intersectar o aquifero aluvial na area, mostram mais dominancia de HC03, no entanto, a falta
de catioes de Ca poderia sugerir a mistura das aguas subterraneas e possiveis infiltra96es de aguas da
geologia do Karoo .

e

Explica~ao

•
•
0

945Lll005
RBHA 01
RBHA 02

[J

BE 11

"'
,,

BE 110

!:;

BEJ2
BE J25

*

BE26

-(;:

BE43

+

BE83

Ca

+

2+

...

Na +K

~-

co,, + HC0 3

Cl

Figura 6-13: Diagrama de Piper de amostras de agua subterranea, da monitoriza9ao de furos de sondagem.

6.1.6

Aguas de Superflcie

lntroduc;ao
Muiias actividades industriais usam e/ou depositam grandes quantidades de agua durante as suas opera96es.
Sendo a gerar,:ao de energia uma delas. Mudanr,:as na disponibilidade de agua pode afectar usuarios locais,
e dados hidrol6gicos permitem que o impacto potencial nos recursos de agua seja avaliado e previstos. De
maneira a controlar o fornecimento e a qualidade da agua, foram conduzidos estudos para determinar o seu
Status Quo. Foram feitos em forma de colheita e avaliar,:ao de dados de clima e do tempo para caracterizar os
padroes de pluviosidade e evaporar,:ao, determinando os padr6es nas areas e o regime de inunda96es dos
Rios Zambeze e Revuboe. A avaliar,:ao dos dados revelou que houve falta de chuvas e de informar,:ao sabre
quedas especialmente na ATMB.

Avaliacao de dados dos pluvi6metros e do clima
P/uviodidade
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0 lnstituto Nacion I de Meteorologia (INM) e AR1\ do Zambeze colheu dados de pluviosidade nas
proxiniidades do projecto. 0 INM tem uina estacao rneteorol6gica localizada em Tete. ARA do Zambeze
controla uma rede de man6metros na reglao de Tete Os dados. pronogados ao Jongo de 54 anos em Tete e
i8 anos para Chli1goc.li:i mostraram que a pluv1os1dade na regiao de Tete altamente variavel entre 316mm
num ano excepcionalmente seco e de 12371111n num ano chuvoso com quedas extremas 1ais como siclones.
Os dados de Chingodzi apresentaram algumas gafes e anomalias.

e

Tabela 6-4: Pluviosldade mfnlma, media, e maxima mensal IJara o periodo registado em Tete.

170.7

Media

152.2

367.9

Maxima

521.4

86.7
348.0

16.1

4.4

174.6

37.7

3.7
15.0

16.9

20.8

1.6

9.5

54.2

136.5

17.8

90.6

152.2

354.3

Os dados mostram que:

As quedas de chuva sao sazonais:
o

As quodas variam sign!flcantemente ue ano oara ano:

•

A-.; quedas rnaxirnas ocorrern entre Uut1Jbro e Abnl,

o

Os meses

m~ls

secos ca.iem no hwemo (Maio a Setemhl'O), com uma media entre 4,4mrn e 1.6mm nestes

meses.
1.;no

I
,
i

I
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!
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Flgura 6·14: Compara9ao dos totais de pluviosidade anual medtdos em Tete e Chingcdzi, mostrando anos de
ocorrencia extrema de ph..1viosidade.
Os dados da pltJViosidade coll1idos em Tete foram usados para desenvolver e compreender o padrao anual
rnensaL
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Figura 6-15: Pluviosidade mensal minima, media e maxima medida em Tete.

Curvas de lntensidade - Dura9ao - Frequencia {IDF) em Tete
Curvas de lntensidade - Duragao - Frequencia da pluviosidade expressao a relagao entre a intensidade maior
da pluviosidade (em mm/h) durante um determinado perfodo de tempo (em minutos) e o perfodo em anos ate
o retorno da ocorrencia. 0 retorno do perfodo de chuvas indica a tao rara/frequencia desta ocorrencia. As
curvas de lntensidade - Duragao - Frequencia da pluviosidade sao um instrumento importante que permitem
prever o quando, quantas vezes, quedas extremas ocorrem permitindo uma analise de riscos e planeamento.
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Figura 6-16: Curvas de intervalos de recorrencia de tempestades.
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Tabela 6-5: lntervalos de recorrencia.

0.1

136.0

202.3

226.1

255.0

278.8

300.9

0.25

1D2.4

152.3

170.2

192.0

209.9

226.6

0.5

73.6

109.5

122.4

138.0

150.9

162.8

48.0

71.4

79.8

90.0

98.4

106.2

2

28.8

42.8

47.9

54.0

59.0

63.7

3

20.8

30.9

34.6

39.0

42.6

46.0

4

16.4

24.4

27.3

30.8

33.6

36.3

5

13.4

20.0

22.3

25.2

27.6

29.7

6

11.6

17.3

19.3

21.8

23.8

25.7

9.0

13.4

15.0

16.9

18.5

19.9

8

- - --

---E\!i;,.porizarao

As taxas de evaporizarao podem ser altas com um irnpacto significativo na superficie das aguas. 0 fndice de
Evaporizarao em Tete
apresentado na tabela 6-6. Estas medidas representarn um fndlce potencia\ de
evaporizarao usando um piano de Classe A. 0 total da evaporizarao de r.erca de 2300 mm/pa. lsto tern um
impacto significativo no escoarnento, padr6es e Indices de recorrencie.

e

e

Tabela 6-6: Media de Evaporizarao mensal colhidas pela estacao meteorol6gica de Tete.

Evaporaiyao
(mm)

Avaliac;:~fo

325.9

283.0

187.4

137.6

116.1

146.7

164.1

167.7

149.7

169.8

219.3

226.8

de dados de caudal

Os dados dos caudais dos rios sao essenciais para uma compreensao da Hidrologia e gestao das aguas de
superffcie. Um born dado para o rio Zambeze foi extrafdo da Barragem de Cahora Bassa e de urna esta9ao do
caudal em Tete. Alguns dados para o rio Revuboe foram disponfveis. Foi instalado urn mi=m6metro e medidas
de caudal na ponte de ivioalize para rneihorar os dados. Ambos os rios tern margens e carnadas de areas
movedi9as de maneira que as leituras detal11adas do caudal sao necessarias para garantir dados correctos. 0
man6metro e a estacao do caudal instalada na ponte do afluente do Revuboe perdeu-se por vandalismo e
nenhum dado foi colhido nesta estacao.

Rio Zainbeze
bacia do Zambezo (bacla de drenagem) este11cl1:1-se por aiguns i 380 ooo l<rn 2. 0 caudal de base do rio
Zambeze na area da ATMB e reguiada por descargas da Barragem de Cahora Bassa, para energia
t:i..

l11droelectrica. As mediQ6es das descargas da barragem, i.e, caudal do rio, mostram uma taxa de caudal de
base dP. entre 1201i m~/c;M '? ?()00 ris1s 0 g E.:cepcicnalmente altos picos de caudais for am 9032 m3/seg. em
!.lian;o de 2001 e 8083 m3!seg. em FevfM~iro ria 2007.
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Figura 6-17: Medic;:ao das descargas da Barragem de Cahora Bassa para o Rio Zambeze.

Rio Revuboe
A bacia do Revuboe estende-se por mais de 16.800km 2 . As medidas do caudal foram tratadas com cuidado
porque mostraram uma base de descarga aumentada de cerca 0.4m a 1.0m reflectindo uma tendencia no
aumento desde 1977 (Figura 6-18) . Os indices maiores tern sido de 7m a 8m e o aumento tern sido devido as
mudan9as no perfil do rio e nao ao aumento no fndice do caudal no rio. Uma esta9ao de caudal (estar,:ao 2) foi
estabelecida no rio na ponte de Moatize. A rela9ao do estado de descargas para o Rio neste momenta
e apresentada na Figura 6-19.
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Figura 6-18: Medidas de descargas na estac;:ao do rio Revuboe mostrando um aumento desde 1977.
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Bacias Hidrogratica.
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rio Revuboe.

Zonas Mumidas

Uma area significante se encontra na ATMB. Estas sao Crocodilo , afluentes e a Zona Hurnlda de Ra-Touro
pantanosa. Alimentadas pela drenagem das bacias na ATMB. Estas areas i1C1midas e suas bacias sao
mostradas na Figura 6-20.

Tabela6-7: Bacias hidrograficas na ATMB e suas areas.

1115,4

2

835,4

3

506,8

5

1385.4

6

378,6

7

216, 1

8

207,4

9

206,7

10

i84,5

-----11i2

65,1

13

60,5

3·1

21.0

32

35,8

41

217,3

42

159,0

43

36,5

66,1

---

AVALIA.r;"ito DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA}

76

RELATORiO FINAL DO ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL (RFEIA)

RIVERSDALE MOCAMBIOU E LIMIT ADA E ELGAS, SARL AREA DO TiTULO MINE IRO DE BENGA PROJECTO DA CENTRAL
TERMOELECTRICA DE BENGA

0 AMBIENTE DE BASE
~7000

Base mllitar

Campo de

570000

573000

e

pertura~iio

~ de recurs os
Acampamento Riversdale

a.tlNGODZI

Eotrodo de
11'onopon• de ROM

Detalhes da mina e da

confgtnyao das
inta-estruturas sujeitas
a mudanps.

Transporte (estrada,
inhas terreas, correias
transportldoras) e central
bmnoelecbica sujeitl
a um a AIA separada

O
!!C.5$/Jiiiiiiii"l!''!'!!!!!!!!1!!!!,r:miiiiiiiiiiiiiiii1,ilWJ!!!!!!!~2,COO

I
.

507000

570000

Meter::

I
_

573000

Figura 6-20: Bacias hidrogrclficas e zonas hurnidas dependendo das bacias ATMB dernarcadas por linhas
verdes.
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Coll::ieita de dadQ? actuali:wdos na ATMB
Uma talta de dados de pluviosidade e descargas para BATA tez com qua a colheita e monitorizac;;ao de dados
se-torna urna prioridade. Man6rnetros foram lnstalados na area para aclualiza<;ao de dados da pluviosidade.
Tents.tivas de colheita de mais dados nas correntes e cauda!s do 1io foram obstrufdas quando o equiparnento
de recolha de dadas foi 8)..iorquido. As medidas seguintes devern ser tomadas ·
Leituras diarias no Rio Revuboe para o ano hidrol6gico para deterrnina1 varia9oes de descargas
suficientes p9.1 a dsterrninar Indices de variai;,:6es do caudal.
~

e

Na l1idrologi&, as clescar9as ou correntes dos rios sao o volume de agua que ele tmnsporta num pet fodo
de tempo. As descargas do Rio Revt!boe devem ser feitas de seis em seis meses.
Uma curva de estado de descarga e um grafico que demonstra a rela9ao entre o indice de caudal
(descarga) clo rio e o nfvel da agua do rio lido por um 111a116rnetro (estai;;ao). Este grafico perrnite o volume
de descarga de agua pelo rio de ser estabelec!da pelo nfve! mostrado no man6metro. A c.;urva do
estado-descarga para o Rio Revuboe deve ser actualizada.

6.1.6

Rufdo

lntroducao
A i11trodu0ao cle open:1g6es altamente mecanizadas nurn a111biente r•Jro.I ira elevar os niveis cJc r: 11.ln ambientc.
exist~11le ria Area de Estudo de Benga. Realizou-se uma analise de base do nfvei de rufdo na Area de Estudo,
a firn de caracterizar os nfvels sonoros existentes, corno base para a avalia<;:ao do irnpacto do ruido causado
pela ce11traf electrica.
MetodologiA de Medic;ao
Na ausenciA rle pad1·6es 0t1 normas ou moc;:ambicanas no que diL respeito a medic;ao dos 11iveis de ruido
ambiente, as medi<;:6es do nfvel de ruido na Area de Estudo de Benga conduziram-se em conformidade corn
0$ procedimentos especiflcados 110 Padrao i\Jacional Sul-africano (SANS 10.103), 'A Medi9ao e a Avalia9ao de
Ruiclo Ambiental no que cliz respeito
utilizar;ao da terra,
saude, ao transtorno e
comunica9ao de
discurso'. Este padrao estabalece requisitos pormenorizados relacionados com os metodos de medi9ao
sonora, que estao em consonancia com outras normas internacionais reconllecidas.

a

a

a

Realiza.ram-se medi<;:6es do nfvel de ruido sonoro na Area de Estudo de Benga, tanto durante o dia como a
noite, As medi96es foram feitas utilizando um analisador de som, um microfone e um calibrador do nfvel de
fliid•J, 1::uu 1µrindo 0s requisiros de prr.icis~o do SAMS 10103. Para cad a amostra de medigao, notararn-se
tambem as impressoes subjectivas do rufdo ambients. Todas as medi<;:6es se realizaram durante a epoca
seca 0 rufdo arnblente de insectos e ras durante a epoca chuvosa pode aumentar os nfveis sonoros locais.
mas estes sao considerados pela rnalor parte das pessoas, como sendo 'sons naturais' e, portanto, nao sao
oonsiderados como um factor que contribua para afectar a qualidade sonora do ambiente. A maioria dos
acusticos Avi!am. como nao 1·epresentativas, as medi~oes nos perlvuos em que o ruido de ras ou de insectos
pr6ximos do anaiisador de som influenciam as ieituras, ou anotam os nfveis de som gravados, de modo a
reflectir as razoes para o aun-1ento do ambiente.
Registaram-se os nfveis sonoros. utilizando os descr!tores de nfvel sonoro LAeq (OBA) e LA90 (dBA). 0 LAeg
fornece uma energia media dos diferemes nfveis sonoros clurante um determlnado periodo de referencia, o
qua! deve -;;er sufic1entemente longo para ser representalivo do perfodo (diurno ou nocturne) am questao. 0
LAeq e um rle!=:crifr:-1r rer.oriheddo lnternacionaJmente, utllizado pa•a 111edir e avaliar o irnpacto dos nfveis
sonoros relativamenti; ao incomodo da comunidade. Ha normas d1sponiveis que uttlizarn o descrito1, segundo
as quais se pode availar o impacto de qualque1 aumento de som, causado par um projecto. 0 LA90 apresenta
o nfvel sonoro medio tiltrapassarlo ern 90% do tempo durante um pe:lodo de rdsrencia espacificado. T1al}'- ·H
de um descritor L'.1til, par& tern cio LAeq, uma vez que da urna inr!loayao sobre se ha ou niao quaisquer
ocorrencias partlcu:a.res. a .....11io prazu. que te1·iham distorcido os nlve1s sonoros rnP.rlios.

Medicoes de Nfve! de Rufdo
Realizaram -se rned196es de base na Area de Estudo de Benga, nas quatro localidades apresentadas na
Figura 6 21 Os resultados apresemam se na Tabela 6-8. A Figura 6-22 e a Figura 6-23 oferecem urne:
llustra~a o da variabilidade do som durante o perfodo de 111edi9ao, para dais dos perfodos de medigao diurna e
um dos periodos de medic;ao nocturna A BSA
de caracter rural, e os niveis sonoros sao baixos,
especialmente durante a noite, quando decaem para um ambiente que se encontra no valor mais baixo dos
valores reconhecidos ):la1a um ainbiente rural tranquilo (compare os resultados da Tabela 6-8 abaixo, por
exemplo,coni o SANS i0.103, no qua! a classifica9ao aceitavel dos niveis sonoros nocturnos nas zonas rurais
e considerada como sendo urn LAeq de 35 dBA). Os nfveis de rufdo toram semelhantes em todos os quatro

e
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locais. Estes resultados sugerem que mesmo que haja um pequeno aumento no ruido, este e susceptfvel de
ser ouvido como uma intrusao.
A Figura 6-22 e a Figura 6-23mostram os niveis instantaneos de ruido registados durante o periodo de
medigao seleccionado. Estes graficos dao uma ldeia do grau de flutuagao do som - uma caracterfstica que e
dissimulada pelas medias de energia, tal como o LAeq . As medi96es de ruidos nocturnos, efectuadas em
Nhambualu , mostram quao consistenternente baixos sao os niveis sonoros neste ambiente.
Tabela 6-8: Resumo dos resultados das mediy6es dos nfveis de rufdo, efectuadas na ATMB.

Dia 1

MP1

--

Dia 2

I

,}J;

..

:

44,2

38,6

Quente com vento ligeiro. Motor diesel ao fundo .
Canto de passaro e canto de galo. As vezes ha
pessoas que passam e falam no piano .

35,4

24,1

Quente com brisa. Muito calmo. Mais tarde ha
pessoas que passam e falam. Arranque de motor
diesel ao fundo.

20,1

Fresco sem vento. Extremamente cal mo, a
intervalos. 0 nivel de ruido e determinado por
du as ocorrencias, OU seja, pessoas e urn a
a passarem 0 ponto de
carroga de burro
medigao.

Nhambalualu
Noite

,

•": -•:;··

34,0

.

Dia 1

46,9

34,4

Nao ha nenhum rufdo mecanico audivel.
Rebanho de cabras passa o ponto de medigao, a
balir. Passam bicicletas de vez em quando . 0
vento influencia a leitura.

Dia 2

33,6

23,0

Pessoas e bicicletas passam o ponto de medigao .
Canto de passaro. Pessoas a chamar ao fundo.

Noite

22,3

20,1

Extremamente tranquilo. A unicoa ocorrencia de
ruido e uma pessoa a passar 0 ponto de
medigao.

MP2
Cangale

Dia 1

43,5

32,8

0 vento sopra constantemente e influencia a
leitura. Criangas a gritarem ao fundo. Caprinos a
balirem. Canto de passaro. Motorizada passa o
ponto de medigao.

Dia 2

39,5

20,6

Gado a mugir ao fundo . Pessoas passam , a falar.
Mais tarde , na medigao, motor de vefculo.

MP3
Benga-Sede
Noite

28,7

20 ,1

Extremamente tranquilo . Pessoas passam no
inicio da medigao. Depois disto, ocorrencias
pontuais de muito pouco dura9ao, influenciam a
leitura.

Dia 1

41, 1

31 8

Vento constante influencia a leitura. Caprinos a
balir e gado a mugir.

Dia 2

51 ,2

25,8

Tranquilo. Pessoas a falarem ao fundo. Bebe a
chorar. Veiculo pesado no fim da medi9ao
determina uma leitura el evada.

Noite

23 ,3

20 ,5

Duma maneira geral , extrem amente tranquilo.

MP4
Capanga Gulo

LAeq
LA90

= Nivel de ruido medio.
= Nivel de ruido ultrapassado em
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Figura 6-21: Localiza9oes dos pon1os de medlc;:ao. MP1 Nllambalualu; MP2 = Cangale; MP3 = Benga-Sede;
IVIP4 ::: Capanga Gula.
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Figura 6-23: Resultados detalhados de medic;:ao para Capanga - Gulo durante o dia (Dia 2). Note o efeito da
passagem de um veiculo pesado as 17h52.
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6.1.7

Es etica - o Recur o Visual

A beleza natural provoca uma atracr;ao i11stm11va no se1 I urnano. Conscie1 1te ou inconscientemente, todos n6s
distinguirnos entre r:::enas que sac esteticamente agradaveis a aquelas que nao o sao, ou aquelas qua
sofreram 111n impacto negativo. geralmante devido a actividacle hurnana. A nossa percep9ao destas paisagens
tambern e parc1alrnente determinada pela natureza da opiniao que temos das mesmas e da dist§ncia a partir
da qual sao vistas. Muitos aspectos, tais como a nossa bagagem cultural, a nossa educa9ao, as nossas
expe riencias, as nossos antecedentes sooloecon6micos, a complexidade da cena, a saude ecol6gica da area,
bem como a singularidada da cena, consc:iente ou inconscientemente, tambem influenciam as nossas opinioes
acerca daquilo que vernos e, portanto, nao e possivel atribui 1um valor especffico aqualidade ou a importancia
durn recurse visual. No contexto das rnudan~as visuais provocadas par um determinado projecto, uma analise
destes factores constitul a base da metodologia da avaJia9ao do impacto visual.
Esras lim1ta9oes sao agrave:idas pelo facto de as condl9oes em que se ve a recurse visual poderem mudar
dramaticamente, devido a fen6rnenos naturais, tais como o c!lma. as condiQ5es climaticas e mudarn;as
sazonars (Cl<A, 2008). 0 impacto visual. portanto, nao sP pode n1edir de mode simples a confiave!, tal como
se pode para os elementos fisicos da paisagem. A avalia9ao das qualidades esteticas depende duma
avaliayao profissional, mas, mesrno asslm, subjectiva. tendo em consideraqao a grande massa de
conhecirnentos cientiflcos qua se rlP.~envolv'?rnm no domlnio da av<ilioc;:ao do fmpacto visual.
Na idaia sociocultural local. as comunldades da area parecem aplfcar muito mais um valor utili1arista ao seu
ambiEmte. do que um valor estatico Por exemp!o, o vaJ01 pGrcehido para os rios e ode uma tonte de agua e
de peixe, e as florestas sao um recurse basi~~o p;:i1;i ca)rt 1, ·~:i 1-:I mad1:;ire1 rj;:; c<Jnstrugiio, plant&;. medioinais ~
mel lsto de espe1ar daclas as circunstanc1as da sua ~1tua9ao socioecon6micg. E interessante notar que,
mesmo em ambientes academicos sofistlcados, hi:\ 1.1111 Jebate cons1deravel sabre o concaito estabelecido
para paisagens e sabre os seus valores estc11cos. Algumas dGssa.s µosi<;oes aigumentam que, em vez da
fruiqao passiva lradiclonal da paisa.gem o q1Je e mais arle4uadr ao nosso tempo e a situai;:ao ambiental. E
promover a frul<;ao de paisagens de dlversldade e sustentabiliciade ecol6gica -o que nao pods ser congruente
com 3S actuais ldeias da estetica dLn11a paisagem.

a

0 caracter da paisagem natural
A Area do Trtulo mineiro de Benga compreende as planic1es aluviais dos rios Zambeze e Revuboe, aonde
terreno piano, SUbindo a partir dos l'iOS para OS terrenos mais elevaclOS ao IOl1QO da fronteira Oriental da
area da concessao. Esle lirnite e marcado por uma cordilhelra (Foto 6-5) orientada a noroeste-sudeste, e qua
atinge Lima altitude de cerca de 250 marnsl, cerca de 125 m acima do nivel do rio Zambeze em Tete. Para
alem das planfc1es aluviais do rlo, o terreno localmente cornplexo. com colinas interr.a.l::idas e vales pouco
profundo3. A cordilhelra funciona coma uma barreira visual entre a Area do Tflulo mineiro de Benga e a
estrada nacional N7 em di rec~ao a cldade de lvloatlze e Malawi. A topog rafia da regiao e constitufda por
colinas em declive suave, proporcionando poucas vistas desobstrnidas alem dos 2 km.
0

e

e

Foto 6-5: A paisagem da Area do Tftulo mineiro de Benga com vista atraves da reg iao arborizada em
direc9ao co rd ilhefra de colinas na fronteira oriental. A cordi lheira por detras da mina proposta visfvet a
partir da maior parte da area circunclante.

a

e

As duas principais caracterfsticas hidrol6gicas na area sao os rios Zarnbeze e Revuboe. Estes rios e as suas
planfcies aJuvfais tern uma elevada qualidade visuar e paisagfstfca. Devido a extensao das planfcies aluviais
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(ate 2,5 Km de largura para o rio Zambeze, e 1 Km de largura para o rio Revuboe), estes rios proporcionam
vistas desobstruldas, tanto de curto alcance atraves dos rios, como de longo alcance ao longo dos mesrnos.
As regioes arborizadas da Zambezia e de Mopane disseminam-se por todas as areas baixas na parte
oriental da Africa Austral. Esta regiao ecol6gica caracteriza-se pela predominancia de arvores rnopane
(Colophosperrnum mopane), que e a unica especie de cupula, em grande parte do seu alcance (White1983;
Selvagem and Fernandes 1967). 0 tipo de vegeta9ao predominante na regiao e a floresta, embora com
diferentes especies dominantes e aberta/fechada quanta sua estrutura. lsto tern, na sua maioria, urn efeito
de projec9ao eficaz a uma altura de 3 a 5111 acima do nfvel do terreno natural, especialmente a partir de urna
distancia de 1oo m e mais.

a

Ha uma Zona de Pastagem de Pla nicie aluvial que s6 ocorre ao longo das planfcies aluviais. Ha rnuito
pouca cobertura arb6rea presente nestas areas, as quais, por outras palavras, tern uma elevada exposi9ao
visual. Os terra9os aluviais dos rios Zambeze e Revuboe sao utilizados para a agricultura de subsistencia
depois de terminar a inundac;:ao (epoca seca).
Ha uma zona de zona hurnida que ocorre ao longo da zona ribeirinha dos rios, nalgumas areas, e tal como
as pastagens, esta zona nao tern capacidade de projec9ao.

Foto 6-6: Uma vista desobstrufda da planfcie aluvial do Rio Revuboe.

Foto 6-7: Uma vista atraves do Rio Zambeze.
Os embondeiros
Os embondeiros encontram-se dispersos na paisagem de Tete, e sao caracte risticos da area de estudo e da
regiao (Foto 6-9). Os Embondeiros sao as caracterfstlcas naturais mais importantes, para alem dos dois rios,
proporcionando o seu sentido de lugar
area. A data9ao por radiocarbono confirmou a idade de alguns
Embondeiros como sendo mais de 2000 anos. Os Embondeiros crescem muito lentamente. A populac;;ao local
utiliza a cortic;a, as folhas e a casca para varios fins, incluindo o tratamento da malaria, a fabrica9ao de cordas

a
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e tecidos, a utilizagao corno fonte de alirnento, e como uma fonte de agua em zonas secas. E por estas razoes
e por outras que as arvores tern giande valor cultural e espiritual para as comunidades locais,

Foto 6-8: Vista de grande alcance, na epoca seca, atraves duma paisagem arborizada marcada por
embondeiros.

Foto 6-9: Um embondeiro durante a epoca seca.

CarFicter fei,o pel

Homem

A Figura 6-12 mostra a utiliza9ao de terras que sa encontra classificada globalmente na area de estudo.
O cenario giobal
predominanterne1 te rural ag1fcola. com pequenos carnpos cultivados a ooorrerem dentro
dum mosaico de vegeta9ao natural (arbustos. pa&lagt1r ~ rlrb0rizada5. e bosq1Jes abertos) As povoaQoes estao
espalhadas ao longo do rio Revuboe e da estrada ue acesso a area. Como a area predominantementa rural,
ha pouca luz durante a noite, excepto nos centros urbanos de Tete e Chingodzi

e

e
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Foto 6-10: Uma area perto de Chitambo, de alta qualidade visual, mostrando uma paisagem de verao com
grandes embondeiros no primeiro piano e uma povoa9ao tradicional ao fundo .

Foto 6-11 : A Zona Humida de Crocodile entre Benga - Sede e Cangale, uma cena rural ti pica no verao, de
alta qualidade visual.

Foto 6-12: Uma cena tipica nas areas mais elevadas,
acima das planfcies aluviais, mostrando cultivo misto e
bosques.

Foto 6-13: Uma vista tipica ao longo da planicie
aluvial do Zambeze, mostrando o efeito do
desbravamento da vegeta9ao ribeirinha para lenha e
carvao.

Das duas partes urbanizadas da area de estudo, a Cidade de Tete e o Bairro de Chingodzi. a ultima e a
menos formal. nao tendo sido totalmente urbanizada, e tendo um caracter de semi-urbana. em es pecial na
Unidade de Albanon qu e se encontra dentro da ATMB . Esta area consiste essencialmente dum mosaico cle
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e !nfJ'a-esfruturas lndustr a.is, e inctu1 o principal aeroporto da Provincia. Existem. porem, alguns
rernanescentes do a1nblente rural corn infra eslnituras habitacionais, constitufdo por uma mistura rle materiais
convancionais. melliorados e tradicionais. sendo o desenho do bairro mais conform~ ao estilo organico clas
aideias tradicionais do qt tP. A organizacao tipicn:nonte linea; do resla11le da Unidade de Ch1ngodzi e da Cidade
de Tete
A rnalo1 densidade na utilizaoao de terra residencial (aprox1madamenta 730 pessoas por km 2) na area de
&stu<lo :si!ua-::oe no Bairro Chingodzi do Municfpio de Tete, no lado ocidenLal do rio Revuboe (ver Foto 6-14 e
Folo 8-15) Embora num cenario rural. esta area pod0 so considerar urbanizada. As adeias rura1s no laldu
orieniat do 110 Ravuboe (p.ex. dentro ou multo perto da Area Mineral Titulada) !em uma densldade de 97, 63 e
23 pe!=lsoa~ por km~ respectivamente para Capango., Benga-Sede e Nhanibalualu.

e

Foto 6-14: A Unidade Albano no Bairro de Chingodzi uma area de povoa9ao de grande densidade, com
infra-estrutras pobres e uma mistura de casas tradicionais e, em harmonia com a urbaniza9ao, com casas
construfdas com materiais mais modernos.

Foto 6-15: Ediffcios moderados grandes e arvores, na parte urbanizada mais tradicional do Bairro de

Chingodzi.
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Figura 6-24: Utilizagao de terra globalmente classiticada, na area de estudo.
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6.2

0 Ambiente Biot6gico

6.2.1

Ecossistemas Terrestres

Antecedentes Regionais

a

Os ecoss1stemas terrestres sao comunldades da fauna . da flora e dos seus ambientes, adaptadas vida na
terra. As comunidades terrestres da Area do Tftulo mlneiro de Benga pertencem ao biorna Zambezeano da
Grande Bacia clo Zambezc. /\ Baci<1 do ZambA7P, (le 1,33 mil hoes de l~m 2 de extensao, in corpora quatro
biomas dis1intos e numerosos habitats. Varios tipos de bosques de Miombo cobrem quase metade da bacla,
enquanto as pastagt:ms e as zonas h!'.nnidas cobrern apenas unia pequena area A diversldade de especies da
bacia alnda nao esta tota;lmente entendida ou descrita, nias est!ma-se que hajan1 cerca de 6000-7000
especies de plantas tlorescentes, 200 especies de niamfferos, 700 especies de aves, 290 especies de repteis
e anffbios, 165 especies de peixes de agua doce (excluindo cerca de 500 especies endemicas no Lago
Malawi), 21 O especles de libelulas. 1100 especies de borboletas e 100 especies de moluscos de agua doce.
Os nfveis e os padroes de divernidarle doutros grupos de invartabrados sao muito µ01.1co conhecidos.
A expansao das popula96es rurais e o uso dos recursos para a subsistencia, exercem uma substancial
pressao nesta vegatai;ao. em toda a n:igiRn Mais de BO por cento da populatt1:io da 1egiau tiue vive no
miombo flsta clependente de te11hM porn cozinhar. para aquecimento e luz. 0 desu1avamento da terra para o
Gultivo, e as press6es da pastagem do gado, tambem sao consideraveis. A cava de came, que costumava ser
princlpalmente uma acliv1dade de subsistencia A cultural, tornou-se mais come(cializada, com a ve1 ida de
came em areas urbanas. o que axerce uma p1 essao considerdvef sobre as po LJ!;:t,t;ves da fauna brav1a
afectadas.
As lerras arborizadas de Miombo tem sido. h1storicamente, escassamente povoadas, devido ao seu fraco

potencial agricola e, em Mo9ambique, devido ao conflito alargado durante a guerra civil. 0 fim do conf!ito em
Mo9ambique em 199!J, e o desenvolvimemo postenor, levaram a um aumento da popula9ao naigumas areas,
especialrnente nas cidades e em volla destas n que contribuiu para a transforma9ao das terms arborizadas
naturais e da sua fa.una e processos ecol6gicos associados.

Foto 6-1 G:A paisagem de terra arborizada da Area do Tftu!o mineiro de Benga, com vista para a cordilheira
de colinas na fronteira oriental da area titulada.

Metodo de Pesqu isa
Ouas amostras foram feitas para io111ar as diterengas na area ATMB . A Quadro 6·5 sumarisa os rnetodos
usados para amostras da vegeta98.o terrestrn e fauna
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Quadro 6-5: Sumario dos metodos usados para a vegetai;:ao terrestre e fauna.
Sumario da metodologia de avaliacao da flora
A avalia9ao da flora foi baseada numa metodologia de vana9ao Braun-Blanquet onde a vegeta9ao e
estratificada por rneio de irnagens aereas/satelites onde as caracteristicas fision6micas sao a primeira
aproximai;:ao. Baseada na composi9ao de Cores RGB, uma classifica9ao detalhada foi feita usando 14 classes
de cores. Estas cores passaram por um Spectral Angle Mapper (SAM) algorftmo de produ9ao de imagens
classificadas. As irnagens foram subsequentemente analisadas e comparadas por "ground-truthing"
(realidade-terreno) areas de amostras de estudo para avaliar a autenticidade da analise. Estas areas
representativas foram mais tarde pesquisadas por meio de combina96es ponto-linha para ervas, pantanos e
vegeta9ao, assim como combina96es de arbustos e arvores. Os dados obtidos desta pesquisa, foram
submetidos mais tarde para analise para se estabelecer as diferen9as ou similaridades entre unidades
observadas.
Pesquisas da Flora foram feitas em Fevereiro e Mar90 de 2008. Tomou-se conhecimento do seguinte:
•
Meio ambiente biofisico (geologia, topografia, aspecto, declives, etc);
•
Vegetai;:ao Regional;
•
Estatuto corrente do habitat;
•
Adaptai;:ao do habitat do Livro Vermelho;
•
Especies de plantas e formas de crescimento;
•
Especies de plantas predominantes;
•
Valores de curvas abundantes.
Foram proporcionados cinco terrenos de pesquisa de entre os seis tipos de vegeta9ao identificados na area de
estudo, fazendo um total de 30 localiza96es onde a pesquisa foi feita. Nestes terrenos foram feitos 3x1 OOm
cwrtes para determinar a diversidade e abundancia de especies de arbustos e arvores. Tres cortes de 100m
foram feitos para determinar a abundancia e a diversidade de especies herbaceas (graminhos, syperoids e
ervas) . Uma analise de tabela de dados toi usada para estabelecer as diferem;as e similaridades entre
comunidades de vegetai;:ao , que foram mais tarde deseritas por composi9ao de especies florestais asslm
como a condu9ao de parametros ambientais. Onde as especies de plantas nao loram identilicadas, foram
fotografadas e. quando necessario, foram colhidas amostras para uma identllicac;:ao no laborat6rio mais tarde.
Revisao da Metodologia de avaliacao da Fauna
Pesquisas no Terreno
•
Artr6podes: pesquisa por melo de armadilhas, em areas seleccionadas de entre varias comunidades
de vegetaqao. Foi usada a identifica9ao visual ao longo dos cortes. Capturas de especies nas arestas
foram tambem feitas usando redes de varredura. A identificai;:ao das especies foi feita ao nfvel mais
baixo possivei de taxonomia.
•
Repteis: possiveis habitats tais como rochas fracturadas e terminais em desuso serviram de
amostras usando metodos de pesquisa e captai;:ao.
•
Anffbia: areas apropriadas para Ras foram tiradas coma amostras atraves de captura e identifica9ao
acustica.
•
Aves: pesquisadas por meio de cortes e contagem de pontos. Foram tambem usadas chamadas para
a identificai;:ao.
•
Mamiferos: armadilhas modelo Sherman foram usadas para a captura de pequenas especies de
mamiferos em todas as areas de tipos vegetaqao, foram tambem usados locais e outras
identificac;:6es, tais como trilhos e escapat6rias para a identificai;:ii.o.

Comunidades de Vegetacao na Area de Titulo Mineiro de Benga (ATMB)
A paisagem da Area de Titulo Mineiro de Benga consiste predominantemente de terras arborizadas mais ou
menos transtormadas, estando o grau da sua transformac;:ao dependente da proximidade de povoados. Para
a maier parte da area, a diversidade de especies de plantas reg istada e baixa, o que indica um elevado nivel
de perturbac;:ao, principalmente causado peia agricultura de subsistencia. pelas pastagens comunais e pela
colheita de recursos naturais.
A vegetac;:ao forma um mosaico que se pode dividir nos aspectos seguintes:
•

Comunidades de zonas arborizadas ;

•

Comunidades Ribeirinhas;

•

Vegetac;:ao escassa e leitos de rio secos.
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Foto 6-17: Embondeiros cheios de fc!has dumnte a epoca chuvosa.
s Comzmidades das Terrm; Arborfzadas:
As comunidades das terms arborizad21s cuureni uma area total de aproximadamente 4,?00 ha na ATMB. Ha
tres grupc~:; iuentificaveis:
o

Terras arborizadas de Adansonia-Stercu/ia (Embondeiro : Esl<i r:omunidade abrange 34.6% da
ATMB. E constitufda por un-1a misiurR ie i:UllO ll:ll:I e .:irbu!'.ltos de s;;;vana. cru 111i::io dos quals,
especiahnente no leste, nos decllves ao pe da cordilhelra de co!inas, se encontram nurnerosos
ernbondeir·os. Os embondeiros sao hnportantes nuni contexto cultural- utilltario e como habitat,
oferecendo abrigo, comida e agua para uma seris de taxonornias Oulras espacies cle arvore comuns
na area sao Combretum ghasalense. Pterocarpus hrt:>Mtnii Terrr'1ina!ia brcwnii Ostryderris stuhlman11ii,
Da!bergia me/anoxy/on e Diospyros kirkii.

•

Terras arborizadas de Mopane: Estas ocorrem ern 4,5%, da ATMB, principalmente como matagais
quase puros de 10-15 rn de altura f.ncontram-se em areas elevadas a rochosas, ein solos pobres e
muitas vezes finos.

•

Cornunldade de vegetac;ao enfezada ou degradada: Esta comunidade tern uma diversidade de
especies mllito reduzida. quando comparada com as terras arborlzadas de Adansonia Sterculia. Varia
muito quanta estrutura da sua vegetayao, com arvores individuals consicleravelmente menores do se
volta de alcleias e de campos de cultivo e, geralmente, encontra-se
poderia esperar. Ocorre
consideravelmente degradada. provavelmi:-nte como resultado do cortP. para lenlw e material de
construgao, e do desbravamento para o cul,1vo. Tarnbern µode hrwer tactoras edaficos subjacantes, que
inibem o crescimento. Esta comunidade abrange 15.4% da area de estudo

a

a

Vegetw;ao ribeirinlza;
Esta comunldade ocorre ao !ongo das linhas de drenagem e dos rios, cobrindo 5,7% da ATMB. A comunidade
encontra-se altamente clegradarl;.; na maior parte das areas, como resultado do povoamento, da coll1eita e
cu!tivo. S6 se registarain 28 espacies de plantas, que sao rnenos do que 60% das espec!es que seriam de
esperar em condi~oes nao alteradas

Vegeta('.iio escassa & leitos de rio secoD:
As areas de vegetaqao escassa resL1ltarn duma gra 1e L1anslorma~ao antropogenica. Os padroes e os
processos ecologicos naturals tem-se reduzido gre.vernen1e e consequentemente. a vegetagao tern ume fraca
funcionalidade ecol6gica Muitas dessas areas estao, par;:i sfe1tos pratlcos ir reverslvelrnente degradadas Nas
1-iospedeira
areas cultivadas a vegeTa9ao ou s,,,. encontra totalmante desnudada de vege1aqao natural. ou
duma serle de esp0cies pioneiras e i:. oticas (ern areas anlerionn&nte cultivacias). A 111vasao de mam
(especlahnente de acacias Dichrostachys cinerea) muito frequeme nestas are<iB

e

e

Tabeia 6-9: Area e percentagem da area total, para os cinco tipos de vegetac;ao da ATMB.

Terras arborizadas
Stercu!ia

de

Adansonia-

- - -------

Terras arborizadas de Mopane
Vegeta9ao Enfezada ou Degradada
Vegetar;:ao ribeirinl1a
Vegetac;;ao Escassa & Leitos de Rio
Se cos
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Figura 6-25: Comunidades de vegetac;:ao na area de estudo.
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Funcionamento ecol6glco
Apesar de alguns impactos, &s terras arborizadas de Adansonia - Sterculia e de Mopane rnantem um nfvel
elevado de processes e .nl6glcos naturais, func!onando tal corno ~eria de esperar em terras arborizadas
intactas. Os padr6es e os processos ecol6gicos nos demais tipos de vegetac;ao perderam-se ou diminufram
ate ao ponto de se considerar a sua fun<;ao ecol6gica como moderada a fraca.
;ioooo
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Figura 6-26: Avaliac;:ao da func;:ao ecol6gica. A elevada (vermelho) indica um funcionamento natural ou quase
natural.
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Plantas do Livro Vermelho
Nao se encontraram plantas do Livro Vermelho em qualquer um dos tipos de vegeta9ao.
Fauna
A regiao Zambezeana de terras arborizadas de miombo e mopane. E considerada como uma das areas mais
importantes para a diversidade de vertebrados, principalmente de mamlferos, na Africa Austral. No entanto, a
maior parte destas taxonomias encontra-se em sistemas relativamente intactos dentro de areas protegidas.
Fora das areas protegidas, ha uma grande parte desta diversidade que se perdeu devido transforma9ao da
terra . A Area do Titulo mineiro de Benga, embora fazendo parte desta regiao , transformou-se , em grande
parte corn o cultivo humano, a ca9a e as queirnadas, ate ao ponto de se perder a riqueza das especies.

a

Tiararn-se amostras da area, utilizando tecnicas padronizadas de amostragem de campo, para artr6podes,
anfibios, repteis, aves e mamiferos. Um estudo da literatura para a regiao sugere que pode ocorrer uma
variedade de vertebrados maior do que aquela que resultou da recolha de amostras na area.

Artr6podes: A diversidade de especies e moderada nas terras arborizadas, com 180 especies registadas, no
entanto esta e reduzida nas areas de vegeta9ao escassa e degradada.

Anffbios: A area tern uma grande diversidade de anffbios, com 19 especies registadas. Como seria de
esperar, a maior parte destes encontravam-se associados as zonas humidas e aos grandes rios. E muito
provavel que haja aqui ocorrencias de anfibios do Livro Vermelho, embora nao se tenha registado nenhum
nos levantamentos. Podem-se encontrar mais pormenores relativos aos anffbios incluidos no ponto
6.2.2 sobre zonas humidas.

Repteis: Registaram-se cerca de 68 especies de repteis em biomas semelhantes, e pode-se prever que as
mesmas ocorram na area de estudo. A amostragem revelou 33 especies, uma diversidade de moderada a
alta. Destas, ha varias que se encontram na situa9ao do Livro Vermelho, incluindo o crocodilo do Nilo
(Crocodylus niloticus), o pitao africano (Python sebae natalensis) e a tartaruga de carapa9a ondulada do
Zambeze (Cycloderma frenatum) . Ha varias especies de repteis de importancia para conserva9ao, que sao
susceptfveis de ocorrerem dentro da area de estudo, devido as listagens do Livro Vermelho ou ao endemismo.

Aves: Acredita-se que ha mais de 600 especies de aves que ocorrem na regiao e, visto que sao animais duma
grande mobilidade e visto que a ATMB tern um mosaico diversificado de habitats, seria de prever que os
numeros de especies na area fossem elevados. Com base na disponibilidade dos habitats e num estudo da
literatura, ha 289 especies de aves que sao susceptiveis de ocorrer na area de estudo. Um total de 193 foi
visto ou ouvido durante o levantamento de campo. Ha vinte e cinco especies do Livro Vermelho que sao
susceptiveis de utilizar a area para alimenta9ao e abrigo, embora se tenha registado apenas uma unica
especie, o bico de tesoura-africano, durante os levantamentos de campo .

Mamiferos: Estima-se numero de 34 especies que poderiam ocorrer na ATMB. Registaram-se dezanove
especies durante o estudo. Eram todos mamiferos pequenos, tais como roedores e morcegos. E provavel que
o pangolim (Manis temmincki!), classiticado como vulneravel no Livro Vermelho, ocorra na area. Os pangolins
sao ca9ados pelas suas carapa9as que sao utilizadas como afrodisiacos . Grandes mamiferos como o kudu, o
rinoceronte, o elefante e os predadores associados, que seriam de prever que ocorressem nas terras
arborizadas de miombo, estao localmente extintos.

6.2.2

Ecossistemas das Zonas Humidas

lntrodu9ao:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zonas Humidas na -Area deTitulo -.
Mineiro de Benga
Planicie hUrnida do Rio Zarnbeze
PJanicie hurnida do Rio Revuboe
Zona hUmida de Ra-Touro
Zona hUrnida da Confluencia
Zona humida de Crocodilo
Zona humida de Crocodilo Sul 1
Zona humida de Crocodilo Sul 2
Zona humida de Hilltop Aldeia 1
Zona hurnida de Hilltop Aldeia 2 e
Zona humida de Hilltop Aldeia 3

AVALIA<;AO DO IMPACTO AMBIENTAL {AIA)

As zonas hUmidas sao definidas como terras de transi9ao entre o
Sistema terrestre e 0 aquatico, onde as medi96es de agua sao
geralmente a superficie. Aiternativamente, a terra e periodicamente
coberta de aguas pouco profundas que alimentam a vegeta9ao que
nasce em terrenos saturados (Boletim do Governo Sul Africano,
1998). Assim , as zonas humidas podem ser identificadas e
delineadas pela Hidrologia como (cheias ou solos saturados)
plantas (adaptadas a solos saturados) e solos (saturados) .
As zonas hUmidas sao consideradas valiosos recursos ecol6gicos.
Sao consideradas habitat para centenas de especies de
fauna - passaros, peixes, mamiferos e insectos e para centenas de
especies de plantas. Captam e filtram agua, recarregam os
abastecimentos de agua, atenuam as inunda96es, moderam OU
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previnem a erosao do solo, protegem as massas de agua contra escoamentos potencialrnente prejudiciais
provenientes da agricultura, ou contra aguas residuais urbanas, e podem sustentar recursos naturais valiosos
para as econornias de subsistencia. Elas tambem sao potencialment~de interesse para turistas, devido ao
seu apelo estetico visual e ao seu potencial recreativo. As zonas humidas sao frequentemente um habitat
arneagado, e ha muitas que tern sido drenadas em resultado da agricultura.
Zonas Humidas adjacentes

a ATMB

Os limites das zonas humidas nao sao quase sempre visfveis. A visibilidade
sempre
um indicador de
condi96es de zonas humidas
porque a maior pa1te das terras
sao
sazonais
e
consequentemente secas uma
parte do ano.

e

OU

presenga directa da agua nem

Usando as linhas directrizes µara

a delineagao dos limites de
zonas humidas do Departamento
Aguas e Horestas Sul
Africano (DWAF) (DWAF) 2005.
M zonas ht'.1midas da ATMB
foram deiinidas baseando em
estl'uturas
terrestres,
solos,
iiumidade e tipos de Vegeta9ao.
Uma vez que a saturagao
prolongada do solo tern um eteito
caracterfstico na sua morfologia
serviu de indicadora chave. no
terreno, meta morfologia do solo
e a vegeta9ao baseado nisto a
Foto 6-18: Zona ripariana do rio Revuboe olhando para montante (foto
Figura 6-27. Em conjunto estes
tirada do banco oriental}.
solos excluindo o Zambeze e o
Revuboe cobrem 128 h por
exemplo cerca de 2,8% de 4560ha - ATMB.

de

De notar que as zonas humidas na ATMB sao as unicas do grupo um (localizados acerca de l 5Km do curso
ao longo do Rio Zambe:;::e) num are vasta.

l-lldrologia e baclas hidragra.ficas
O funcionamento das zonas l1L'.1midas € conduzido de uma maneira geral pe!a fonte de agua que alimenta a
zona humida. A media anual de Pluviosidade em Tete e de 628rnm, com uma media anual alta e varia9ao
men.sci.I .A. epoca seca e caracterizada quase po; secas compietas, e area de Tete tern um inverno mais seco
em todo vale do Zambeze (GAA (1) 2008).
A~ Figura

6-29 mosiram que todas zonas humidas na area de estudo estao situadas ao longo dos rios
i.'.a111beze e Re-vuboe {ver Figura 6-29, mas geralmente encontram-se a uma elevacao de 2 - Srn acima clo
nivel da agua f1uv1al. lsto e abaixo do nfve! de aguas subterraneas, que sao conduzidas pelas correntes de
auua no do Rio Zambeze e Aevuboe (GAA (5) (2008i. l::stas ele 1a9oes implicam que, exito para as planlc1e~
do Rro Zambeze torlfl$. as Pla'1icie~ Huniidas sao fornecidas de ag 1a petas orenagens :superiores corno
resultado da CNrentE de agua superficial (infiltra9ao da chuva no solo) lsto •oi e!aho1Atlo atraves das rnedidas
(!e c?.11dal na ATll4B. Exemµ!o (Foto 6-19) Zona Hu111ida de Ra-Touro. Todas as outras a1eas triosllam
carncterist1cas de caL1dal basico.
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Figura 6-27: Zonas Humidas adjacentes a ATMB excluindo as planlcies do Zambeze e Revuboe .As zonas
humidas cobrem cerca de 2,8%(128ha) dos 4560 ha do ATMB .
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Foto 6-19: Zo_na Humida de Ra-Touro de este.
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Figura 6-28: Correntes, bacias e pluviosidade para a Zona Humida de Ra-Touro, ilustrando que as zonas
humidas na ATMB sao fornecidas pelos recursos das aguas das bacias e nao pela agua subterranea.

A Tabela 6-1 o e a Figura 6-30 mostram as bacias associadas a cad a uma das zonas humid as. Com a
excep9ao da Zona Humnida de Crocodilo, todas as areas de estudo tern bacias relativamente pequenas.
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Figura 6-29: Zonas humidas na ATMB estao todas situadas ao longo do Rio Revuboe e Zambeze, 2-5m das
aguas subterraneas.

(Nata : eleva9ao exagerada para efeitos visuais). As areas tambe se encontram lndicadas e sao alimentadas
pelas agua de superffcie, e nao subterraneas.
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Figura 6-30: Bacias na Area de Tituto Mineiro de Benga que abastecem as zonas humidas corn agua listadas
na Tabela 6·6. As linhas a preto indicam as bacias.
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Tabela 6-10: Bacias hidrograficas na Area de Tftulo Mineiro de Benga, e as zonas humidas associdas a cada
uma delas.

.. ,

1

'.

•

.if·

f

•

N° da Bacia
Hidrografica1

.Area da Bacia
Hidrografica (ha)

1

1115

Zona Humida de Crocodile

2

835

Zona Humida de Crocodile

3

507

Zona Humida de Crocodile; Planicie aluvial do Rio
Zambeze

5

1385

Zonas h~midas _associadas a Baci_a Hidrografica

Planicie aluvial do Rio Revuboe

6

379

Planicie aluvial do Rio Revuboe

7

216

Planicie aluvial do Rio Zambeze

8

207

Planicie aluvial do Rio Revuboe; Planicie aluvial do Rio
Zambeze

9

207

Planicie aluvial do Rio Revuboe

10

185

Zona Humida de Ra-touro; Planfcie aluvial do Rio
Revuboe

11

66

Planicie aluvial do Rio Revuboe

12

65

Zona Humida de Confluencia; Planicie aluvial do Rio
Revuboe

13

60

Planicie aluvial do Rio Revuboe

31

21

Zona Humida de Crocodilo Sul 1; Planicie aluvial do Rio
Revuboe

32

36

Zona Humida de Crocodile Sul 2; Planicie aluvial do Rio
Revuboe

41

217

Aldeia na Colina, Zona Humida 1, Planicie aluvial do Rio
Zambeze

42

159

Aldeia na Colina, Zona Humida 2; Planicie aluvial do Rio
Zambeze

43

37

Aldeia na Colina, Zona Humida 3; Planfcie aluvial do Rio
Zambeze

See Figura 6-30

Foto 6-20: A zona humida da Confluencia.
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Foto 6-21: A Zona Humida de Crocodilo.
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Fauna e flora ass ciadas

as zonas I urnidas

a

Os ecosslsternas das zcnas h(1rnidas associaclos
Area do Tftulo Mineiro de Benga mostram um elevado
nfvel de biodiversidade. Algumas das especies aciui encontradas sao de particular importancia, devido ao seu
estado de conservacao. Destas, a garc,;a-de-gargcinta-vermalha (Egretta vinaceigula) esta na lista da IUCN
coma "vulneravel'' , e o bico-de-tesoura-africano (Rynchops flavirotn's) e o mergulhao-serpente (Anhinga
melanogasteti estao na llsta coma "quase ameac,;ados". A tartaruga de carapac;a ondulada do Zarnbeze esta
na lista coma "quase amea<;:ada" e a ra-touro comestfvel (Pyxicephalus edulis) como "menos preocupante",
mas a diminuir Das P.spflcies de peixe a tila . ie mo9amblcam1 (Oreochromis mossambicus) esra na lista come
quase ameeu~ada "
As zonas humidas, as ilhas e os sistemas de bancos e barreiras de areia das planfcies aluviais dos rios
Zambeze e Revuboe tambem fornecern um habitat crftico para hipop6tarnos, crococtilos. uma variedade de
aves de peixe e invertebrados.
As espeoies de plantas assocladas a estas zonas humidas 1ncluem Nymphaea (nenufar), Setaria sp. (capim
do leito do ric), qua ocorra em giandes grupos de 3 a 5 m de altura, na planfci e aluvial do Rio Zambeze,
Cynodon dactvton {capim pe-de-galinha ou capim de burro). Cyperus spp e Phragmites australis (cani90
comum) na zona ribeirinha da planfcie aluvial do Rio Revuboe. Quando as zon<ls hilmidas sao inundadas,
apareoe urna vanedade de nenufares. Uma rlanta a!ienfgena, a Pistia stratiotes (alface-de-agua) tarnbem esta
presente .
As especies de a:vo1es que ocorrem a volta das areas de zona l1umida sao, a Ziziphus mucronata (agufeifa),
a .;c.;ai;ia spp. ext~nsos coniuntos de Sesbania, Colopnospermum mopane (mopane), mas sem rnudan9a
particular da vege tayao ripariana. A zona sazonal que seca durante parte do ano. E dominada pela
Scterocuuya birrea {marula) e conjuntos de Colophosrermum mopane (Mopane), Grewia spp. Acacia
xanthophloea (a.rvore da febre, ou acacia amarela), Xant/Jocercis zambesiaca (Nyala Berry). Num local, existe
urn ambonderro a Gerca de 10 rn da zona de zona humida permanente da Zona Humida da Ra Gigante.

lntegridade da zona ht'imida
Cada zona hUmicia foi avaliada usando o Present Ecolog1cal Status (P ES) (DWAF, 2005) e o Present
Ecological Status Class (PESC) (DWAF. 1999) (ver Tabe!a 6· 111. Estes metodos indicam o grau com que a
zona humicla de transformou de um sistetna natural para un, sistema modiflcado pela interven9ao hurnana.
Achou-se que as zonas humidas da ATMB possuem significativamen te um elevado nfve! de integridade com
as unidades de zona hUmida a recalr dentro da classe Muito Elevada (Natural) e restante a recai1 em classe
elevad~ (Grandemente Natural). lsto apesar do uso das zonas h(rmidas pe!as comunidades locais na area de
estudc. As taxas da ir 1'agridiidP ~Au apr1:1!it:111radas na Tnoe la S-1 i.

Tabela

6~11:

Taxas de integridade e classes das zonas humidas na ATMB.

Zona humida da

Ra Toure

modificar;.:oes, mas com alguma perda dos

3,9

habitats naturais.
Zona hUmida da
Confluencia

~na hUmida de Crooodilo

4,3

Nao modificada

3.5

111odifica96es, mas corn alguma perda dos

Em gra.nde parte natural com algumas

1

habitats naturais.
Em grande parte natural com algumas

Zona humida Crocodilo sul 2

modifica96es, mas com alguma perda dos

3, 5

habitats natumis.
i'Jao rnodificada

Zona humida Crocodilo

----------~-----------1

Zona llUmida de Gurne
Zona hUmida de Gurne
Aldeia 2
Zona ht'.1rnida de Gurne
AvAuAr;i\o DO fMPACTO

AMBIENTAL

Nao modificada

4,3

Aldeia i

1---------------+-----'~

(AIA)

- -

-~-· ---..-~=t---------------------------1

4,0

Nao modificada

<1.1

Nao modificada
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Planicie alagadi9a do
Revuboe
Planicie alagadi<;:a do
Zambeze

Em grande parte natural com algumas
modifica96es, mas com alguma perda dos

3,5

habitats naturais ..
Em grande parte natural com algumas
3,7

modifica96es, mas com alguma perda dos
habitats naturais.

Usos das zonas humidas

a

ATMB
As popul.a96es locais de 10 aldeias (mais de 5.000 pessoas) dentro ou directamente adjacentes
fazem um uso extensivo das zonas hUmidas vizinhas. Os usos sao subsistencia, constru9ao, materia prima e
usos culturais. A Figura 6-31 mostra a rela9ao espacial entre as pessoas e as zonas hUmidas .
As zonas humidas proporcionam peixe, bolbos e passaros fornecendo uma importante fonte de protelna e
outros nutrientes, particularmente durante a epoca s19ca. As zonas sazonais nas margens da zona hUmida
proporcionam Zona para pastagem e cultivo. A pesca de subsistencia nas zonas humidas proporciona uma
serie de especies de peixe, tais coma o Barbus macrotaenia (barbo), o Clarias gariepinus (bagre africano) e o
Schilbe intermedius (peixe-gato). Uma serie mais vasta de especies e pescada nos dois rios principais e
planfcies humidas

AVALIACAO DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

101

RELATORIO FINAL DO ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL (RFEIA)

RIVERSDALF MQ(,"':AMF\IClUE l.!MITADA E: ELGt\S, SJ\RL AREA DO TiTULO MINEIRO DE BENGA PRO,JECTO DA CENTRAL TERMOELECTRICA DE BENGA

0 AMBIENTE DE BASE

33'40\!1'

;t<''.HO'E

Sl',;3ll'E

33' .l(JtrE

Figura 6-31: Representac;:ao esp.acial da rela9ao entre as terras alagas,:idas associacllas a concessao de Benga e as assentamentos da
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Services das zonas humidas
Os servi9os de ecossistemas fornecidos pelas zonas humidas proporcionam , quer beneffcios directos, quer
indirectos apresentados na Foto 6-22 a Foto 6-23 mostram que, em media, as zonas humidas da ATMB
oferecem elevados servi9os de ecossistema em termos de manuteni;:ao da Biodiversidade, abastecimento de
agua para uso humano, recursos naturais para a popula9ao local e cultivo de alimentos . Embora a importancia
cultural das unidades de zona humida seja em media avaliada como baixa, mais investiga96es sobre as
praticas culturais associadas as zonas humidas podem revelar uma importancia maior. Os beneficios
indirectos da melhoria hidrogeoqufmica e da qualidade da agua sao, em media, moderadamente elevados. Os
actuais desafios , a educa9ao e pesquisa e o turismo e recrea9ao sao, em media, moderados a baixos, mas
isso e porque a actual estrutura nao existe para esses servi9os fazerem uso completo deles .

Foto 6-22: Armadilha para peixe instalada pela populac;ao
local no caudal exterior da Zona hlimida de Crocodilo.

Foto 6-24: Agricultura no leito do rio da planfcie
alagadic;a do Revuboe.

AVALIAC,:AO DO IMPACTO AMBIENTAL {AIA)

103

Foto 6-23: Esquerda:Pescador perto do da
Zona Humida Crocodile Sul 1 com os
despojos de peixe gato e da ti lap ia
moc;ambicana ( Clarias gariep inus and
Oreochromis mossambicus).

Foto 6-25: Exemplo do uso de Typha capensis
(Bulrushes) para cestos.
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Foto 6·26: Exemplos do uso da Phragmites australis (canic;:o de agua para construc;:ao e materia prima.
Tabela 6·12: Servic;:os de ecossisterna oferecidos pelas zonas humidas (Kotze, Marneweck, Batchelor,
Lindley, & Collins, 2005).

Atenua ao das cheias
Re ula

ao do caudal de Corrente

Manuten ao do sedimento
Assimila ao do fosfato

Assimila ao do Nitrato
Assimila ao dos t6xicos

Controlo da erosao

Armazena em do carbono
r.fanuten

ao da biodiversidade

a

Provisao de ua ara USO humano
Provisao de recurses que se podem
col her
Provisao de culturas alimentares
lmportancia cultural

Turismo e recrea ao
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Figura 6-32: Servic;os medics das zonas hurnidas, para as unidades de zona humida de Benga.

Resumo - Zonas humidas

~ \

Em resumo, os sistemas de zonas humidas na ATMB sao abastecidos de agua a partir das suas bacias
atraves da corrente da superffcie e infiltragao. Todos sao de elevada importancia na paisagem regional. Em
primeiro lugar, nenhumas outras zonas humidas na barra um existem na area maior. Em segundo lugar, as
zonas hUmidas sao extensivamente utilizadas pela popula9ao local para alimenta9ao e materiais de
construgao. Em terceiro lugar, apesar do uso humano, todos os sistemas de zona humida estacf em grande
medida nao modificadas apresentando nfveis de integridade Elevados ou Mui to Elevado e oferecem'uma serie
de beneffcios de ecossistema elevados OU muito elevados . Por ultimo, varias especies importantes de fauna
estao associadas as zonas humidas.

6.2.3

Ecossistemas Aquaticos

Esolheram-se cinco locais na area de estudo como as localizac;:oes para o levantamento aquatico de base.
Estes inclufram 3 sftios no Rio Zambeze, espa9ado a montante, aproximadamente oposto, e a jusante, da
Area de Concessao da Riversdale. Dois sftios situaram-se no Rio Revuboe, o sftio a montante a cerca de
1O km a norte de Tete e o sftio a jusante pr6ximo da confluencia com o Rio Zambeze. A Figura 6-33 mostra a
localizac;:ao dos sftios. Todos OS trabalhos do levantamento relativos a qualidade da agua, aos
macroinvertebrados aquaticos e aos peixes, realizaram-se nestes 5 sftios .

Qualidade da Agua
Registaram-se as medi96es da qualidade da agua durante OS levantamentos de campo, utilizando
instrumentos de campo portateis . As medig6es foram feitas pela equipa aquatica ecol6gica no local, e
destinavam-se a contribuir para a interpretac;:ao da informac;:ao biol6gica, uma vez que a qualidade da agua
tern uma influencia directa nas formas da vida aqu atica. As medic;:oes nao substituem uma analise mais
detalhada da qualidade da agua reportada.
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Valor de pH

0 valor de pH da maior parte das aguas doces e normalmente mais ou menos neutro, com uma amplitude de
6 a 9. 0 pH-alvo para a saude dos peixes varia entre 6,5 e 9,0, pois a maioria das especies irao tolerar e
reproduzir-se com sucesso dentro desta amplitude de pH (Alabaster & Lloyd, 1982).
Os valores de pH no Rio Zambeze eram ligeiramente alcalinos, variando entre 7,3 - 8,6 em todos os Ires sitios
de rnonitoriza9ao durante o periodo de avaliagao. Os yalores de pH no Rio Zambeze mostraram uma
tendencia crescente ao longo do ano (recolheram-se as primeiras amostras em Mar90 e as ultimas em
Setembro de 2008). 0 Rio Revuboe era um pouco mais alcaHno do que o Rio Zambeze, aumentando de entre
7.3 a 9.2. Tai como no Rio Zambeze, o valor mais alto registou-se ern Setembro de 2008 (Tabela 6-13). Os
valores de pH no Rio Zambeze nao deveiam ter um efeito limitador na biota aquatica. Tambem e pouco
provavel que a ligeira superagao da amplitude normal no Rio Revuboe durante os meses de baixo caudal
tenha um efeito material de limitagao na biota aquatica.
Tabela 6-13: Amplitude de valores de pH registados nos rios Zambeze e Revuboe durante os levantamentos
aquaticos de base de 2008.
Sflio .

Rio

·'

ZAM1
ZAM2
ZAM3
ROV1
ROV2

Zambeze
Revuboe

Junho de ~008 ".8,0 - 8,1
8,0 - 8,2
8,0 - 8,3
8,1 - 8,5
7,7 - 8,3

: Margo de 2008 .
7,3 - 8,1
7,3 - 7,7
7,5 - 7,8
7,7 - 7,8
7,3 - 8,0

Setembro de 2008 -'
8,2 - 8,6
8,3
8 3 - 8,4
8, 7 - 9,2
8,8 - 8,9

Condutividade Electrica
A Condutividade electrica (CE) e uma medida da capacidade da agua para conduzir uma corrente electrica.
Esta capacidade e um dos resultados da presen9a de i6es na agua, tais como o carboneto, bicarboneto,
cloreto, suffato, nitrato, s6dio, potassio, calcio e magnesia, transportando todos eles uma carga eletrica. Ha
muitos compostos organlcos dissolvidos na agua que nao se dissociam em ioes (ionizar) e,
consequenteme·nte, nao afectam a CE. A condutividade electrlca (CE)
uma medida rapida e util , de
substituic;:ao da concentra9ao dos S61idos Dissolvidos Totals (TSO}, das aguas com baixo conteudo organico
(DWAF, 1996) . Os TDS podem-se calcular aproximadamente a partir da CE, usando uma simples formula
maternatica.

e

Os organismos de agua doce ocorrem geralrnente em valores de TDS inferiores a 3000 mg/I (Davies & Day,
1·998) . De acordo com as Normas para a Oualidade da Agua dos Ecossistemas Aquaticos, do Departamento
de Agua e de Florestas da Africa do Sul (DWAF, 1996), a taxa de mudan9a da concentra9ao de TSO, bem
coma a dura9ao da mudanya , sao mais importantes do que as concentra9oes absolutas de TDS. A Norma do
Banco Mundial para o Meio Ambiente , a Saude e a Seguran9a para os TDS de 50mg/I mas, nos casos em
que as concentra96es naturais de fundo ultrapassam os valores da norma, pode haver uma descarga que
contenha concentra96es ate aos niveis naturais de fundo (WBG, 1998). A gama de concentrac;:oes de S61idos
Dissolvidos Totais (TSO) registadas nos sitios de monitorizac;ao de Benga apresenta-se na Tabela 6-14. As
concentra96es de TDS no Rio Zambeze foram geralmente oonstantes, entre 78 mg/e e 91 mg/t, para todos os
sftios e levantamentos. No Rio Revuboe , as concentra96es de TDS aumentaram ao longo do ano,
possivelmente par causa duma ligac;:ao a diminui9ao de caudal e a diluigao. As concentra96es de TDS
variaram dum valor baixo de 84,5 mg/t em Mar90 de 08, ate um valor elevado de 156 mg/f, em Setembro de
08 (Tabela 6-14). Nao obstante as normas do Banco Mundial, as concentra96es de TDS dentro destes limites
nao devem ter um efeito restritivo sabre a biota aquatlca.

e

Tabela 6-14: As concentra96es de S61idos Dissolvidos Totais e os valores de Condutividade Electrica
medidos nos rios Zambeze e Revuboe, durante as levantamentos aquaticos de base de 2008.
..

• • •1
tlM'l1!1t·•
-

Zambeze

Revuboe

·TDS* (ingi~j

:1.•.'- ..

i·,·.

Jun·2oos
..

Set 2008

.. .,

· :' · .:·::-:EC*" (µS) .; ...

.

:\· .... '.ru

·Jun2oos· ·

-

ZAM1

78. 91

85

85

120 - 140

130

ZAM2

78 - 91

85

85 - 91

120 - 130

130

ZAM3

85 - 91

85

85

130 - 140

130

130

130
130 - 140

ROV1

85 - 91

130-137

137 - 143

130 - 140

200-210

210-220

ROV2

98 - 111

124

150 - 156

150 - 170

190

230 - 240
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Oxigenio Dissolvido

E necessario haver Oxlgenio Dissolvido (DO) adequado para a sobrevivencia e o funcionamento de
organlsmos aquaticos, pois este precise para a respirac;:ao de todos os organismos aer6bicos (DWAF, 1996).
A saude de qualquer ecossistema aquatico depende, portanto, das concentrai;:6es de oxigenio dissolvido. A
directriz median a de DO para a prote09ao da biota aquatic a de > 5 mg/~ (Kempster et al., 1980).

e

e

Na Tabela 6-15 apresenta-se a amplitude de oxigenio dissolvido, medldo nos rios Zambeze e Rev1jboe,
durante os levantamentos de 2008. Os valores de JL1nho foram geralmente inferiores em ambos os rios,
quando os nfveis de caudal toram os mais baixos. Embora alguns dos valores tenham sido fnferiores
orienta9ao de Smg/I, toda a amplitude anual se oonsidera satisfat6ria para a manutern;:ao da saude de
organismos aquaticos, e nao pareceu haver nenhum efeito visive! sobre a saude aquatica.

a

Tabela 6-15; Amplitude das ccncentra(f6es de DO {mgi€) registadas nos rios Zambeze e Revuboe, durante os
levantamentos aquaticos de base em 2008.
-- - . -~.-

·.~

••
••

Revuboe

~· t!

. ,\~~-.-~~
•

t~... y:r-.

·~ Mar: 2pos.(mg:
E~ ~.~~·~JM~rc
~~;

1.

Zambeze

·. >·

ZAM1

9,4- 10,9

ZAM2
ZAM3

1,7 - 2,3

8,4 - 8,8

9,1- 11 ,1

2,9 - 3,6

7,9 - 8,2

4, 1 - 10,2

2,8- 4,1

8,0 - 8,4

ROV1

6,5 - 10,6

2,9 • 3, 1

7,2 - 8,0

ROV2

4,3 - 10,3

3:1 - 3,6

6,5 - 6,7

Temperatura da Agua
A temperatura da agua desempenha Lim papal importante nos ecossistemas aquatlcos, ao afectar as taxas de
reac9oes qufrnicas e, por conseguinte, tambem as taxas metab61icas dos organismos. A temperatu ra afecta a
taxa de desenvolvlrnento, os perfodos de reprodu\:aO e o tempo de emergencia dos organismos (DWAF,
1996). A temperature varia com a epoca e os ciclos de vida de muitos macroinvertebrados aquaticos sao
determinados pela temperatura (DWAF, 2005).
Durante os Jevantamentos de 2008, as temperaturas da agua no Rio Zambeze variaram de 20,8°C a 30,5'C,
enquanto as ternperaturas no Rio Revuboe variaram de 18,6'C a 33,5°C (Tabela 6-16).
Tabela 6-16:.Amplitudes de temperatura registadas nos rios Zambeze e Revuboe, durante os levantamentos
aquaticos de base em 2008.

...

Zambeze

Revuboe

:~)~i"E!.i:'QO;cfe 20.os ~

•

~

0 0:

••••

ZAM!

27 - 29

24-25

21 -23

ZAM2

27-29

24-26

21 -22

ZAM3

28 -31

23 -25

21 - 222

ROV1

28-32

19-25

21 -34

ROV2

28-31

20-26

28 - 30

lnvertebrados

e

Um metodo reconhecido para a avaliaQao da saude dos sistemas fluviais por meio da monitoriza9ao dos
invertebrados. Os invertebrados sao bons indicadores de saude aquatica, q1,1ando uti!izados em combina~ao
com outras especies, ta\ como o peixe, descreve resumldamente a aplica9ao da metodologia de avalla9ao de
invertebrados aquaticos, para projectos em que sao necessarias avalia96es rapidas.
No Rio Zarnbeze, o habitat de macroinvertebrados aquatlcos consistia principalmente de vegeta9ao marginal e
de vegeta9ao dentro do curso do rio e dum substrata arenoso so!to. A disponibilidade limitada do habitat
representa o estado natural do baixo Zambeze e nao
uma indica9ao de degradaQao do habitat, A
disponibilidade do habitat no Rio Revuboe estava fraca em Marr;o de 2008 e estava desde adequada ate
razoavel, em Junho de 2008 Figura 6-34. Durante o levantamento de Maroo de 2008, as condi96es do caudal
no Rio Rovuboe estavam moderadamente fortes e a agua estava tuNa. Em Junllo de 2008, a agua do rio
Revuboe corria lentamente e era clara, com a vegetaQ~fo marginal e a vegetaoao dentro do curso do rio

e
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abundantes. Estas condic;:6es eram mais conducentes a uma colecc;:ao diversificada de macroinvertebrados
aquaticos.
Quadro 6-6: Breve descri~ao da metodologia para

avalia~ao

dos invertebrados.

•

Os macroinvertebrados aquaticos sao bastante sedentarios, o que permite a detectayao de perturbav6es
localizadas em sistemas fluviais. A sua hist6ria de vida relativamente longa (± 1 ano) torna-os uma
especie adequada para ser usada como base para a avaliavao dos efeitos cumulativos da poluiyao ao
longo do tempo. A amostragem no campo e facil e, visto que as comunidades sao normalmente
heterogeneas (mistas), com varios filos representados, os impactos ambientais podem ser detectaveis a
partir da resposta da comunidade como urn todo (Hellawell, 1977). Para a avalia9ao actual, utilizararn-se
os protocolos de amostragem SASS5, da Africa do Sul, os quais sao reconhecidos e aceites em todo o
mundo.

•

A Avalia<;ao lntegrada do Habitat (IHAS) uma ferramenta desenvolvida na Africa do Sul, para ajudar
avali€lv8.o de macroinvertebrados aquaticos em estudos sobre a saude de rios. E utilizada em conjunto
com ·os levantamentos realizados para identificar macroinvertebrados aquaticos. Avalia a estrutura do
habitat trsico circundante o qual tern uma influencia sabre a qualidade dos recursos hfdricos e da condivao
da <:omunidade residente de macroinvertebrados aquaticos (Barbour et al.. 1996). A qualidade e a
disponibilidade do habitat desempenham um papel crftico na ocorrencia da biota aquatlca. Por esta razao,
realiza-se a avaliayao do habitat simultaneamente com a avaliayao biol6gica, a fim de facilitar a
interpretavao das avalia96es aquaticas.

•

Em muitos grandes sistemas fluviais (incluindo os rios Zambeze e Revuboe na area de estudo), a
disponibilidade do habitat pode ser moderadamente baixa portanto, neste caso, a diversidade de especies
tambem
limitada. lsto nao implica que o ri o esteja polufdo - significa simplesmente que ha menos
oportunidades para uma vasta gama de macroinvertebrados aquaticos. lsto deve ser considerado quando
a pontuagao dos macroinvertebrados aquaticos esta relacionada com condi96es causadas par
interferencia humana. Se nao houver uma avaliayao simultanea do habitat, uma pontuayao baixa da
diversidade de macroinvertebrados pode sugerir interferencia humana, quando, na verdade, isto pode ter
mais a ver com a disponibi lidade de habitats adequados.

e

a

e

Recolheram-se um total de 42 categorias de macroinvertebrados aquaticos, durante os levantamentos de
Marc;o de 2008 e Junho de 2008. A maior diversidade de macroinvertebrados aquaticos encontrou-se no baixo
Rio Revuboe, com um total de 22 categorias registadas em Junho de 2008 (Tabela 6·17).
Registou-se uma diversidade mais baixa de macroinvertebrados aquaticos (8-15 categorias) no Rio Zambeze,
Com base na contribu i9ao percentual das categorias que sao consideradas como sensiveis poluic;ao - as
chamadas categorias de 'EPT', que sao compostas por Epheme_roptera (Moscas de Maio), Plecoptera
(Moscas da Pedra) e Trichoptera (Caddisflies) - a integridade bi6tica no Rio Zambeze diminuiu numa dire9ao a
jusante durante os levantamentos, tanto de Man;.:o como de Junho (Figura 6·34). Embora a contrlbuiyao
percentual das categorias de EPT tenha diminufdo em todos os sitios do Rio Zambeze, entre os
levantamentos de Marya de 2008 e de Junho de 2008, isto pode-se atribuir a redu9ao sazonal prevista da
diversidade de macroinvertebrados aquaticos, associada com as condi96es climaticas mais frias durante o
inverno.

a

Tabela 6-17: Pontua96es do Sistema de Avalia9ao do Habitat de lnvertebrados (IHAS, versao 2}, registadas
durante os levantamentos aquaticos de base em 2008.

Zambeze

ZAM2

Fraca

Fraca

ZAM3

Fraca

Fr aca

Fraca

Adequado/
razoavel

ROV1
Rovuboe

Fraca

ROV2
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No Rio Revl'.1boe, a contrlbui9ao percentual das categorias de EPT aumentou em direc;ao a jusante, nos
levantamentos tanto de Man;o como de Junho {Figura 6-34). A melhoria na integridade bi6tica, nas extensoes
baixas do Rio Revuboe , pode-se atribuir extensa vegetar;:ao ribeirinha, o que proporciona um born habitat,
especialmente para as oategorias de EPT. Com base na contrlbui9ao percentua! das categorias de EPT, a
lntegridade bi6tica no Rio Revuboe mell1orou para ambos os sltios durante a epoca de caudal baixo. Esta
oposta aquela que se encontrou na amostragem do Rio Zambeze. lsto pode-se atribuir,
condi9ao
provavelmente, ao grande aumento do escoamento e tuwa9ao do Rio Revuboe, durante a epoca de caudal
alto. Geralmente as categorias de EPT sao sensfvels a uma maior turva9ao, em resultado do desgaste das
suas guelras extemas. Durante a epoca de inverno, os caudais menores resu!tam na deposiqao de µartfculas
e numa reduqao da turva9ifo, o que oferece condi96es mais favoraveis para as categorias de EPT.

a

e

a

Figura 6-34: Contribul~ao percentual das categorias de EPT nos rios Zambeze e Revuboe, durante os
levantamentos aquaticos de base em 2008.

Peixe (lctiofauna)
A analise felta a literatura lndica uma lista prevista de 55 especies de peixe nos rios Zambeze e Revuboe. O
numero de especies de peixe registadas nos sftios de monitoriza9ao do projecto, variou de 15 a 17 no Rio
Zambeze e de 15 a 16 no Rio Revuboe. Uma riqueza das especies no Rio Zambeze menor do que se tinha
previsto, pode-se atribuir a factores tais como a uma rr~g11lagao do cauda! causada pa!a Barra.gem de Caho1i::l
tsassa., e a uma pressao intensa na pesca, coma resultado das grandes populac;:6es
volta de Tete. As
barragens, ta! coma a de Cahora Bassa, provocam um impacto na pesca a jusante de varias formas, lnclu!ndo
a interrupr;ao das rotas migrat6rias no rio , a reducao da deposi9ao de sedimentos nas planlcies aluviais, os
quais sao ricos e nutritlvos e contribuem para sustentar a vida vegeta! e animal, e a redu9ao das niveis de
inundac;:ao, devido
regulayao dos caudals assoclada
armazenagem na barragem. No Rio Zambeze, a
variabifldade do peixe apanhado entre os sltios do projecto seguiu o mesmo padrao que se registou para os
macrolnvertebrados, corn niveis de diversidade mals elevados reglstados no sitio a montahte e niveis
inferiores nos dais sltios a jusante. lsto suporta a ldeia de que a fauna aquatica no Rio Zarnbeze esta sujelta a
impactos provocados pela cidade e pelas a!deias seml-urbar1as e rwais pr6xirnas, devido pressao da pesca
e, possivelmente devido dimlnui9ao da qualidade da agua. A pressao de. pesca maier nos arredores de
ZAM2, que se encontra pr6xima da co11fluencia dos rios Zambeze e Revuboe, aonde as densidades
populacionais sao elevadas e a pesca mais evidente.

a

a

a

a

e

a

e

Situacao guanto ao Livro Vermelho
•
•
•
•

Com base na lista da IUCN (2008) , das 55 especies de peixe previstas existirem na area de estudo:
Trinta e duas especies nao se encontram na lista;
Vinte especies estao na lista de Pouco Preocupante (LC). Considera-se que as especies nesta categoria
se encontram muito espa!hadas e abundantes;
Uma especie (tilapia mo9ambicana - Oreochromis mossambicus), esta neste momento ciassificada como
Quase Ameac;:ada (NT). E uma especie que esta na lista como Quase Amea9ada, apesar de nao se
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•

•

qualificar para Criticamente Ameac;:ada. Ameac;:ada ou para a situac;:ao de Vulneravel, mas que se
encontra perto ou que tern probabilidade de se qualificar para uma categoria amea9ada num futuro
pr6ximo (IUCN, 2008);
Uma especie (Tubarao-touro - Carcharhinus /eucasand) esta neste momenta na lista de Baixo Risco,
quase Ameac;:ado. As especies classificadas nesta categoria estao quase a chegar ao ponto de estarem
ameac;:adas (ICUN , 2008);
Uma especie (peixe-serra - Pristis Microdon) esta neste momenta na lista como Criticamente Ameac;:ada
(CR) . As especies que estao classificadas coma CR encontram-se em grande risco de extinc;:ao global
(ICUN, 2008).

Das 3 especies que se encontram na lista do Livro Verrnelho e que se preve que ocorram na area da
amostragern, apenas se registou a tilapia mor;ambicana (O,mossambicus) durante os levantamentos. A tilapia
mo9amblcana ocorreu em todos os sitios de amostragem em ambos os rios, mas em maior numero no Rio
RevubQe. A mais grave amear;a que a tilapia mor;ambicana enfrenta. E a hibridar;ao com a especie tilapia do
Nilo, que foi introduzida e se espalha rapidamente (Oreochromis niloticus) (I UCN, 2008). Ja se docurnentou
hibridai;:ao em toda a parte norte de alcance da especie, provindo a maior parte das evidencias do sistema do
Rio Limpopo (IUCN , 2008). Face rapida expansao da tilapia do Nilo, antecipa-se que a tilapia mo9ambicana
se qualiflque em breve corno Amea<;:adas sob o Criterio A, devido ao declfnio rapido da popula9ao atraves da
hibridac;:ao (IUCN , 2007).

a

Com base em entrevistas com pescadores locais, o tubarao-touro ( Carcharhinus leucasand) que, neste
momente, se encontra na lista como de Baixo Risco. Quase Amea9ado, e o peixe-serra (Pristis Microdon) que,
encontrados
neste momento, se encontra na lista como Criticamente Amea9ado, sao ambos
esporadicamente no Rio Zambeze, dentro da area do projecto. Ambas as especies sao primariamente
marJnhas, mas podem tolerar longos perfodos na agua doce, e ambas tern sido registadas a montante no rio
Zambeze, ate a Barragem de Cahora Bassa. Nao se encontrou nenhuma destas especies durante as
investiga96es.

Analise estatfstica dos Dados do Levantamento de Peixe
Realizaram-se urna serie de analises estatfsticas para verificar a validade das tendencias sugeridas pelos
dados de campo recolhidos durante Mar90 e Junho de 2008. A aplica9ao de tres indices de diversidade duma
s6 variavel (UDls) confirmou a redu9ao na diversidade das especies, nos sftios a jusante no Rio Zambeze
(ZAM2 e ZAM3), encontrando-se a menor diversidade no ZAM2. A Figura 6-35 apresenta os resultados da
diversidade com base no indice de Shannon-Wiener. A maior diversidade no Rio Revuboe, em compara9ao
com a do Rio Zambeze, deve-se principalmente a redu9ao da contagem da uniformidade no Rio Zambeze
(consulte a Ouadro 6 6 para uma explica9ao deste termo), causada pela abundancia da Silver Robber
(Micra/estes acutidens) .
Tabela 6-18: Resultados dos Levantamentos de Peixe no Campo, realizados em Man;o e Junho de 2008 .
-

Nome Cientffico

Nomecomum

Situa~ao

da

IUCN

Aplochellichthys johnstoni

Johnston's topminnow

Nao esta na lista

Barbus afrohamiltoni

Plump barb

Le•

Barbus annectens

Broadstriped barb

Le•

Barbus fasciolatus

Red barb

Nao esta na lista

•••••
12

13

16
1

4

9

4

8

4

2

2

2

4

18
1

Barbus lineomacu/atus

Linespotted barb

LC*

Barbus radiatus

Beira barb

Nao esta na lista

12

Barbus unitaeniatus

Longbeard barb

LC*

2

Barbus vivfparus

Bowstripe barb

LC*

28

45

11

Brycinus imberi

lmberi

Nao esta na lista

1

Neumann's suckennouth

Nao esta na lista

C/arias garlepinus

Sharptooth catfish

Nao esta na lista

1
1
1

3

Chi/oglanis neumanni

Gfossogobius giuris

Tank goby

Nao esta na lista

Cyphomyrus discorhynclws

Zambeze parrotfish

Nao esta na lista

Distichodus schenga

Chess a

LC*

Tigerfish

Nao esta naa
lista

6

Manyame labeo

Nao esta na lista

2

Hydrocynus vittatus
Labeo altive/is
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32
1

45

62

1

1

27

37

2

2

1

1

1
1

2

1

1
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LC•

Labeo congoro

Purple labeo

Labeo cylindrlcus

Redeye labeo

Nao esta na lista

Labeobarbus marequensis

Largescale yellowflsh

LC*

Micra/estes acutidens

Silver robber

Nao esta na lista

Mormyrops angullloldes

Cornish jack

Nao esta na lista

Mormyrus longlrostris

Eastern bottlenose

Nao esta na lista

Opsatldium zambezense

Northern barred minnow

Nao esta na lista

Ti!apia m~ambicana

Quase
ameai;:ado

Schilbe intermedius

Bagre prateado

Nao esta na lista

Synodontfs nebulosus

Cloudy squeaker

Nao esta na lista

Synodontis zambezensis

Brown squeaker

Nao esta na lista

Zafrelch/ys rotundiceps

Spotted sand catlet

Nao esta na lista

Oreochromis mossambicus

1
1
173

1

1

5

3

7

36

3

115
1
1

19

6
15

81

145
1

16

1
1

7

17
7

3

9
4

1

2
30

Numero totl31 rl;is A.species:

i9

Numero total dos peixes individuais pescados

289

10
245

17
189

15
255

29
1
5
12
16
218

Quadro 6-7: A Utili.zac;.:ao de Indices de Diversidade Duma S6 Variavel na Area de Estudo.

Aplicaram-se tres Indices no estudo especializado:

•

fndice da Riqueza de Especie de Margalef, que deterrnina a riqueza de especies de acordo com a
relagao definida entre o numero de especies que ocorrem e o numero de indivfduos encontrados.

•

fr,dice de Unjformidade de Pielou, que e urna medigao do grau de uniformidade em que os indivfduos
estao distribuidos, pelas especies nurna amostra. A uniformidade reduzida pode significar a
predominancia aumentada durna especie em particular, o que e indicativo duma tensao no ecossistema.

•

fndice de Diversidade de Shannon-Wiener, que e a medi9ao de diversidade que geralmente mais
utilizada, e que incorpora componentes tanto da riqueza como da uniformidade de especies.

e

Shannon-Wiener's Diveisity Index

~ 1.50
Ill
"C

-~

.~

1.00

0

0.50

ZAM1

ZAM2

ZAM3

ROV1

ROV2

Local

Figura 6-35: Diversidade Registada nos Sitios de Amostragem, utilizando o fndice de Diversidade de
Shannon-Wiener.

Tambem se analisaram os dados utilizando outras tecnicas estatfsticas, concebidas para mostrar padr5es da
comunidade relacionados espacialmente. A utilizagao destes metodos mostrou uma clara diferenciagao entre
as comunidades do Rio Zambeze (Grupo I) e as do Rio Revuboe (Grupo II).
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No Grupo I, o Silver robber (Microlestes acutidens) contribuiu com a maior percentagem (69,3%) para a
similaridade dentro do grupo, Esta especie omnfvora muito espalhada, forma cardumes em agua clara e
fluente ou em agua aberta e parada (Skelton, 2001 ). Uma vez que a abundancia do Silver robber diminuiu
fortemente nos sftios do grupo II do Rio Revuboe, esta especie tambem contribuiu mais para a distinc;ao entre
os sitios do Rio Zambeze e do Rio Revuboe.
Outras especies de peixe que contribuiram para a similaridade no Grupo I foram : Barbo (Barbus vivfparo),
Johnston's topminnow (Aplochei/ichthys johnstom) e Bagre prateado (Schilbe intermedius). A presen9a de
Barbo (B, viviparus) na area do projecto e significativa, uma vez que representa um aumento consideravel na
abrangencia da distribuic;ao desta especie; a qual nao foi previamente registada no Rio Zambeze. Os barbos
habita nas margens vegetadas de lagoas, riachos e rios (Skelton, 2001 ), Johnston's topminnow
(Aplocheilichthys johnstom) e uma especie pequena de peixe (comprimento total maxima de 50mm) que vive
em habitats costeiros bem vegetados (Skelton, 2001 ). O bagre prateado (Schilbe intermedius) forma cardumes
em agua parada ou pouco fluente, associada, muitas vezes, a vegeta9ao emergente ou submersa, e e
considerado um alvo importante da pesca de subsistencia (Skelton, 2001 ). 0 bagre prateado contribuiu com
4,3% para a similaridade no Grupo I e s6 se recolheu no Rio Zambeze.
Nos sitios do grupo II do Rio Revuboe, o Barbo (Barbus viviparous) fol o que contribuiu com a maior
percentagem (31,3%) para a similaridade dentro do grupo. A tilapia moc;ambicana (Oreochromis
mossambicus) contribuiu em 20,2% para a similaridade dentro do grupo II. A tilapia moc;ambicana ocorre
numa grande variedade de habitats aquaticos, mas prospera em barragens e habitats de caudal baixo
(Skelton, 2001 ).

Utilizacao de Recursos Aquaticos pelos Habitantes Locais
Entrevistaram-se trinta e oito pescadores na area de estudo. Sessenta e tres por cento dos pescadores
pescam localmente (1 km> 5 km). Quarenta e sete por cento estimaram pescados de entre 10 e 50 peixes por
dia, com 74% dos pescadores a manterem todo o seu pescado. Os restantes 26% que nao mantem todo o
peixe que pescavam, referiram-se ao Bagre africano (Clarias gariepinus), como uma especie que nao e
preferida e ao Bagro electrico (Malapterurus shirensis), o qual evitam porque da um grande cheque electrico
quando se lhe toca. Os metodos de pesca variavam, com a maioria (64%) dos pescadores a .weferirem as
canas de pesca mas com, pelo menos 18%, a utilizarem redes e outros 18% a utilizarem ambos os metodos
(Tabela 6-19) .
As entrevistas oferecem provas adicionais de que a pressao da pesca esta a causar uma diminuic;ao
significativa nas populac;6es de peixe pr6ximas aos grandes centros populacionais em Tete. Os pescadores
que estao dispostos a deslocar-se mais longe das zonas povoadas, pescam mais peixe. A Tabela 6-19
apresenta as respostas dadas pelos pescadores as perguntas da entrevista. A Figura 6-36 mostra OS
resultados de um levantamento do numero de pescadores, ao longo do Rio Zambeze. 0 numero de
pescadores aumenta significativamente em volta de ZAM 2, aonde ocorre a maior reduc;ao na diversidade de
peixe (Figura 6-36).
Tabela 6-19: Resultados obtidos das entrevistas com os pescadores.
Categoria da
Resposta

Pergunta colocada

Percentagem

Onde e que voce pesca?

<1km

29%

(distancia viajada e coberta)

1km-5km

63%

>5km

8%

< uma vez par dia

37%

Quantas vezes e que voce pesca?

Quanta tempo e que voce gasta na pesca?

Uma vez par dia

26%

De manha e a noite

37%

A manha

32%

A noite

26%

Ambos

42%

Quantos peixes e que voce pesca por dia?

<10

42%

(numero total)

10-50

47%

>50

11%

<3

42%

Quantas especies diferentes e que voce pesca?
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Ambos

18%

(I)
Cl)

L..

¢

'tJ
(ti
(,)
(I)
Cl)

'1.
Cl)

'tJ
0

,,ro
...>
Cl)

(/)

.0

0

...0

Cl)

E

·::I

z

mo

t

90
80
70
60

-·.

50
40

o5km
m3km

s1km

30
20
10
0
ZA.M1

ZAM2

ZAM3

Locais amostrados
Figura 6-36: Nurnero de pescadores observados na proximidade dos sftios de amostragem.
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Figura 6-37: Oistribui~ao de Sftios de Pesca e de Lavagem/Banho na Area de Estudo.
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6.3
6.3.1

0 Ambiente Social Organiza~ao

Social e Administrativa

Divisao Administrativa
A Area de Tftulo Mineiro de Benga (ATMB) situa-se na Provfncia de Tete e estende-se numa area total de
4,560 ha, dos quais 4502 ha estao Jocalizadas dentro do Distrito de Moatize e 58 ha dentro do Municfpio de
Tete (Figura 6-37).
Localizada na reglao central de Mor;ambique, a Provfncia de Tete tern fronteiras internaclonais com o
Zimbabue, Zambia e Malawi e tern fronteiras internas com as Provlncias Mor;arnbicanos de Manica, Sofala e
Zambezia. A Provfncia de Tete consta de 12 municfpios, a saber Ang6nia, Cahora Bassa, Changara,
Chifunde, Chiuta, Macanga, Magoe, Maravia, Moatize, Mutarara, Tsangano e Zumbo. Alam disso, a Provfncia
tambem inclui dais municfpios, a Cidade de Tete e a Cidade de Moatize, que foram levadas a este nfvel
administrativo ao abrigo do Decreto 2 / 97.
A Provincia de Tete obedece ao modelo geral da organizaqao administrativa em vigor no resto do pafs e
ilustrado na Figura 6-38.
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Figura 6-38: Localizayao administrativa da Area de Tftulo Mtneiro de Benga (ATMB}.
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PROViNCIA
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Quarteiroes

Figura 6-39: Divisao Administrativa da Provfncia de Tete.

Distrito de Moatize

e

0 Distrito de Moatize dividida em 3 Pastas Administrativos, a saber, Maatize, Cambulatsitsi e Zabue
(Figura 6-40). Al em dissa, a Distrita de Moatize inclui a Municfpia da Cidade de Maatize.

,/
Rede de estradas

D

Primaria

OLitras
Un ha de camnf'o><le-ferro deScoa em

reabi/it><;lio
Aeroporto de Tell!

Co~ssao do Proj~cto de ca rv~o de Be~ga

h
W
1

Rios

...
-;:::::11-==----""'
10

:!O

'

Figura 6-40: Divisao Administrativa do Distrito de Moatize.

e

..

0 Posto Administrativa de Moatize constitufdo par quatro localidades, nomeadamente, Moatize, Benga,
Mpanza e Nsungo. A ATMB situa-se dentro da Localidade de Benga, a qual abrange 8 aldeias (Figura
6-41). Cada aldeia tern varias unidades (Figura 6-42), cujas lacaliza96es se apresentam em ,Figura 6-43 .
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Figura 6-41: Composigao da Localidade de Benga.

As aldeias que se situam directamente na area da ATMB sao Capanga, Senga-Sede e Nhambalualu .
Estas aldeias estao, par sua vez, subdivididas em unidades.
Alcleia Capanga

Aldeia Nhambalualu

Unidade Nhamsembe
Unidade Nzinda
Unidade Chimu1abe
Unidade Nhalenga
Unidade Cancope

Unidade Nzinda
Unidade Luani
Unidade Gulo
Unidade MpaJa
Unidade Nhanganjo

Figura 6-42: Divisao de unidades das aldeais dentro e em volta da ATMB.

No passado, a Localidade de Benga era a Sede Administrativa do Distrito de Moatize. lsto estava
estreitamente relacionado com a sua localiza9ao estrategica, pr6xima do Rio Zambeze, atraves da qua! ~ _- •
se transportava o carvao extraldo na area. Com a abertura e o desenvolvimento das minas perto da
cidade de Moatize, a sede da administra9ao foi transferida para a cidade de Moatize, mas ha
actualmente um processo administrativo que esta em curso para elevar a Aldeia de Benga-Sede
-(que neste momento funciona como sede da loca!idade) a sede de Posto Adrninistrativo.
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Figura 6-43: Aldeias dentro ea volta da ATMB.

Municfpio de Tete

A Cidade de Tete ocupa uma area total de 314 km 2 • A cidade esta construfda ao longo das duas margens do
Rio Zambeze e delimitada pelo Distrito de Changara a oeste e a sul, e pelo Distrito de Moatize a leste e a

e
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no rte. A cidade esta classificada adrninlstrativamente co mo urn Municfpio e esta estruturada em 8 bairros, a
saber, Chingodzl, Matundo, M'Padue, Samora Machel, Francisco Manyanga, Josina Machel, Filipe Samuel
Magala, Mateus Sansao Mutemba e Degt1e. Cada um destes bairros esta dividido em unidades que estao, por
sua vez, divididas em quarteiroes.

MUNlcfPIO DE

TETE

Figura 6·44: Locallzayao da ATMB em relaitao ao Municfpio de Te-te.
A ATMB afecta nao s6 a Cidade de Tete, incluindo pequenas partes dos quarteir6es 4 e 5 da Unidade de
Albano no Balrro de Chingodzi e os quarteiroes da Unidade 3 de Janeiro. A divisao administrativa do Bairro de
Chingodzi esta apresentada em Figura 6-45.
B~lrro

U11ldad~

de 25 de
Setembro

de Chlngodil

Unldade de 3 de

Unldade de Albano

Janeiro

!

!

!

Quarteirilo l
Qllartelr:!O 2
Qllarte lr-~o 3
Quartetrai; :.
Q11arleirlio 5
Qu3rtelrao 6
Quarteirllo 7

Quartelrao l
Ouartelrlio]
Quartelrllo 3
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Quilfteiri!o l
Quarteirlo 2
Quart'eir:lo 3
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Quartefrlig5

Quartcltilo 5
Q•Jmelrao 6
Q1,1arteiriio 7
Quorw1r~u8

Figura 6-45: Divisao das Untdades do Bairro de Chingodzi.

Estrutura Governamental
Provfncia de Tete
A governa9ao da Provincia de Tete obedece a uma organizagao hierarquica chefiada peto Governador
Provincial, que e nomeado a nfvel central. Varias lnstitui9oes govemamentais, tais como agricultura, saude,
educar;ao, recu rses minerais e energia, estao renresentadas a nfvel provincial como Direc95es Provinciais,
fornecendo apoio tecnico ao Gabinete do Governador.
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Distrito de Moatize

Ao nfvel distrital encontra-se uma estrutura semelhante, com um Administrador Distrital nomeado a chefiar o
governo distrital. 0 Gabinete do Administrador Distrital tambem e auxiliado por uma equipa de servic;:os
tecnicos sectoriais (Servic;:os distritais), responsaveis pelos varios sectores econ6micos e sociais (saude,
educac;:ao, actividades econ6micas, etc), bem como por outras instituic;:oes publicas, tais como os tribunais
distritais e os notaries publicos.
Conforme indicado anteriormente, o Distrito esta dividido em varios Postos Administrativos. A este nfvel, a
posic;:ao hierarquica mais elevada e a do Chefe de Posto. Por sua vez, os Postos Administrativos sao divididos
em Localidades, que sao representadas pelo Chefe de Localidade, que reporta directamente ao Chefe de
Posto.
Administrador do
distrito

Servi~os

sectoriais
dodistrito

Chefe do Posto
administrativo

Chefe da localidade

A organizac;:ao s6cio-polftica dentro da area e semelhante aquela o resto do pafs, reflectindo a partilha do
poder formal e tradicional ao nfvel da aldeia. Nao se nomeiam funcionarios formais do estado abaixo do nfvel
da Localidade, o que significa que, ao nivel da Aldeia, e ao nivel inferior a este, a autoridade e exercida pelos
lfderes tradicionais. Nos termos do Decreto 15/2000, ambas as estruturas formais e tradicionais de
governac;:ao gozam do reconhecimento legal. Embora isto seja semelhante em Moc;:ambique inteiro,
encontram-se algumas diferenc;:as de regiao para regiao, em termos de organizai;:ao hierarquica e/ou
estruturas tradicionais envolvidas, reflectindo padroes culturais e sociopolfticos locais. No caso desta area
especffica, a estrutura de governai;:ao do nfvel da localidade para baixo, obedece ao esquema indicado em
Figura 6-47.
Duma maneira geral, as autoridades institucionais (nomeadas formalmente pelo Estado) desempenham um
papel preponderante na mobiliza9ao social, econ6mica e polftica das comunidades, incluindo na atribui9ao de
terras para o cultivo e para construc;:~o, e na resolu9ao de conflitos internos.
A autoridade das estruturas tradicionais e mantida pelo Estado, essencialmente devido a sua continua
legitimidade enquanto fonte de autoridade a nfvel de comunidade (ou seja, atraves de estruturas sociais com
base no parentesco, ta! como o cla, a linhagem etc.) e nao necessariamente por causa do seu desempenho.
Muitos destes lfderes assumem a fun9ao, mas nao tern recurses e/ou uma agenda funcional que lhes
permitisse implementar quaisquer objectives de desenvolvimento. A sua funi;:ao limita-se, portanto, a
resolui;:ao dos conflitos do dia-a-dia e a algumas actividades especfficas de natureza politica. 0 que e mais
importante acerca desta estrutura e a sua legitimidade dentro da comunidade, daf ser fundamental o seu papel
de conselheiros para a estrutura formal. Alem disso, desempenham o papel crucial de perpetuar as
cerim6nias, cren9as , tradic;:oes e costumes tradicionais, mantendo assim a coesao social ao nfvel da
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comunidade. No caso especffico da Localidade de Benga, o Chefe da Localidade responde directamente ao
Chefe de Posto. 0 Chefe da Localidade faz parte da estrutura formal do governo e e nomeado pelas
instituic;:oes governamentais competentes.
0 Uder Comunitario do Nfvel 1, tambem conhecido como Regulo. E um descendente da linhagem tradicional
de governac;:ao OU da famllia real tradicional (normalmente, Sao OS descendentes da Jinhagem fundadora, OS
primeiros habitantes dum certo territ6rio), e dentro da estrutura actual do governo esta hierarquicamente
colocado sob a autoridade formal do Chefe da Localidade, norneado pelo Governo. Na Localidade de Benga
ha dois Uderes Comunitarios do Nfvel 1. Um deles
descendente feminina da famflia real tradicional, assim
conhecida como a Rainha, que exerce autoridade tradicional numa area que se estende de Capanga ate
Nharnbalualu. 0 outro governa uma area que se estende de Chintondo
ate Nhankhoma. Embora o Uder Comunitario do Nivel 1 seja rnembro
duma linhagem real, a sua posic;:ao dentro da estrutura governarnental
e decidida pelos rnembros da comunidade. Se, por exemplo, esta
pessoa nao cumprir as suas obriga96es, de acordo com as
expectativas da comunidade, entao pode ser substituida. No entanto,
as substituic;:oes s6 podern ocorrer entre os membros ou descendentes
da mesma linhagern, a quern pertence legitimamente,o poder politico
tradicional, de acordo com as regras tradicionais .

ea

0

Uder Comunitario do Nfvel 2 (localmente conhecido como
Nhkwaua), qua tambem
eleito pela cornunidade, nao tern
necessariamente de ser um rnembro duma lintiagem real, apesa1· de
fazer parte do Sistema tradicional de governayao. Este e,
normalmente, uma pessoa rnu1to respeitada no seio da comun idade,
que rege a area administrativa de uma ou de duas aldeias.

e

Municfpio de Tete
Dentro cla Cidade de Tete cxiste um govemo munidµal eleito, liderado
pelo Presidenle da Camara Municipal, ao qual se encontram sujeitos
varios vereadores que o secundam,
representando areas
administratlvas
especfficas.
Este 6rgao de governa9ao
democraticamente elelto a cada 5 anos.

e

Figura 6-47: Estrutura do Governo
Enquanto, a estrutura governamental e similar nas zonas semiLocal ao nfvel do bairro urbane,
urbanas e rurais aos nfveis mais baixos, uma diferenc;:a irnportante e
que, nas zonas rurais, as estruturas governamentais tradicionais
(lideradas peios Regulos e Nhkwaua) ainda estao em vigor, trabalhando em estreita cooperagao com as
estruturas forrnais, ao passo que nas areas urbanas estas estruturas sao todas nomeadas pelo partido no
poder e, portanto, sao orientadas por uma agenda polftica.

6.3.2

Demografia

Tamanho da populascao, crescimento. densidade e distribuicao espacial
Panora mica da Provfncia de Tete
Esta reflecte uma taxa de crescimento de 60,1% nos ultimas iO anos, em comparagao com a taxa media
nacional de 38,3%. A estabilidade polftica da provfncia e um factor importante, que esta a contribuir para este
aumento signlflcativo da populai;:ao, bem coma o potencial econ6mico e os recentes projectos de
desenvo!vimento. Observaram-se as seguintes tendencias na provincia:

•

0 regresso dos Moc;:ambicanos que se refugiaram nos pafses vizinhos durante a guerra;

.,

A migragao populacional intemacional e interna para a provfncia, devido ao seu potencial agrfcola;

•

Movimentos populacionais internacionais e internos para a provfncia, devido aos recentes investimentos
significativos na expiorac;;ao mineira e noutros sectores.

Os dados de 2007 indicam que os distritos mais populosos sao a Ang6nia (335,808), seguido de Mutarara
(209,360) e de Moatize (178,096). Embora nao l1aja dados definitivos disponfveis da parte do lnstituto
Nacional de Estatfstica, estima-se que a maior parte da populac;:ao da provfncia viva em zonas rurais. Os
dad0s do Censo de 1997 indicaram que 85,3% da populagao da Provfncia vive em zonas rurais, corn apenas
i4,7% a vlver nas zonas urbanas. Considerando que os maiores crescimentos populacionais tern ocorrido na
Ang6nia e em Mutarara, que sao essencialmente zonas rurais, nao
muito provavel que a distribuigac
espacial da populagao tenha mudado muito. No entanto, ha probabilidade de ter ocorrido um ligeiro aumento

e
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da popula9ao urbana, devido ao aumento de 5% na Cidade de Tete e ao aumento estimado em 4,7% na
Cidade de Moatize. Estas duas areas urbanas correspondem, neste momenta, a 8 e a 2 por cento do total da
popula9ao da Provfncia, respectivamente.
Tenda em considera9ao que a provfncia de Tete ocupa uma area total de 97,285 km 2 , estima-se que a sua
densidade populacional seja de 18,8 habitantes por km 2 • Esta e uma das mais baixas densidades
populacionais do pafs. No interior da provfncia, ocorrem varia96es de area para area, observando-se a maior
densidade populacional nos centros urbanos da Cidade de Tete (487 hab/km 2 ) e da Cidade de Moatize.

Distrito de Moatize
A popula9ao actual do Distrito de Moatize e de 178,096 habitantes. lsto representa cerca de 10% da
popula9ao da Provfncia e uma densidade populacional de cerca de 21 habitantes por km 2 • Nos ultimos
1O anos, a popula9ao do Distrito de Moatize cresceu de 108, 737 habitantes para 178,096 habitantes,
representando uma taxa de crescimento anual de 6,4%, e tornando-se o distrito com o quinto maior aumento
populacional. Conforme indicado anteriormente, as razoes para este crescimento estao relacionadas com o
potencial agrfcola do Distrito, especialmente no Posto Administrativo de Z6bue. No entanto, os recentes
investimentos que estao a ser canalizados para o Distrito pelo sector mineiro, particularmente a volta do Posto
Administrativo e da Cidade de Moatize, tambem desempenham um papel importante nesta dinamica
populacional. Os resultados do Censo de 1997 mostraram que apenas 23% da popula9ao do Distrito de
Moatize e que Vivia em areas urbanas, principalmente na Cidade de Moatize. Embora OS desenvolvimentos
recentes tenham contribufdo para um aumento do numero de pessoas que residem dentro e a volta da Cidade
de Moatize (os resultados preliminares do Censo 2007 indicam que a popula9ao da Cidade de Moatize
corresponde a cerca de 21 % da popula9ao do Distrito Moatize), estima-se que esta distribuic;:ao espacial da
popula9ao do Distrito nao tenha mudado.
Dentro do Distrito de Moatize, a area que sera directamente afectada pela ATMB e a Localidade de Benga.
Esta localidade tern actualmente uma popula9ao total de 8,985 habitantes, o que corresponde a
aproximadamente 28% do total da populactifo estimada do Posto Administrativo de Moatize (Tabela 6-20). A
populac;:ao directamente afectada pelo projecto encontra-se localizada nas aldeias de Capanga, Benga-Sede e
Nhambalualu, totalizando 4,577 pessoas 4 , de acordo com o censo de 2007. No entanto, os dados recolhidos
ao nfvel da aldeia (fornecidos pelas estruturas formais locais) indicam uma populactao total de
5,671 habitantes, o equivalente a 1, 146 agregados familiares, distribufdas de acordo com a Tabela 6-20.

4

Resultados preliminares do Censo Populacional Geral de 2007.
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Tabela 6-20: Tendencias de crescimento e distribui9ao populacionais no Posto Administrativo de Moatize,
Localidade de Benga e respectivas aldeias.
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Moatize
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Localidade
Benga

5,710

21,0

8,985

22,8

Capanga

1,604

5,9

1,741

4,4

Benga-Sede

1,730

6,4

1,736

4,4

Nhambalualu

360

1,3

1, 100

2,3

Chitondo

331

1,2

900

0,9

Chinguede

472

1,7

375

2,7

Mitsanha

1,213

4,5

1,083

34,3

Catsanha

n/a

n/a

1,700

4,3

Nhacama

n/a

n/a

350

0,9

Aldeias

Tabela 6-21: Numeros e distribuic;:ao da populac;:ao na Area de Projecto de lnfluencia Directa (ADI), conforme
determinado pelo levantamento local realizado para o actual projecto5 •

Nzinda
Capanga

Benga-Sede

Nhambafualu

623

125

Gulo

823

103

Luani

328

66

Mp ala

330

46

Nhanganjo

153

33

Chitambo

231

81

Unidade 1

406

123

Unidade 2

864

137

Unidade 3

231

95

Cangale

261

74

Nhamsembe

70

14

Nzinda

360

72

Chim ulambe

350

70

Nhalenga

366

73

Can cope

275

55

5,671

1.147

TOTAL

Nola: As unidades de a/deia dest;;icadas a amare/o sao as que estao fora da A TMB.

Cidade de Tete
De acordo com os resultados preliminares do censo populacional de 2007, a Cidade de Tete tern actualmente
uma popula9ao total de 152,637 habitantes, correspondendo a 8% da popula9ao da Provfncia. Do ponto de
vista administrativo, a popula9ao urbana da Cidade de Tete encontra-se distribufda por oito bairros, conforme
se segue.

5

Partindo duma perspectiva social, a "Area de lnfluencia Directa" do projecto inclui todas aquelas aldeias que poderiam ser
reassentadas em resultado da mina e da infra-estrutura mineira. A proposta da Riversda/e, conforme se indica no Capitulo 2. E que
se devem reassentar todas as aldeias acima indicadas na Tabela 6-19, inclusive aquelas unidades que estiverem fora da Area do
Tftuio mineiro de Benga (BMTA).
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Tabela 6-22: Distribuic;ao populacional dentro da Cidade de Tete e dos seus respectivos bairros.

31,778
Matundo
18,776
12,3
M'Padue
5,808
3,8
Samora Machel
17,911
11, 7
Francisco Man an a
20,579
13,5
Josina Machel
10, 160
6,7
Fili e Samuel Ma aia
12,725
8,3
Mateus Sansao Mutemba
23,049
15, 1
De ue
11,851
7,8
A ATMB inclui parte do Bairro de Chingodzi, especificamente as Unidades Albano, localizadas a oeste da
Cidade, perto do Rio Revuboe. Este Bairro e actualmente a regiao mais populosa da Cidade de Tete, com
uma populagao que representa 20,8% da populagao total da cidade, o equivalente a 31.778 habitantes. De
acordo com as estruturas governamentais locais, a populagao do Bairro de Chingodzi esta distribufda por
unidades, da seguinte forma: 57,4% na Unidade 25 de Setembro, 20,9% na Unidade 3 de Janeiro e 21 ,7% na
Unidade Albano.
lndicadores S6cio-demoqraficos, ldade e Estrutura do Genera
Em geral, a esperanga de vida ao nascimento esta a aumentar e a mortalidade infantil e as taxas gerais de
mortalidade estao a diminuir, tanto na Provfncia de Tete coma no pafs inteiro. Ao comparar os indicadores
nacionais e provinciais, a Provincia de Tete mostra uma esperanga de vida maior e taxas de mortalidade
infantil e de mortalidade em geral menores, do que os valores indicados para o Pais. lsto poderia ser um sinal
da melhoria das condi96es de vida na provincia, associada as condi96es econ6micas favoraveis (potencial
agrfcola e de mineragao e aumento dos investimen_tos), a que a provfncia esta a assistir actualmente.
A maior parte da populagao da Provfncia de Tete ·e da Localidade de Benga e do sexo feminine, embora as
diferengas de proporgao entre mulheres e homens sejam pequenas, situando-se na ordem de alguns par
cento. Quanta a distribuigao etaria, ainda nao ha resultados disponfveis do Censo de 2007, embora a situagao
de referencia de 1997 continue provavelmente a ser aplicavel, pelo menos em termos gerais. 0 Censo de
1997 indicou que a popula9ao da Provfncia e essencialmente jovem, com 48,2% da popula9ao com idade
inferior a 15 anos. A menor taixa etaria e a dos 65 anos e mais , reflectindo a baixa expectativa de vida
(43,8 anos) . A idade media e de 15,9, o que indica que metade da populagao desta Provfncia e mais jovem do
que esta idade. Esta percentagem elevada de pessoas abaixo da faixa etaria dos 15 anos traduz-se numa
taxa de dependencia de 105,6, o que significa que, para cada 100 pessoas potencialmente economicamente
activas (normalmente correspondentes ao grupo etario dos 15 aos 64 anos), existem 105,6 pessoas
economicamente inactivas (normalmente correspondentes a faixa etaria dos 0 aos 14 anos a dos com mais de
65 anos).

As tendencias mostradas pelo Censo de 1997 sao semelhantes aquelas observadas a partir dos resultados do
levantamento conduzido na area de estudo. Existem , no entanto, pequenas varia96es, em especial no Bairro
de Chingodzi, onde a taxa de dependencia calculada e inferior aquela das zonas rurais, o que reflecte a
existencia duma popula9ao economicamente activa muito maior.
Tabela6-23: Estrutura etaria da Provfncia de Tete e da area de estudo.

0,7

fndice de dependencia

105,6
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j 1dade media

15,9

15

14

16

17

Demografia dos agregados familiares

Ha um total de 7 756 agregados familiares na area de estudo, a qual abrange as aldeias de Capanga,
Benga-Sede, Nhambalualu e o bairro semi-urbano de Chingodzi. A caracterfstioa sociol6glca predominante
observada nestt:'IS aldeias/bairros o tipo de tamilia nuclear, que consta dum matido e a esposa, com ou sem
filhos, mas sem outros parentes. Existern algumas famflias que se consideram como alargadas, o que significa
que, para a.tern dos membros da familia nuclear, tambem incluem outros parentes. lsto observa-se
part1culannente na area semi-urbana do bairro de Chingodzi, que esta associada a um rnaior acesso aos
servigos sociais, bens e oportunidacles de emprego, normalmente oferecidos nas areas urbanas. Nestes
casos. E normal que as familias dentro das areas urbanas acolham familiares das zonas rurais que vem para
se estabelecerem em busca de oportunidades sociais e econ6micas.

e

Tabela 6-24: Caracterlstica Sociol6gica dos Agregados Familiares na area de estudo.
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Capanga

4,7

12,0

58,4

24,9

Benga-Sede

5,7

12,4

53,8

27,1

Nhambalualu

10,2

8,6

68,0

13,3

Chingodzi

2,3

4,6

47,9

45,2

,A, amostragem do campo indicou poucos casos de agregados iamiliares monoparentais e individuais. Estes
tipos de agregado familiar parecem ser essencialmente representados pelos agregados familiares chefiados
por uma muiher, normalmente divorciada ou separada.. 0 tamanho medio das famflias e de cerca de 5
familiares, com algumas variac;:oes de aldeia em aldeia . Dentro do bairro de Chingodzi, o numero medio dos
membros do agregado familiar e um pouco maior, devido rnaior prevalencia de familias alargadas.

a

Tai como no interior da Provfncia de Tete, a area de estudo caracteriza-se por um sistema patriarcal. lsto
significa que OS direitos transrnissao da heranga, SUCessao e tomada de decisao, ficam com a linhagem
masculina, normalmente, o filho mais velho. Dentro deste sistema patriarcal, a pratica tradicional de lobolo
ainda esta viva. lsto envolve o pagamento de um dote por parte dos hornens, a fim de assegurar o acordo de
casamento e, para compensar a famflia da noiva pela perda da mao-de-obra da filha (visto que rias
sociedades patrilineares a noiva deixa a sua propria famllia para residir com a famflia do marido). A
rnonogamia mais comum, mas a poligamia <§ bastante difundlda, corn mais de 20% dos agregados famillares
em Capanga, Benga-Sede e Nhambalualu a terem um chefe do agregado faiiliar que e poligamo.

a

a

a

e

Esta percentagern e mais baixa no bairro semi-urbane de Chingodzi (15,9%), aonde, apesar da prevalencia
destas tradic;:oes, 0 maior acesso a informac;:ao,
educac;:ao, as oportunidades de emprego, bem c:orno 0
contacto com as modernas formas de vida, proporcionam uma maior independencia financeira as mulheres e
mais controlo sobre as suas pr6prias vidas e futuro. Normalmente, o hornem polfgarno tern duas esposas,
apesar de alguns terem declarado ter 3 ou mais esposas. Em geral, estes casos encontram-se mais no rneio
rural de Capanga, Benga-Sede e Nhambalualu.

a

Padroes de migracao
A Provfncia de Tete faz fronteira com o Malawi, a Zambia e o Zimbabue, e caracteriza·se peia existencia durn
corredor de desenvolvimento que a liga aos pafses supramencionados, bem como ao Porto da Beira. Alem
disso, a estabilidade econ6mica da provfncia aumenta a sua atractividade enquanto destine para os que
procuram emprego e melhores condi96es de vida.
A rnaioria dos estrangeiros que entram na Provfncia vem do Malawi e do Zimbabue, em transito pelo pafs para
ir Africa do Sul procura de emprego. Tern havido uma elevada incidencia de cidadaos zimbabueanos que
entram na Provfncia de Tete, a procura de emprego e de melhores condi96es de vida, nos ultimas anos. 0
actual colapso da economia e do contexto social do Zimbabue e, provavelrnente, um factor contribuinte para o
crescimento da popula9ao da Provfncia.

a

a

Neste momenta, ha mais de 800 estrangeiros que residem legalmente na Provfncia de Tete, mas estima-se
que haja muito mais a residirem ilegalmente na Provfncia. Estes ultimos, sao essencialmente aqueles que vem
do Zimbabue e da Zambia, e que vem para a Provfncia de Tete
procura de oportunidades de emprego.

a
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Muitos sao empregados pelas grandes empresas que operam na Provfncia {Mogambique Leaf Tobacco,
Resource Drilling, Vale, Riversdale, Zimpex e outras), apesar de nao terem uma autorizagao de residencia.

Movimentos Populacionais dentro da Area de Estudo
Embora alguns dos agregados familiares sejam originarios da area de estudo, a maior parte deles
instalaram-se ali ap6s os Acordos de Paz e as inundag6es de 2000. A maioria vem doutras zonas do Distrito,
mas alguns mudaram-se a partir doutras provincias {nomeadam.ente Manica e Sofala) .
Tabela 6-25: Padr6es de assentamento dos agregados familiars locais na area de estudo.
,.

% Agregados Famili'ares
Periodo de Assentamento das Familias Locais
Capanga

Benga-Sede

Nhambalualu

Chlngodzi

Viveu sempre na aldeia/bairro

35,7

21,8

24,4

12,3

Assentou antes da lndependencia

4,1

3,7

2,5

2,7

Assentou ap6s a lndependencia, mas antes da
guerra

2,0

2,3

0,0

1,5

Assentou durante a guerra

10,2

10,6

5,0

1,2

Assentou ap6s os Acordos de Paz, mas antes das
Cheias de 2000

19,9

23,1

32,5

26,5

Assentou ap6s as Cheias de 2000

25,5

37,5

34,4

53,5

Assentou noutra data ou ocorrencia

2,6

0,9

1,3

2,3

No Bairro de Chingodzi, havia antigamente dois grandes quarteis-gerais operacionais. Durante a guerra,
houve muitos soldados de todo o pais {mas especialmente dos outros Distritos da Provincia e das Provincias
de Sofala e Nampula) que entraram na area, acabando a maioria deles por assentar na area, ap6s a guerra.
Nos ultimas 5 anos nao tern havido um afluxo significativo a area. Existem, no entanto, individuos que saem
das suas comunidades para irem procura de melhores oportunidades noutras regi6es . Conforme se indica
na tabela seguinte, a maior parte destes migrantes internos estabelecerem-se na Cidade de Tete ou na
Cidade de Moatize. lsto deve-se, essencialmente, a procura de oportunidades de emprego e de melhores
condigoes de vida, incluindo o acesso as infra-estruturas e aos servigos sociais. A maior parte dos migrantes
sao jovens do sexo masculino, embora as mulheres tambem migrem, especialmente depois do casamento.

a

Tabela 6·26: Agregados familiares com membros que residem fora das suas aldeias de origem.
:

· % dos

Agr~g"!dos Fa~illares com pelo menos um membro residente noutra area, por
destinos

Aldeia
Outra aldeia

Cidade de
Moatize

Cidade de
Tete

Outro
Distrito

Outra
Provincia

Outro Pais

0

23,1

46,2

0

3,8

7,7

Benga-Sede

11,8

17,6

38,2

2,9

0

0

Nhambalualu

0

30,4

39, 1

4,3

0

0

Chingodzi

0

9,1

42,4

15,2

21,2

0

Capanga

Sau de
Distrito de Moatize

6.3.3

A rede sanitaria no Distrito de Moatize consta de 12 unidades de saude, 11 das quais sao Centres de Saude
uma um Posto de Saude, oito dos Centros de Saude actuais, sao Centros de Saude do nfvel II.

e

e

Tabela 6-27: Rede da Saude no Distrito de Moatize.

Posto Administrative de Moatize
Benga
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Mpanzo
Moatize
Msungo
Posto Administrativo de Cambulatsitsi
Cambulatsitsi
Necungas
Mame me
Posto Administrativo de Zobue
Samoa
Capiridzanje
Nkondezi
Zobue

Os Postos de Saude representam o nfvel mais baixo da rede sanitaria. Nas areas rurais, estes postos podem
funcionar s6 com um enfermeiro, fornecendo apenas os c;uidados medicos ba.sicos. Os Centres de Saude sao
mais bem equipados, oferecem uma vasta gama de cuidados medicos e tern pessoal melhor qualificado.
Teoricamente , os Centros de Saude devem ser cllefiados par um Medico . Mas, nas zonas rurais, muitas vezes
nao se observa este principio, devido falta de pessoal medico qualificado.

a

Ha dois tipos de Centros de Saude, conforme a gama de assistencia dada:
•

Centros de Saude do Nfvel II (CSll), os quais tern uma equipa de pessoal composta pelo menos, por dais
enfermeiros, e que providenciam cuidados de saude basica e de maternidade; e

•

Centres de Saude do Nfvel I (CS!), que prestam os servigos dos CS II, mais a hospitalizagao.

A rede sanitaria no Distrito Moatize limita-se, essencialmente, a zona urbana da Cidade de Moatize e a
algumas localidades. Em terrnos de hospitaliza9ao, o Distrito de Moatize tern uma taxa de 0,9 leitos por
1000 habitantes. Em conjunto com esta rede, introduziram-se Agentes Polivalentes de Saude em localiza96es
chave. Estes Agentes de Saude sao capazes da prestar as rotinas de prime1ros Mr:orros, ate que haja
assistencia medica mais qualificada disponlvel. Actualmente, este seNi90
oferecido nos Postos
Administrativos de Moatize e de Z6bue.

e

A situagao actual ainda esta longe de satisfazer as necessidades da popula9ao local. As ultimas informa96es
oficiais disponfveis {Relat6rio Anual de 2007 do Service Distrital de Saude do Governo do Distrito de Mo::itiza)
cobartura da saude na Provfncia e no Pais. No entanto, o
nao fornecem dados compaiativos relatives
relat6rio afirma que a cobertura do Distrito continua a ser insuficiente, sendo. inferior media nacional. lsto
reflecte essencialmente a falta de recurses materials e de pessoal formado.

a

a

O perfil epidemiol6gico do Distrito de Moatize e dominado pela malaria, o HIV/SIDA, pneumonia, anemia,
desnut1·i9ao, tuberculose (associada ao HIV/SIDA) e diarreia.
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Figura 6-48: Perfil epidemiol6gie'o do Distrito de Moatize para 2007.

Embora a malaria apresente o maior numero de casos. E a que tern a menor taxa de mortalidade {5,2%). A
prevalencia do HIV/SIDA e elevada, com cerca de 13%, visto que o Distrito esta situado junto a um dos
principais corredores de transporte no pais , que liga o Malawi, a Zambia, o Zimbabwe e Mo9ambique (atraves
de Tete, Chimoio e Beira). 0 HIV/SIDA tern a maier taxa de mortalidade {39,5%), seguido da desnutri9ao
(35,3%) e da diarreia (17,2%). A maior parte das doen9as diarreicas estao associadas ao consume de agua
contaminada.

A Area de Estudo
Dentro da parte rural da area de estudo, a principal infra-estrutura sanltaria e o Centro de Saude de Benga
(um-Centro de Saude tipo II). 0 Centro e chefiado por um enfermeiro-chefe, assistldo por uma enfermeira de
maternidade, um agente de saude, quatro estagiarios e um limpador. 0 Centro tern uma unidade de
maternidade, com 2 camas, uma geladeira para armazenar medicamentos, e paineis Solares para produzir
energia. Serve as pessoas de Benga-Sede, Capanga e Nhambalualu.
Os agregados familiares da Area de Estudo aproveitam-se da sua proximidade geografica aos grandes
centres urbanos da Cidade de Tete e da Cidade de Moatize, utilizando a rede sanitaria destas cidades quando
precisam. A maioria deles vai a pe, o que reflecte a ausencia duma rede eficaz de transportes para estes
centres urbanos, particularmente a partir de Benga-Sede e de Nhambalualu, bem coma a importancia que tern
estar pr6ximo de infra-estruturas sanitarias, para aquelas pessoas para as quais o transporte e um problema.

6.3.4

Educac;ao

De acordo com os resultados do Censo de 1997, o nfvel de analfabetismo dentro da Provfncia de Tete era de
cerca de 66,8%, com a maior parte da popula9ao analfabeta da Provfncia a viver nas areas rurais. Os dados
do Censo de 1997 indicaram que o nfvel media de analfabetismo nas zonas rurais era cerca de 72,4%,
enquanto nas zonas urbanas era de 35,5%. A maior parte da popula9ao analfabeta pertence faixa etaria dos
40 e mais. As raz6es subjacentes a estes altos Indices de analfabetismo, estao enraizadas em factos
hist6ricos, tais coma o acesso restrito a educa9ao, para a maioria da popula9ao negra durante o perfodo
colonial, nomeadamente no meio rural.

a

A maior parte da popula9ao analfabeta e feminina {81 %), observando-se este padrao tanto nas areas rurais
coma nas urbanas. Este aspecto esta estreitamente associado as normas culturais e sociais, que tendem a
atribuir func;:6es produtivas e reprodutivas as mulheres.
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Os indices mais elevados de analfabetismo na faixa etaria acirna dos 40 anos e os fndices rnais baixos de
analfabetismo para aqueles menores de 40, sugerem qua ha um maior acesso educa9ao, nos ultlmos anos.
0 malor acesso educa9ao esta associado a uma melhor intra-estrutura da educa9ao e a mais professores.
Os dados fornecidos pela Direc9ao Provincial da Educa9ao de Tete indicam qua, entre 2008 e 2009, havera
tJrn aumento de 104% em insta!a96es escolares para todos os nivefs educaclonais, o qual sera
partlcularmente notavel nas escolas do nivel EP2 (preve-se um crescimento de 111 %). Alem dlsso, preve-se
um aumento de 115% 110 m'1mero de alunos e um aumento de 125% no numero de professores.

a

a

Apesar dum Grescimento constante, a rede de ensino na Provfncia de Tete esta essencialmente orientada
para o nfvel prlmario. 0 numero de escolas prirnarias, especialmente aquelas do nlvel EP1. E o mais elevado.
lsto sugere uma distrlbuiQao mais ampla e mais equitavel deste nfvel de ensino, ao longo tanto das areas
rurais coma urbanas. Amedida que o nfvel de educa9ao evolul, observa-se um decHnio na disponibilidade de
lnfra-estruturas e servi9os de educaQao. Os servic;:os de educa9ao superior concentram-se principalrnente
volta dos oentros urbanos.

a

Apesar das elevadas taxas de analfabetismo, o numero de aluno:; rnatriculados no s1stema de educac;ao
formal tern estado a crescer, especialmente o das raparlgas. 0 nfvel de escolariza9ao feminina tern vindo a
melhorar, especialmente na area urbana, aonde se observa uma situac;ao de genera mais nivelada. Nas zonas
nirai • a percentagem de roparigas matriculadas 110 sistema de educac;ao formal e superior a 40% para o nlvel
do ensino primaiio, a e igual a 40% para o nfvel do ESG1. Um aspecto interessante e o elevado numero de
mulheres partlcipantes nas campanl1as de alfabetiza9ao adulta, especialrnente na Cidade de Tete. lsto
sublinhi:i o facto de que a maioria da popula9ao analfabeta e feminina.
Dentro da area de estudo, as percentagens mais elevadas de analfabetismo
predominantemente nas areas rurais de Capanga, Benga-Sede e Nhambalualu.

encontram-se

lmporta mencionar ainda que, dentro da area de estudo, ha uma propor9ao consideravel da popula9ao (mais
de 17%) que ainda nao atingiu a idade escolar. Relativamente aqueles que ja ultrapassaram a ldade escolar, a
maior parte dos membros do agregadn familiar atingiram o nfvel do EP1. Estes consil>lem tanto em rapazes ·
coma em raparigas na faixa etarla dos 5 aos 14, e estao intimamente relacionados com a maior
disponibilidade de escolas do EP1 a nfvel local. Quando avan9am para o nivel do EP2, o numero de pessoas
que frequenta a escola diminui. As percentagens das raparigas para o nrvel do EP2 tornam-se muito mals
baixas do que a percentagem dos rapazes, excep9ao do Bairro de Chingodzi, que mostra uma percentagem
ligeiramente mais efevada de raparlgas que frequenta,ram o nlvel do EP2. A maioria dos rnembros do
agregado familiar que atingtu o nfvel do EP2 pertence faixa etaria dos 1O aos 19 anos.

a

a

Tabela 6-28: Nfveis de analfebatismo e educa~ao na Area de Estudo.

Benga-Sede

Analfabeto

42,9

Sabe ler/escrever

12,2

13,5

10

(:>

''-1U

EP1

30,2

30,3

31,7

25,2

EP2

10,4

9,6

8

15

5,6

4,5

3,5

19

1, 1

0,5

1,2

0,3

ESG
Outro

6

Quante ao 11rvel do ESG, os dados recolhidos revel am que ha uma percenlagem muito pequena da popula9ao
que completou este nivel de educa9ao nas areas rurais de Capanga, Benga-Sede e Nhambalualu. No Bairro
de Chingodzi, pelo contrario, ha mais de 15% dos membros do agregado familiar. a maioria dos quais siio do
sexo masculino, que co nclufrarn o nivel do ESG. lsto tambem esia relacionado com a disponibilidade local das
escolas, a este nfvel.
Dentro da Localidade de Benga existem, neste momenta. seis escolas prirnarias . As aldeias de Capanga Gula,
Chintondo, Mistanha e Nhankhoma oferecem. todas alas, ensino ao nfval do EP, enquanto Benga - Seda e
Catsanha oferecem ensino ao nfvel do EPC7 . Para alem de servirem os alunos que vivem dentro das unidades
aonde se situarn as duas escolas dentro da ATMB (Capanga Gulo e Benga-Sede), estas instalac;oes tambem
servem crlanc;as de outras areas, nomeadamente Cllitambo, Cangale e Nhamsembe (no caso da escola de
~ Formagao Tecnica e Profissionai.
'O nfvel do EPC refere-se 'Escola Primaria Completa', que inolui os nfveis do EP1 e do EP2. Nern todas as Escolas Primarias
tern estes dois nfveis.

a
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Benga-Sede) e Capanga Nzinda, Capanga Luani, Mpala e Nhanganjo (no caso da escola de Capanga Gulo).
A maioria das criarn;:as que frequentam o nfvel do EP1 estao matriculadas nas escolas localizadas em
Capanga Gulo e Benga-Sede, mas algumas, especialrnente as de Nhambalualu, frequentam as escolas
localizadas em Chintondo, Cancope, Chitambo, Moatize, o Bairro de Matundo e outros bairros da Cidade de
Tete. Normalmente, o acesso diario as infra-estruturas escolares do EP1 e feito a pe. Nalguns cases, as
crianc;:as tern de carninhar mais de 40 minutos para chegar a sua escola.
A maior parte das crianc;:as que frequentam o nfvel do EP1 no Bairro de Chingodzi, utilizam as infra-estruturas
escolares localizadas naquele bairro ou no Bairro de Matundo, que e pr6ximo. A rede escolar nesta area
semi-urbana e constitufda por 14 escolas, nove das quais se encontram no Bairro de Chingodzi e cinco das
quais se encontram no Bairro de Matundo. Devido as aldeias da ATMB estarem pr6ximas dos balm>s
semi-urbanos de Chingodzi e Matundo. E normal os <~lunos da Localidade de Benga frequentarem a escola
nestes centros semi-urbanos, em particular no que diz respeito aos nfveis do EP2 e do ESG. Enquanto a
maior parte das crianc;:as que frequentam o nfvel do EP2, e que residem na ATMB, utilizam a escola de
Benga-Sede, ha algumas crianc;:as que residem em localiza96es mais distantes, tais como Chithatha e
Moatize. -Mais uma vez, as crianc;:as vao as escolas do EP2 essencialmente ape, o que pode, nalguns casos,
demorar mais de uma hora.

6.3.5

lnfra-estruturas

Como o sector mineiro depende fortemente das intra-estruturas circundantes, este capltulo descreve
resumidamente as intra-estruturas mais importantes existentes na Provfncia de Tete, em geral, e na area de
estudo, em particular.

Sistema de estradas e caminhos-de-ferro
A rede rodoviaria da Provfncia de Tete tern aproxlmadamente 2153 km de extensao. Cerca de 26% desta rede
constitufda por estradas alcatroadas, sendo o restante constituido por estradas de cascalho. A rede
rodoviaria, que se direcciona atraves do Distrito de Moatize e da Cidade de Tete, tern uma importancia
regional e nacional signiticativa, devido as suas liga96es internacionais e ao trafego lnterligado de vefculos
pesados.

e

Foto 6-27:

A excepgao da rede principal, as estradas e os caminhos estao em

mas condigoes.

As tres estradas primarias que atravessam a Provlncia de Tete sao:
•

A Estrada Nacional N7, que cruza o Distrito de Moatize a partir de Tete, na direcc;:ao norte-este, e que iiga
a capital provincial a cidade de Blantyre, no vizinho Malawi. Perto da fronteira malawiana, esta estrada
junta-Se a R 605, que atravessa OS distritos de Tsangano e da Ang6nia em direcc;ao a capital malawiana
Lilongwe.

•

A Estrada Nacional N8, em direcc;:ao ao sul, que liga Tete ao Chimoio, a capital da vizinha Provlncia de
Manica. Em Chimoio, esta estrada junta-se ao Corredor da Beira (EN6), o qual liga o vizinho Zimbabue as
rotas maritimas do Oceano fndico, atraves da Beira.

•

A Estrada Nacional N9, em direcc;:ao ao nordeste, atravessa os distritos de Chiuta e Chifunde, a caminho
da capital da Zambia, Lusaka.
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As estradas locais na Provfncia de Tete estendem-se por cerca de 787 km. Estas estradas ligarn os postos
administrativos as suas respectivas localidades. A partir da N7, uma estrada de cascalho nao-olassificada, da
acesso ATMB. Esta estrada vai para o sul, ao longo do Rio Revuboe, de Capanga para Benga.

a

A Provfncia de Tete s6 tern uma linha terroviaria, que esta em processo de reabilita9ifo, na sequencia da
destruictao da Ponte Dona Ana, em Mutarara/Sena, durante a guerra. Preve-se que a reabillta<tao esteja
conclufda ate Maio de 2009. Um rarno da Linha Ferroviaria de Sena ira ligar a Vila de Moatize Cidade de
Dondo a 30 km da cidade portuaria da Beira. Este ramal ferroviario ira seguir o Vale do Rio Zambeze, atravas
do Distrito Mutarara na parte sudoeste da Provfncia de Tete e do assentamento de Sena na Provfncia de
Sofala . A principal fun9ao desta linha ferroviaria - com um comprimento de cerca de 587 quil6metros
(260 qull6metros na Provrncta de Tete) - o transporte de carvao das minas de Moatize para o porto da Beira.

a

e

Producao de energia
A Provfncia de Tete tern o segundo maior Iago artificial de Africa, a Barragem de Cahora Bassa, que taz parte
do maior projecto hidroelectrico da Africa Austral 6 • lnclui uma central electrica. contendo turbinas de
5 x 415MW. 0 Iago tern uma extensao maxima de 250 km e uma largura maxima de aproximadamente 38 km,
inundando uma area de 2,700 km2 com uma profundidade media de 20,9 m. Cahora Bassa a uma das tres
grandes barragens no sistema do Rio Zambeze, sendo as ot1tr~s Kariba e ltezhi-Tezhi. A construQao da
ba11agem teve infcio em 1969 pelo governo colonial Portuguas e foi conclufda em 1974. Durante os 16 anos
de guerra am Moc;:arnbique, toram sabotados longos tro9os das linhas de transmissao de energia. Depois da
guerra, reabllitaram-se essas llnhas de transmissao. Hoje a maior parte da electricidade gerada por Cahora
Bassa vendida vizinha Africa do Sul.

e

a

a

e

A rede electrica na Provlncla de Tete partence
e111presa publica Eleotricidade de Mo9ambique (EDM) e
gerida pela mesrna. Ern 2006, o consumo anual de electricidade atingiu 43 950 MWh/ano. A subestaqao
electrica esta localizada em Matambo entre Songo ea capita l provinclal. Durante os ultlmos 15 anos, a EDM
tem ampliado gradualmente a rede elect1 ica nacional ligada barragem de Cahora Bassa, para as areas mais
rernotas de Mo9ambique. Esta iniciativa levou a que l1ouvesse mais energia a ser fornecida a mais capitals
distJitais e a ie rnesmo a postos adminlslrativos lsto permitiu que houvessa uma progressiva desactivactao dos
geradores a diesel que forneciam previamente electricidade a estas areas. lsto decorre a par com o aumento
da introdu9ao do sistema pre-pago. No geral, foi possrvel ligar cerca de 4,500 novos consumidores ate ao final
de 2005, s6 na Cidade de Tete.

a

Dentro e nos arredores da area de estudo, a Vila de Moatlze recebe electricidade da subesta9ao de Tete, por
meio duma linl1a de transmlssao aerea, enquanto a Carbomoc
abastecida pela Central termoelectricaem
Moatize. Todas as infra-estruturas pertencentes EDM em Moatlze, foram "herdadas" em 1991 dos Caminhos
de Ferro de Mo9ainbique, a CFM. Durante os ultimas anos, a EDM tem-se confrontado com um grande
numero de cortes em Moatize, causado pela excessiva procura sabre o sistema, pelo roubo de cabos e pefos
cortes no sistema, devido ao mau tempo e as queimadas. Alem disso, grande parte dos equipamentos
existentes e obsoleta, uma situa9~fo agravada pela falta de pe9as sobressalentes para a sua repara9ao.
Dadas estas limita9oes, a empresa teve dificuldade em responder procura local.

a

a

a

Ha

apenas duas das aldeias na c!uea de estudo que tem actualmente acesso a electricldade fornecida pela
rede electrlca nacional. Estas sao Capanga (a unidade de Nzinda) e Chingodzi aonde 3,4% e 56% dos
agregados famili ares entrevistados, respectlvamente, usam electricidade para a ilumina9ao. A maior parte das
tamllias em Benga-Sede (80,8%), Capanga (62,7%) e Nhambalualu (62,7%), mas tambem 31,3% das famflias
em Chingodzi, usam petr61eo como a principal fonte de energia para a Humina9ao. A lenlla a segunda fonte
de energia mais importante utilizada pelos agregados familiares em Benga-Sede (13,0%). Capanga (28,8%) e
Nhambalualu {40,3%).

e

a

Mesmo quando os agregados famih ares tern acesso eleotricidade, esta raramente e usada para cozinhar.
Quase todos os agregados famllfares em Benga-Sede (97,6%), Capanga (95,3%) e Nhambalualu (93,8%) e
mais de metade dos aoregados famil!ares em Cl1ingodzi (56, 7%), usam lenha para cozinhar. 0 carvao vegetal
e o c;arvao mineral para cozinhar, s6 sao utilizados de forrna signfflcativa por agregados familiares em
Chlngodzi (36,4% e 5 4% respectivamente).
Agua

e Saneamento

Um dos principais problemas na Provrncla de Tete e a disponibilidade de agua, 1anto para consumo humano
como para o uso agrfcola. Em 1997, aproxlmadamente 96% da popula9ao estava privada de acesso a uma
rede de Agua canalizada, que s6 existia na Cldade de Tete e nalgumas capitais distritals. Na Cidade de Tete,
gerido pela empresa publica Aguas de Tete (ADT). 0 sistema
o abastecimento de agua canalizada
baseia-se em furos de sondagem construidos no Vale de Nhatanda, no bairro de Sansao Muternba, e na

e

6 8

http://en.wikipedia.org
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planrcie aluvial do Rio Revuboe, no bairro de Matundo. 0 abastecimento de agua
enfrenta frequentes interrup96es, ViStO que 0 Sistema e obsolete.

a cidade,

no entanto,

0 fornecimento de agua em Moatize enfrenta problemas que sao semelhantes aos da cidade de Tete, com
interrupi;oes frequentes, causadas por uma insuficiente capacidade de bombagem , pelo abastecimento
irregular de energia e pela falta de reservat6rios de agua. Alem disso, neste momento, a rede de
abastecimento de agua s6 cobre algumas partes da Vila de Moatize.
Dentro da area de estudo, h8. poucos agregados familiares em Chingodzi (28,7%) e quase nenhum em
Capanga (1 ,3%) e Nhambalualu (1 ,6%) que tern acesso a uma rede publica de abastecimento de agua
atraves duma ligayao domestica, quer dentro, quer fora de sua casa. Em Benga e Nhambalualu, praticamente
todos os agregados familiares obtem agua dos rios Zambeze e Revuboe (99,5% e 82,2°/o respectivamente) . 0
USO de agua proveniente dum furo de sondagem proximo, com bomba manual. E outra fonte de agua para OS
agregados familiares em Capanga (17,1%), Nhambalualu (4,7%} e, com menor importancia, em Chingodzl
(1 ,5%) , enquanto a mais importante tonte de agua em Capanga sao os p09os dos proprios agregados
familiares (62,8%). Os po9os comunitarios tradicionais usam-se tambem em Capanga (8, 1%), Nhambalualu
(9,3%) e , ate certo ponto, em Chingodzi (1,5%). Estao-se a praticar escava96es nos leitos do rio arenosos,
para o abastecimento de agua em Capanga (6,0%), Benga (0,5%) e Nhambalualu (1 ,6%}.
Em termos de saneamento, apenas se encontram fossas septicas nas areas urbanas e nalguns suburbias.
Ainda e pratica comum defecar a ceu aberto, contribuindo assim para a dissemina9ao de doen9as
patogenicas, tais como a diarreia e a c61era. As aguas pluviais sao drenadas superficialmente ao longo das
estradas e caminhos. Os suburbias da cidade e as aldeias rurais nao possuem sistemas de drenagem.
Na area de estudo, o maior numero de latrinas, tanto
tradicionais coma melhoradas, encontra-se em Chingodzi
(38,7% e 26,8%, respectivamente) e em Capanga (10,3% e
4,3%). Em Nhambalualu, apenas 6,2% das habita96es
tradicionais tern uma latrina, e 2,3% tern uma latrina melhorada.
lsto significa que a esmagadora maioria da popula9ao na area
de estudo, defeca a ceu aberto. As casas-de-banho
convencionais, dentro ou fora de casa, apenas se encontram
em numeros significativos em Chingodzi (13,4% e 3,8%,
respectivamente). Todavia. E possivel encontrar uma simples
area externa para tomar banho, no quintal da famma, em 62,8%
dos agregados familiares em Chingodzi, em 36,3% em
Capanga e em 24,8% e 25,6% dos agregados familiares em
Benga-Sede e Nhambalualu, respectivamente.
A produ9ao de resfduos s61idos nas zonas urbanas e ainda
pequena (2kg/pessoa/dia, em media), quando comparada com
a media mundial para as areas urbanas. A e!iminagao final de
resfduos s61idos
principalmente da responsabilidade dos
agregados familiares e e geralmente feita quer queimando-os a
ceu aberto quer enterrando-os no quintal da famflia.

e

Comunicac;oes
As telecomunica96es na Provfncia de Tete beneficiaram,
·
Foto 6-28: A caixa postal
d urante a u·1 tima d ecada,
de melhorias significativas em
d da aldeia em
8
8
liga96es via satelite e radio de UHF, ligaudo os distritos da
enga- e e.
provfncia ao resto do pafs. 0 Municfpio de Moatize esta equipado com uma central telef6nica a qual tinha, em
2003, cerca de 133 assinantes, 60 intercambios inter-urbanos, 12 cabinas telef6nicas publicas e uma rede de
telefone de cartao. Para alem da rede telef6nica fixa, existem duas redes de telem6veis (MCEL e Vodacom)
na Cidade de Tete e no Distrtito de Moatize. A Cidade de Tete tambem possui duas centrais de comunicai;:ao,
uma via radio e outra via um sistema de PBX.
A rede formal dos correios teve pouca importancia nas ultimas decadas, e ha apenas um ediffcio dos correios
na capital provincial, Tete. Ha, no entanto, um pequeno ediffcio dos correios em Moatize. Para alem disto, h8.
uma Serie de institui96es governamentais e privadas que tern radios transmissores. No que diz respeito as
comunica96es digitais, os servi9os de acesso a Internet tern sido precarios. no passado recente, mas estao
gradualmente a melhorar. Na Cidade de Tete ja ha servi9os de cabo disponfveis, mas ainda sao insuficientes
para a transmissao de grandes quantidades de dados.
·

Outras infra-estruturas importantes
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Para alem da barragern de Cahora Bassa, a Provfncia de Tete tern outras infra-estruturas valiosas . 0
aeroporto provincial, que
um dos 11 principals aeroportos nacionais, em Mo9ambique, esta situado na
periferia da Cidade de Tete e esta equipado corn um sistema de radio VHF para prover ao controlo do trafego
aereo, servi9os de lnforma9ao de voo e de alerta. Devido irnportancia estrategica de Tete durante a guerra
civil, este aeroporto esta equipado com a segunda maior pista alcatroada em Mo9ambique (2507 metros de
comprimento), que permite a aterragem de grandes avioes a jacto.

e

a

As infra-estruturas de transporte da provlncia incluem tambem duas grandes pontes de extrema importancia
para a economia da provlncia e do pafs, a saber:

•

A Ponte Samora Machel, que atravessa o Rio Zambeze na Cidade de Tete, a qual foi construlda entre
1968 e 1973 e que tern um comprimento de 762 metros. A ponte urna parte crucial da rodovia entre o
Malawi e o Zirnbabue, mas tern uma capacidade de carga restrita de 42 toneladas. Ha entre 600 e
800 cami6es que atravessam a ponte diariamente e que transportam cargas de ate 60 toneladas - ou
possivelmente ainda mais. Este excesso de trafego nao se previu quando a ponte foi construfda e tern
provocado o. quebra daiguns caboti de apoio, o que levou a restrig6es de tratego nos ultimos anos.
Preve-se que haja uma reabilita9ao compreensiva da ponte, a partir de 2009.

•

A Ponte Ferroviaria Dami Ana, que liga as provfncias de Tete e Sofala, foi origirmlmente construfda em
1935 para ligar o Malawi e as regi6es carbonfferas de Moatize ao porto da Beira. Foi inutilizada devido
grave sabotagem na decada de 1980, durante a guerra civil moi;ambicana. Em 1995, foi reparada e
ternporariamente convertida numa ponte de uma (mica faixa para o trafego de vefculos. 0 tratego de
vefculos foi agora rastringido, a fim de permitir a reabilita9ao da linha ferroviaria do Sena. Ha uma nova
ponte dedicada ao trafego autom6vel e que esta a ser construfda a jusante, em Caia.

e

a

6.3.6
0 uso

Padroes de Uso e Ocupac;ao da Terra

ea ocupa9ao da terra,

dentro da area de estudo, caracterizam-so por duas caracterlsticas distinta.s:

'"

Pelas areas urbanas da Cidade de Tete, que tern uma elevada densidade populacional e um sistema
interisivo de uso e ocupa9ao da terra; e

•

Pelas zonas rurais da Localidade de Benga, aonde as densidades populacionais mais baixas se traduzem
num padrao menos intenso de uso e ocupa9ao da terra.

Assentamentos populacionais

Assentamentos Urbanos
0 Bairro de Chingodzi faz parte do Municipio de Tete, sendo uma das areas de crescimento mais rapido e que
se situa ao longo de uma das mais in portantes rotas da Provincia (a N7). Nos Ultlmos 5 anos, este bairro tern
crescldo consideravelmemte e esta a passar par um rapido processo de urbaniza9ao. Esta dividido em tres
unidades (25 de Setembro, 3 de Janeiro e Albano}. A densidade populacional relativamente elevada que
caracteriza este bairro especffico, traduziu-se num padrao intense de uso e ocupa9ao da terra.

Foto

6~29:

A ponte principal sabre o Rio Revuboe em
Chingodzi.

Continua a haver vestigius da vida rural,
na forma de pequenos campos agrfcolas,
longo
dos
rios
particularmente ao
Zambeze e Revuboe, e a infra-estrutura
da habitai;ao e composta duma mistura de
materiais e tecnicas de construi;ao
convencionais, melhoradas e tradicionais.
A Unidade Albano continua a ser a que
rural,
tem
um
caracter
ma is
caracterizando-se
por
infra-estruturas
habitacionais que misturam materiais
tradicionais (ta.is coma os tijolos de adobe)
e materiais convencionais (tal como os
telhados de chapas de zinco), dispostas
em Jotes de terreno sem qualquer
demarca9ao
aparente
nem
formas
organicas . Em contraste com isto, as
unidades 25 de Setembro e 3 de Janeiro,
tern uma rede bem definida de pequenas
vias de acesso nao asfaltadas, que
fornecem uma configuragao relativamente
unidades . Mesmo assim,
geometrica

as

AVALIAl,;AO DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

134

RELATORIO FINAL DO ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL (RFEIA)

RIVERS DALE MO<;AMBIQUE LIMIT ADA E ELGAS, SAAL AREA DO TiTULO MINEIRO DE BENGA PROJECTO DA CENTRAL
TERMOELECTAICA DE BENGA

0 AMBIENTE DE BASE

ainda apresentam uma mistura de habitac;:ao convencional e tradicional, que e tfpica das areas de expansao
no mundo em desenvolvimento, demarcando a diferenc;:a entre as classes mais pobres e as mais ricas.

Assentamentos Rurais
A Localidade de Benga (ver lmagem 6-30)
caracteriza-se por um cenario tipicamente rural,
que se tern desenvolvido nos ultimos dez anos,
com a intensificac;:ao da agricultura dependente das
chuvas. Os assentamentos encontram-se dispersos
ao longo do Rio Revuboe e da principal via de
acesso a area. Alem disso, podem-se encontrar
alguns assentamentos no interior das areas a leste,
que surgiram principalmente devido ao aumento da
procura de terras agricolas.
Em geral; o cultivo intensivo ocorre ao longo do Rio
Revuboe, mas as zonas do interior, que estavam
relativamente intactas ate recentemente (arbustos,
pastagens arborizadas e zonas arborizadas
abertas), sao agora mosaicos de vegetac;:ao natural
remanescente, espalhadas no meio de agricultura
Foto 6-30: Aldeia de Benga - tfpico das aldeias rurais na
de pequena escala. As areas degradadas, aonde
area.
ha o corte da vegetac;:ao para a produc;:ao de
carvao, tambem sao urn elemento distintivo da paisagem desta Localidade, em especial nas areas interiores
de leste.
A Localidade de Benga consiste em varias aldeias. A organizac;:ao espacial dentro deste ambiente rural
caracteriza-se pela habitac;:ao tradicional, constru fda sem demarcac;:ao aparente e com uma forma organica. As
estradas e caminhos de acesso normalmente sao estreitos, nao alcatroados, arranjados duma forma irregular
e, visto que a maioria deles foram construidos informalmente, nao tern nenhuma deslgnac;:ao oficial.
Observam-se, no entanto, dois tipos
distintos de aldeia, o primeiro
correspondendo aos assentamentos
situados ao longo dos rios Zambeze
e Revuboe e das rotas principais de
acesso,
e
o
segundo
correspondendo aos assentamentos
localizados nas areas do interior
leste. 0 primeiro tipo caracteriza-se
por ter uma maior densidade
populacional , com uma area central
de
infra-estruturas
habitacionais
densamente
concentradas,
juntamente
com
as
pnnc1pais
infra-estruturas sociais e econ6micas
(quando elas existem), tais como
escolas, fontes de agua, igrejas,
clinicas, moinhos, capoeiras, celeiros
e currais de gado. As areas centrais
. ... . ...
sao rodeadas por um mosaico de
mato,
pastagens
e
campos
Figura 6-49: Capanga Gulo, mostrando a organizac;ao tfpica das
cultivados, bem como cemiterios e
aldeias rurais na area de estudo,
locais sagrados . 0 mato e as zonas
florestais
que
circundam
os
assentamentos sao uma fonte importante de recursos naturais, tais como lenha, estacas para a constrw;:ao,
palha, plantas medicinais, raizes e frutos silvestres e came de cac;:a, contribuindo assim para o apoio e a renda
do agregado familiar, Figura 6-49 mostra a organiza9ao esquematica tfpica duma destas unidades.
Capanga Gulo

•
•
• • • •
•

• •
•

•

•

,.

•

•

•

•

0 segundo tipo consiste em assentamentos corn infra-estruturas habitacionais mais dispersas, separadas por
terras cultivadas e pastagens. Tarnbem ha uma pequena area central, corn a pouca infra-estrutura social que
existe nestes assentamentos (tais como escolas e fontes de agua), mas outras areas importantes, tais como
cemiterios e lugares sagrados, encontram-se localizados a maior distancia. De nova, os arbustos e florestas

AVALIAQAO DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

135

RELATORIO FINAL DO ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL (RFEIA)

RIVERSDALE MO<;AMBIQUE LIMIT ADA E ELGAS, SAAL AREA DO TfTULO MINEIRO DE BENGA PROJECTO DA CENTRAL

TERMOELECTRICA DE BENGA
0 AMBIENTE DE BASE

em torno destes assentamentos proporcionam importantes fontes de renda e de subsistencia aos agregados
familiares.

Posse da Terra

e

Em Mogambique toda a terra considerada como sendo propriedade estatal e nao pode ser vendida, embora
possa ser transferida atraves de heranga. 0 Estado atribui aos individuos e as organizai;oes os direitos para
usarem a terra, desde que ha]a um piano apresentado e aprovado. As cornunidades locai s, no entanto, gozam
dos direitos a terra, os quais sao transferidos aos descendentes da famflia por via de hera.n9a.
No Bairro semi-urbano Chingodzi, a atribuigao de terras para diversos fins (habitagao e actividades
econ6micas). Eda responsabilidade da Camara Municipal que, mediante pedido formal, emite documentos de
concessao do direito de uso e aproveitarnento (DUAT - Direito de Uso e Aproveitamento da Terra). Estes
direitos sao, entao, registados no Reg!sto da Terra.
Para as comunidades locais, no entanto, sao aplicavels as praticas dos direitos consuetudinarios e da
heran9a. descritas aoima, e nao se requerem tftulos de terra ou escrituras publicas. Na area rural d~
Localidade de Bengay, a atrlbui9ao de terras para habita9ao e fins agrfco!as as comunidades locais. E
essenclalmente efectuada atraves destas praticas habituals e, no caso de novos habitantes, por intermedio
daf; estruturas de governavao tradidonais locals, p1incipalmente at raves do "Cabo de Terra".

e

da
Para o sector empresarial, a atribui9ao de terras e a autoriza9ao para explorar recuJSos naturais
responsabilidade das administra96es locals, em colabora9ao com os servl<;os econ6rnicos do distrito.
Dependendo da quantidade de terras solicitadas , 0 Sistema de atribuic;:ao e concessao de terras gerido pelas
estruturas do Governo Central ou Provincial.

e

A Tabela 6-29 mostra os metodos mais comuns de aloca9ao de terra para o cultivo, na area de estudo. A
maior parte dos utilizadores de t0rra tern acesso seguro a terras agrfcolas atraves de heran<;a, o que significa
que sao considerados como nativos da area e qua adquiriram os direltos consuetudinarios a terra. Ha alguns
urna
casos de ag regados ft:lmiliares que asseguraram terras de cultivo <:Lt1aves de arrendamento, que
actividade na area praticada sobretudo por aquelas tamflias que, atraves de direitos consuetudinarios,
conseguiram controlar areas de cultivo mais extensas. Na maior parte dos casos, este sistema de
arrendarnento da terra 9 caracterizado pelo pagarnento duma taxa (uma parte da produvao agrfcola), em vez
duma renda em dinheiro. Para os proprietaries de terra, esta uma importante fonte de subsistencia. Alguns
agregados famlliares dentro da area de estudo, tambem recorrem as autoridades tradlcionais e/ou formais
locais, a fim de terem acesso terra par~ o cultivo.

e

e
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Tabela 6-29: Fontes de aloca~ao de terra para fins agrfcolas.

.

..

Benga-Sede

Nhambalualu

Chingodzi

Alocada pelas Autoridades Tradicionais e/ou
Formais

1 i ,0

11 ,2

7,2

"- 'J'

Arrendada

22, 1

16,7

29,6

8.7

Emprestada

2,3

12,5

0,8

0

Ocupada

14,3

8,3

9,6

4,3

Herdada

50,2

50

52,8

65,2

91 7

Duma maneira geral, as parcelas de terra para as pra.ticas agrlcolas tern uma dimensao media de menos de
0,5 hectares. Normalmente, cada famflia tera varios campos agricolas, conhecidos localmente como
machambas, loca!izadas ern diferentes areas.

6.3.7

Perfil econ6mico e estrategias de sobrevivencia

Dentro da area de estudo, os padroes da produ9ao econ6mica da populac;ao local estao essencialmente
relacionados com as actividades do sector prirnario, principalmente para fins de subsistencia, mas tambem
muitas vezes para ganhar dinheiro.
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Tabela 6-30: Fontes de sustento dentro da area de estudo.
Meios de sustento

---amll
·. % of dos Agregados Familiares

91,7

93,8

95,6

34,1

11,8

20,7

10,9

2,8

Pecuara

60,2

50,7

60,5

39,2

Emprego
As Actividades para Ganhar Dinheiro, para
al em das mencionadas, incluem a
produc;:ao de carvao , o carte de palha, a
produc;:ao e venda de bebidas tradicionais,
..
pequenos
negoc1os
e
actividades
relacionadas com a construc;:ao,

41, 1

22,0

20,3

67,6

80,1

84,8

83,1

58,6

Agricultura
Pesca

A proximidade a Cidade de Tete e a Vila de Moatize oferece uma vantagem competitiva a popula9ao residente
na area de estudo. Esta proximidade significa o acesso a mercados seguros para os seus produtos agrfcolas,
mas tambem significa que as pessoas da area de estudo estao numa posic;:ao melhor para ter acesso ao
emprego e as oportunidades de pequenos neg6cios geradas dentro da zona urbana, a qual tern assistido nos
ultimas dais anos a um desenvolvimento estavel.

0 facto de a area de estudo estar perto dum dos mais movimentados corredores de desenvolvimento do pafs.

E tambem uma vantagem competitiva. Apesar das patologias sociais associadas ao corredor de
desenvolvimento, este apresenta a populac;:ao local uma oportunidade para participar em empresas de
pequena escala, que sao fontes importantes de rendimento para o agregado familiar, ou para participar em
varias formas de oportunidades de emprego. Ha uma clara distinc;:ao entre os tipos de actividade econ6mica e
as estrategias de sobrevivencia da populac;:ao local, duma margem do Rio Revuboe para a outra, e isto esta
associado a natureza de ambas as areas.
Enquanto uma e marcadamente rural, a outra caracteriza-se essencialmente por condic;:oes semi-urbanas.
Conforme se mostra na Tabela 6-30, dentro das zonas rurais de Capanga, Benga-Sede e Nhambalualu, a
agricultura e a actividade mais importante, seguida por uma diversidade de actividades para renderem
dinheiro e pela pecuaria. Os agregados familiares da area semi-urbana de Chingodzi estao essencialmente
envolvidos no emprego e noutras atividades para ganhar dinheiro. No entanto, a agricultura e a pecuaria estao
ainda presentes nesta zona semi-urbana coma fonte de renda.

Agricultura
0 Distrito de Moatize caracteriza-se por duas grandes zonas climaticas, que ditam o seu potencial agrfcola. A
parte norte do Distrito, que e a mais produtiva em termos agrfcolas, caracteriza-se por um clima chuvoso da
savana tropical, enquanto a parte sul , que abrange a area de estudo, se caracteriza por uma estepe seca, com
clima de inverno seco . As duas epocas principais caracterizam o clima em ambas as areas, uma epoca seca,
de Marc;:o a Novembre e uma epoca chuvosa de Dezembro a Fevereiro.
Situada na parte sul do Distrito de Moatize, a Localidade de Benga caracteriza-se essencialmente, do ponto
de vista agro-ecol6gico, por condic;:oes semi-aridas, com chuvas irregulares e secas cfclicas frequentes. Os
solos sao geralmente pobre s, com uma baixa capacidade para reter nutrientes e a humidade do solo. As
mesmas condic;:oes aplicam -se a area semi -urbana da Cidade de Tete, localizada na margem oeste do Rio
Revuboe.
Apesar das caracteristicas agro-ecol6gicas gerais, a area de estudo goza duma localizac;:ao privilegiada, por
estar situada perto e ao longo das margens dos rios Zambeze e Revuboe, aonde se encontram condic;:oes
parti cularmente favoraveis para a agricultura. Aqui, a disponibilidade de agua e os solos aluviais relativamente
ferteis, dao aos habitantes a oportunidade de praticar a agricultura na planfcie aluvial, garantindo nao s6 a
subsi stencia mas tambem re ndimentos em dinheiro, provenientes da produc;:ao e da venda de vegetais. 0
cultivo ocorre principalmente na epoca da seca, quando os rios recuaram para la das planfcies de inundac;:ao,
permitindo aos habitantes o aproveitamento dos solos aluviais ao longo das margens dos rios e nas ilhas do
Rio Zambeze, apesar de utilizarem localmante sistemas rudimentares de irrigac;:ao (canais).
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Alem disso, a ATMB pertence a um sistema
geo-hidrol6gico complexo, caracterizado pela presenya
de muitas linhas de drenagem pequenas. Ao longo
destas linhas de drenagern, ha algumas famflias que tern
acesso a solos relatlvamente ferteis, localmente
conhecidos coma Baixas (Foto 6·30). Pratlca-se a
agricultura nas Baixas em ambas as epocas. Esta tipo de
terra agrfcola
geralmente mais produtivo do que as
areas circundantes, devido aos solos coluviais mais
profundos e ao maior teor de humidade, o que permits o
cultivo de duas culturas por epoca. Segundo os
resul tados do levantamento de campo, ha um certo
numero de agricultores na area de estudo que tem
campos ao longo destas linhas de drenagem, bem como
nas planfcies aluviais dos rios Zambeze e Revuboe.

e

Tabela 6-31: Tipos de terra agrlcola usados pelos
agregados familiares da area de estudo.

Foto 6-30: 'Baixas' (solos ferteis) ao lon_g_Q___!!~_l'!I_'! __
pequena linha de drenagem nas areas mais
elevadas da ATMB.

Campos ao longo de linhas de drenagem
(Baixas)

33,5

33,5

37,7

53.3

Campos em planicies mais elevadas

25,6

19,6

26,2

25,0

Campos ao longo das Margens dos Rios

37,2

37,1

23,0

19,6

Campos nas llhas

3,7

9,8

13, 1

~.~

') ')

A rnaioria da populagao envolvida na agricultura, possui uma rarcela de terra. lsto e especialmente o caso dos
agricultores do Bairro de Chingodzi, cujos carnpos se situam em areas rnais distantes, longe do seu local de
residencia habitual. Dentro da area rural da Localidade de Benga ha, no entanto, uma percentagem
consideravel de agricultores (acima de 30%) que tern, pelo menos, duas parcelas de terras agrfcolas e,
alguns, tern mais de duas parcelas.
A maier parte dos agregados familiares (acima de 47%) tern acesso a parcelas com urna area de rnenos de
0,5 hectares, embora haja um;:i rroporr,fio slgniticatlva (mais de 20%) que tern parcelas rnaiores, com uma
area variando entre os 0,5 ha e 1 ha. Tipicamente, a agricultura esta ligada ao sistema de desbravamento e de
queimada, e e praticada por familias que recorrem a poucos insumos e que sao muito dependentes dos
factores naturais (produtividade- do solo, cllma, etc.). As mulheres fornecem a maier parte da rnao-de-obra
necessaria na agricultura mas vista que a produc;:ao agricola envolve varias actividades, algumas
responsabilidades sao compartilhadas ent.e hcmens e mu/heres, sobretudo o desbravamento de novas
parcelas de arvores e arbustos, e as actividades relacionadas com as queimadas.
Apesar das ligeiras diferengas de aldeia para aldeia, o calendario agricola
se indica na Tabela 6-32.
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Tabela 6-32: Calendario agricola na area de estudo.
Actividades Agrfcolas

Preparac;:ao dos campos
Sementeira/plantio
Sacha
Colheita
As culturas produzidas na area de estudo variam de acordo com a epoca e a area aonde se realiza o cultivo,
Figura 6-50 indica quais as culturas produzidas pela maioria dos agregados familiares na area de estudo.
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Figura 6-50: Culturas principais produzidas pelos agregados familiars na area de estudo, (Label the X and
Y aJCes).
Conforme se mostra na figura acima, a maior parte dos agregados familiares, especialmente nas zonas rurais
de Capanga, Benga-Sede e Nhambalualu , estao envolvidos na produc;:ao agrfcola de subsistencia, num
sistema dependente das chuvas. A cultura mais comum e o milho, o qual faz parte da dieta basica da
populac;:ao local, seguida do feijao nhemba, amendoim e batata-doce. Alguns agregados familiares,
especialmente aqueles que tern acesso aos campos ao longo do Rio Revuboe e as linhas de drenagem no
interior, estao envolvidos na produc;:ao de vegetais, especialmente tomate, repolho , pepino, quiabo e cebola.
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Estes vegetais sao essencialmente produzidos como culturas comerciais, aproveitando-se da proximidade aos
mercados urbanos da Vila de Moatize e da Cidade de Tete.
Face as chuvas erraticas e a outros constrangimentos que afectam a agrlcultura de subsistencia (falta de
pesUc1das e de fertilizantes), os agricultores locais aplicam tipicamente metodos tradicionais de conserva9ao
dos solos, tais como deixar as terras em pousio. metodos de desbravamento e de queimadas ea utiliza9ao de
composto org€tnico (folhas).
Cria~ao

de Animais

A Provincia de Tete Lem uma longa tradl9ao de cria9ao de gado, principalmente de caprinos e bovines. Dentro
do Distrito de Moatize, a cria9ao de gado ocorre mais trequentemente no Posto Administrative de Moatize,
situa9ao esta que se encontra assencialmente ligada ao cli rna da zona (baixa precipitagao, o que contribui
para a baixa incidencia de doen9as e para o desenvolvlmento de gramfneas abundantes, de valor nutritivo
relativamente elevado).
A maioria dos criadores de gado no Posto Administrative de Moatize sao operadores de pe4uena escala,

a

pertencentes ao sector familiar. lsto tambem se aplica
area de estudo, aonde a maioria dos agregados
familiares estao envolvidos nesta actividade (Figura 6-51 ). A partir de Figura 6-51 pode-se ver que as
pessoas, nas tres localidades rurais, cstfio mais envolvidas em aclividades pecuarias, enquanto o bairro de
Chingodzl oferece rnenos oportunidades para estas actividades, devido ao elevado nivel de urbaniza~ifo que
ali se encontra. Em gerai, os animais que se criarn mais sao as aves (geralmente galinhas), caprinos, sufnos e
bovinos. Sao pouqufssimas as famfHas que tern ovelhas, palos OLI outras aves de capoeira.

% dos Agregados Familiares Envolvidos na Criagao de Animais
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Figura 6-51: Agregados familiares envolvidos na criagao de gado na area de estudo.
A cira9ao de galinhas e mais popular do que a criagao doutros tipos de animials, conforme se mostra na
Figura 6-52. lsto esta provavelmente relacionado com tres factores:
•

Facilidade de aquisigao (em termos de prego e de mercado);

•

Faciliade de criai;;:ao (em termos de tempo e de recursos financeiros);

•

Facilidade de venda, devido
Moatize.

a proximidade

dos mercados urbanos da Cidade de Tete e da Viia de

Tai coma em grande parte da sociedade africana, a criagao de animais na area de estudo esta associada a
acumula9ao de riqueza, uma vez que considerada como uma forma de investimento, e utilizada sempre
que h8. possibilidade financeira para o fazer. A excep9ao das aves, os agregados familiares raramente

e
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vendem os seus animais, considerando-os como uma reserva de investimentos que se pode utilizar nos
momentos de crise. As famflias que nao tern meios para praticar o cultivo agrfcola, podem vender os seus
animais, ou podem-nos trocar por produtos a grfcolas. Nalguns casos, o gado tambem se usa como meio de
transporte (para puxar carro9as) ou nas actividades agrfcolas (tracgao animal para a lavoura), tanto para o
dono como para render dinheiro atraves do seu aluguer.

Tipo de animal criado
100
go ~~

80
70
60
50

40
30

20
10
0
Capanga

Benga-Sede

Nhambalualu

Chingodzi

Aldeias/Bairro
• Gado

~

Caprin09 Suino• Pigs o Galinha

o Pata

Figura 6-52: Tipo de animal criado pelos agregados familiares na area do estudo.

Embora a maior parte das familias possuam animais, estes raramente sao usados na sua dieta local. 0 abate
para fins alimentares restringe-se as ocorrencias importantes OU as ceri m6nias tradicionais. Mesmo nestes
casos, sao normalmente os caprinos que sao abatidos, enquanto o gado bovlno apenas e usado durante
ocorrencias de crise. Este padrao de utilizagao tambem e apoiado pelas tradi96es, em que a posse de gado e
considerada como um sfmbolo de posi9ao social e de riqueza.
Normalmente, a venda de animais tern lugar nos pr6prios aldeias/bairros, embora haja tambem agentes que
se deslocam da Cidade de Tete, doutros Distritos e doutras Provincias da regiao, para negociar directamente
com os pequenos criadores. Os constrangimentos principais que afectam a criagao duma grande quantidade
de gado sao o roubo do gado bovino e os ataques dos animais se/vagens (principalmente dos crocodilos e
hipop6tamos). A/guns respondentes indicaram que as perdas devido ao roubo do gado bovino estavam a
diminuir.

Pesca
Apesar da l0caliza9ao geografica da area de estudo, a percentagem dos agregados familiares que estao
envolvidos na pesca e inferior a 25%. A pesca ocorre ao longo dos rios Zambeze e Revuboe e ao longo das
/inhas de drenagem pequenas, e essencialmente uma actividade artesanal de pequena escala, para fins de
subsistencia, devido
fa/ta de materials adequados e
ameaga dos animais selvagens (crocodilos e
hipop6tamos). Sao tres as tecnicas de pesca principais, praticadas na area:

a

e

a

•

uso de canoas tradicionais ligeiras, com redes;

•

a partir das margens, com varas; e

•

uso de bueiros nas /inhas de drenagem pequenas.
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A maioria da produ9ao da pesca e usada para o consume pessoal; especialmente as pequenas especies
capturadas pelo metodo de bueiro, as quals sao secas ao sol para se preservarem, e que sao urn
complemento importante para a dieta local das famfllas. No entanto, nalguns casos, parte da prodw;ao
vendlda a compradores de centros tais como a Vila de Moatize e a Cidade de Tete, nomeadamente aqueles
peixes capturados em quantidades mais significativas, atraves do uso de redes de pesca.

e

6.3.8

Rendimento Familiar e Estrategias de Sobrevivencia

As estrategias de sobrevivencia econ6mica das famflias da area de estudo, baseiam-se na procura de varias
fontes de rendimento , atraves duma gama diversificada de actividades, que estao intimamente relacionadas
com as caracterfsticas agro-ecol6gicas da regiao e com a sua localiza9ao geografica. Conforme se indlcou
acima, a proxirnidade da Area de Estudo
Cidade c!e Tete e
VIia de Moatize, e a sua localizat;:ao na
proximidade dos principals acessos rodoviarios nacionais, oferece uma vantagem competitiva aquelas
pessoas que vivem na area, em comparagao com as das outras aldeias do Distrito.

a

a

As estrategias de sobrevivencia desta populagao baseiam-se, portanto, na exploragao simultanea de varias
fontes de rendimento, que se podem agrupar conforms se segue:
•

Emprego formal, relacionado com trabalhar para outra pessoa, numa base regular, a ganhar um salario
rnensal regular; e

•

Actividades que rendem dinheiro, as quais podem ser sazonais ou nao, e que sao controladas pelo
agregado familiar ou pelo membro da familia, para proporcionar um rendimento .

Tabela 6·33: Fontes de rendimento em dinheiro, dos agregados familares na area de estudo.

Capanga

41, 1

80, 1

24,8

Benga-Sede

22,0

84,8

15,9

Nharnbalualu

20,3

83,1

19,7

Chingodzi

67,6

58,6

30,1

Observa-se uma diferen9a notavel nas estrategias de gerai;:ao de rendimento, entre as areas rurais e urbanas.
Enquanio 0 numero de agregados tamiliares com pelo menos um familiar empregado formalmente. E rnais
baixo (inferior aos 42°/o) nas areas rurais de Capanga, Benga-Sede e Nhambalualu do que na area urbanizada
de Chingodzi, mais de 80% dos agregados familiares dentro destas areas estao envolvidos noutras
actividades para renderem dinheiro. Pode-se comparar isto com o numero de cerca de 59% relativo a outras
actividades para render dinheiro em Chingodzi. lsto provavelmente tern aver com a localizagao de Chingodzi
na :3.rea sem!-urbana da Cidadc de Tete, que tern :
•

uma maior disponibilidade de oportunidades de ernprego, tanto no sector publico como no sector privado;

•

mais facil disponibilidade de mao-de-obra com formagao e habilita96es; e

•

acesso mais facil aos mercados de emprego, devido
local, mais efectiva e eficaz.

a proxirnidade e a presen9a duma rede de transporte

0 acesso parece ser o factor-c'1ave, pois o numero de agregados familiares que benificiam das oportunidades
de emprego diminui a rnedida que aumenta a distancia para a estrada nacional (a N/) .

Emprego Formal
Dentro de Bairro de Chingodzi, a maior parte da popular,;ao empregada consiste de funcionarios publicos que
trabalham para as instituii;;:6es governamentais localizadas na Cidade de Tete. Nas aldeias de Capanga e
N'1ambalualu, o maior ernpregador parece ser o sector privado, principalmente localizado na Vila de Moatize e
na Cidade de Tete. Em Benga-Sede, a maior parte da popula9ao empregada trabalha para uma pessoa
privada (ou seja, para uma outra famflia), e esta actividade recai essencialmente dentro dos limites da pr6pria
aldeia.

AVALIA9AO DO IMPACTO AMBIENTAL(AIA)

142

RELATORIO FINAL DO ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL (RFEIA)

RIVERSDALE MO<;AMBIOUE LIMITADA E ELGAS, SAAL AREA DO TiTULO MINEIRO DE BENGA PROJECTO DA CENTRAL
TERMOELECTRICA DE BENGA

0
-

.,,"'

-

-Principais Empregadores

0
"C

..
.."'

Ol

Cll

AMBIENTE DE BASE

45

Q.

E

40

0

35

Cll

.Q

E
Cll
E
E

30

0

25

.

20

·e
I'll

15

0

10

u

Ill
Cll

:ill

LL
Ill

"C

I'll

Ol
Cll

c,

5

<(

Ill

0

0

"C

Capanga

~
0

Benga-Sede

Nhambalualu

Chingodzi

Aldeias/Balrro

• Governo

•ONG

c--

Empresa Privada

o Pessoa Privada
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Figura 6-54: Rendimentos medios dos membros dos agregados familiares da area de estudo, que estao
empregados, por sector de emprego.
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Figura 6-54 mostra as diferen9as dos rendimentos relacionados com o emprego formal, que dependem do tipo
de actividade realizada e da area aonde se localiza a actividade.

-

No Bairro de Chingodzi, os salarios melhores sao pagos pelo sector privado, seguido das ONGs e do
Governo. Aqui, os rendimentos mensais medias (dos tres sectores inclufdos) sao de mais de 4,000,00 MT,
que o dobro do salario mfnimo nacional. lsto pode estar associado ao facto de a fon;a laboral desta area ter
geralmente mais habllita9oes e forma9ao (devido a um maior acesso educa9ao e forma9ao profissional),
possuindo, assim, qualificagoes para ganharem salarios mais altos.
Relativamente aos agregados familiares da Aldeia de Capanga e embora os rendimentos mensais medios
sejam mais baixos, observa-se uma situagao semelhante, destacando-se, de novo, o facto de a fon;:a laboral
proveniente desta aldeia, ter provavelmente rnais habililtagoes, quando comparada com a das restantes
aldeias na area de estudo. Para a populai;:ao de Benga-Sede que esta empregada, por exemplo, excepgao
do sector das ONGs, os rendimentos medias sao de menos de 2,000,00 MT, sugerindo que a forga laboral
nesta area tern menos formai;:ao e habilitai;:oes. Observa-se uma situai;:ao semelhante quanto a populai;:ao
empregada da aldeia de Nhambalualu .

e

a

a

a

Actividades para Ganhar Dinheiro
As actividades para ganhar dinheiro, outras para alem do emprego salariado, tambern variam de area para
area. Nas areas rurais de Capunga, Beng a~Sede e Nharnbalua.lu, as actividades para ganhar dinheiro (OU
seja, aquelas pr alicadas pela maior pa1te dos agregados familiares) , estao ligadas ao sector agrfcola e a
extraci;:ao de recurses naturais (venda de carvao vegetal e de lenha). lnversamente, na area urbana do bairro
de Chingodzi, o grupo "outras" desempenha um papel mais significativo, reflectindo rnais oportunidades de
mercado dentro do contexto urbano, para o estabel(;lcin 1ento de neg6cios sustentaveis de pequena escala.
As Figura 6-55 , Figura 6·56 e Figura 6-57 e dao exemplos durna analise detalhada conduzida para mostrar a
importancia das varias actividades de geragao de rendimentos em cada aldeia/bairro na area de estudo , tendo
em considerac;:ao tanto a proporgao da populagao total da aldeia/bairro envolvida na actividade, como os
rendirnentos ganhos. A segunda figura util no caso das actividades que nao se praticam de modo extenso
mas que, nao obstante, geram receitas anuais significativas (mais de 25,000,00 MT). Estas incluem os
neg6cios de moagem e de transporte - a sua falta aparente de popularidade como meio para gerar
rendimentos, no fundo esta relacionada com o elevado nfvel de investimentos que requetem {ou seja, infraestruturas, maquinarias/veicufos, custos operacionais elevados), aos quais a maioria da popula9ao nao se
o caso para as actividades que requerem habilidades especlais (tais como
pode permitir. lsto tambem
carpinteiros e canalizadores).

e

e

Actividades com ganhos monetarios no Bairro de Chingodzi
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Figura 6-55: Actividades principais para ganhar dinheiro e respectivos rendimentos medios dos agregados
familiares no Bairro Chingodzi.
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Actividades com ganhos monetarios do Bairro Nhambalualu
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Figura 6-56: Actividades principa ls para ganhar dinheiro e respectivos rend imentos medios dos
agregados.familiares em Nhambalualu.
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Figura 6-57: Actividades principais para ganhar dinheiro e respectivos rendimentos medias dos agregados
familiares em Benga Sede.

A analise seguinte baseia-se nas conclusoes do estudo das actividades para ganhar dinheiro (rerneter a
Figura 6-55, Figura 6-56 e Figura 6-57). No Relat6rio Especializado poderao encontrar-se rnais porrnenores e
a analise da cada aldeia:

e

Produr;iio comercial e venda de produtos agricolas: Nas areas rurais, a venda de produtos agrfcolas de
longe a actividade mais comum, o que significa que ha uma proporc1ao muito consideravel (mais de 30%) dos
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a

agregados familiares que se encontra envolvida na mesma. Esta actividade esta associada principalmente
venda de vegetais, a qual sustentada pela oportunidade de praticar a agricultura aluvial nas margens do Rio
Revuboe, e pela existencia duma grande procura destes produtos no mercado, nas areas urbanas e
semi-urbanas pr6ximas.

e

Embora sendo uma das actividades mais comuns de gera9ao de dinheiro, o nivel dos rendimentos que
produz. E menos significativo do que o das outras actividades, particularmente em Benga-Sede, Nharnbalualu
e Chingodzi. lsto pode dever-se ao facto de esta actividade estar essencialmente limitada aos campos
pequenos, usando as tecnicas agricolas mais simples, com poucos insumos e tendo, consequentemente, uma
produtividade baixa. A popularidade desta actividade deve-se relativa proximidade das areas cultivadas aos
mercados urbanos. 0 acesso facil e rapido aos mercados essencial para os produtos vegetais frescos, os
quais, uma vez colhidos, tern uma vida relativamente curta. 0 baixo nivel de gera9ao de rendimentos desta
actividade pode-se explicar, em parte, pela intensa concorrencia nos mercados preferidos, a qua! tern
tendencia a baixar os pre9os.

e

a

e

Produffeo e Venda de Carvao VegetaJ: A produc;ao ea venda de carvao vegetal uma fonte importante de
rendimento em dinheiro para os agregados. familiares na area de estudo. Mais de 10% dos agregados
familiares nas areas rurals de Capanga, Benga-Sede e Nhambalualu estao envolvidos nesta activldadR Nn
bairro de Chingodzl, esta percentagem esta reduzida o. mais de metade, sendo inferior a 5%. lsto devs-se
provavelmente ao facto de haver maior disponibilidade de arvores para este efeito, nas areas rurais. Algumas
das famOias envolvidas na produgao de carvao vegetal tern uma licen9a especial para esta actividade, mas a
maior parte trabalhe de modo ilegal.
Os rendimentos provenientes desta actividade depenclem multo da localizar;:ao geografica das aldeias
produtoras, relativamente ao acesso aos potenciais mercados. A maior parte dos agregados familiares que
produzem carvao vegetal encontram os seus mercados nas areas semi-urbanas dos bairros de Chingodzi e de
iviatundo, bem como na Cidade de Tete e na Vila de Moatize. Os rendimentos mais elevados na area do
carvao vegetal encontram-se na aldeia de Capanga (mais de 6,000,00 MT per ano) e no bairro de Chi11godzi
(mais de 20,000,00 MT por ano), real9ando de novo a importancia da proxirnidade aos mercados, para
aumentar a rentabilidade desta actividade. Duma maneira geral, medida que aumenta a dist§.ncia para os
mercados, diminui rapidamente o potencial desta actividade para gera rendlrnenlos. Nos casos de
Benga-Sede e Nhambalualu, os rendimentos familiares gerados por esta actividade sao de menos de
5,000,00 MT.

a

Recolha e venda de lenha: A recolha ea venda de lenha e uma actividade de gera9ao de rendimentos que e
mais comum nas areas rurais de Capanga, Benga-Sede e Nhambalualu, com mais de 20% dos agregados
rQmi lia1as dt:iBtas al<.leias erwolvidu!:i riesta ac:tividade. Tai come acontece na prodw;:ao de carvao vegeta!, esta
actividade encontra-se lntegralmente associada disponibilidade de madeira nas areas rurais prcSximas. Tai
como a prodw;:ao de carvao vegetal, o seu exito depende tambem da proximidade aos potenciais mercados. A
maior parte dos agregados famiilares envolvidos na recolha e venda de lenha, tern os seus rnercados nas
areas semi-urbanas dos Bairros de Chingodzi e de Matundo, bem coma no Centro da Cidade de TAtP. e na
Viia de Moatize.

a

Actividades de constru9ao: Ha varias outras actividades de gera9ao de rendimentos, que ocorrem na area
de estudo, e que foram agl"Upadas sob a designagao geral de 'actividades relacionadas corn a constru9ao' .
Estas actividades incluem:
•

Extrac9ao e venda de pedras para constru9ao;

"

Produgao de blocos;

•

Venda de canalestacas/palha para construgao ;

e

Trabalhos de construgao .

e

A extraci;:ao e a venda de pedras para a construgao
wna aciividade importante, a qual se pratica
principalmente na aldeia de Capanga, aonde rnais de 20% dos agregados familares recolhem e vendem
pedras. Outras aldeias produzem quantidades muito mais pequenas, com menos de 5% dos agregados
familares envolvidos na actividade. Em geral, o rendimento medio da recolha e venda de pedras e mais
elevado (mais de 7,000,00 MT) na Aldeia de Capanga do que nas outras aldeais, aonde o rendimento medio e
menos de 3,000,00 MT. lsto deve-se, provavelmente, proximidade de Capanga as areas principais aonde o
recurso natural esta disponfvel, e ao maior acesso aos mercados, devido a proximidade com a EN7.

a
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Outra actividade relacionada com a constru9ao, praticada por alguns agregados familiares na area de estudo.
E a produ9ao e a venda de blocos. A produ9ao de blocos caracteriza-se por constrangimentos e
oportunidades semelhantes as da venda de pedra - assim, tal como se previa, Capanga e o maior produtor.
Apesar de nao ser uma actividade prevalente na area de estudo, a produ9ao de blocos tern tendencia a
produzir ganhos relativamente elevados de dinheiro, encontrando-se o rendimento medio anual mais elevado
no Bairro de Chingodzi (mais de 50,000,00 MT). Tai como todas as outras actividades, o sucesso da produ9ao
de blocos depende da sua proximidade aos mercados.
A venda de materias naturais de constru9ao para a constru9ao de residencias tradicionais (canas, estacas e
palha) e outra actividade relacionada com a constru9ao, que se efectua na area de estudo. No entanto. E uma
actividade muito menos significativa do que as outras, em termos tanto de percentagem de agregados
familiares envolvidos, como de potencial para a gera9ao de rendimento. Mesmo assim, importa mencionar que
representa uma rede de seguran9a econ6mica, especialmente para aqueles agregados familiares que vivem
nas areas rurais. As percentagens mais elevadas de agregados familiares envolvidos nesta actividade,
encontram-se em Benga-Sede (14%) e Nhambalualu (10,6%).
Dentro da area de estudo, ha tambem alguns agregados familiares envolvidos no sector da constru9ao, tais
como artes6es profissionais e semi-profissionais (canalizadores, pedreiros, tijoleiros, carpinteiros, etc.). No
entanto, esta actividade e praticada por menos de 10% dos agregados familiares nas areas rurais (Capanga,
Benga-Sede, Nhambalualu) . E muito lucrativa, gerando rendimentos anuais medias que variam entre os
4.000,00 e os 7.000,00 MT nas areas rurais e mais de 14.000,00 nas areas urbanas. 0 sucesso desta
actividade esta, tal coma se preve, altamente dependente da proximidade das areas urbanas, aonde existe
uma maior procura deste tipo de capacidades .
Produ9ao e venda de bebidas alcoo/icas tradicionais: Ha um numero pequeno de agregados familiares
que pratica esta actividade, apesar de ser uma fonte consideravel de dinheiro, especialmente para a
populac;:ao feminina. 0 mercado esta basicamente restrito ao nfvel da aldeia embora, em Capanga, a
actividade represente um rendimento anual medio acima dos 6.000,00 MT, dado que a proximidade a
EN? desempenha um papel importante na procura dos produtos.
Venda de mercadorias basicas: A venda de produtos basicos (ou seja, sabao, agucar, 61eo, f6sforos,
petr61eo, etc.) gera dinheiro para os agregados familiares envolvidos, e fornece mercadorias basicas a
populac;:ao rural. E mais importante na area urbana de Ch!ngodzi (com mais de 15% dos agregados familiares
envolvidos nesta actividade), principalmente devido a maior procura e ao maior poder media de compra da
popula9ao deste bairro. Dentro das zonas rurais de Capanga, Benga-Sede e Nhambaluafu, o nfvel dos
agregados familiares envolvidos na actividade e de menos de 6%.
Pesca e venda de peixe: Embora haja varias famflias envolvidas na pesca, esta actividade esta
essencialmente orientada para a subsistencia familiar. Alguns agregados familiares na area de estudo obtem
os seus rendimentos a partir desta actividade, mas estes limitam-se, em geral, a menos de 10%. E mais
comum em Benga - Sede (pr6ximo do Rio Zambeze), mas e mais lucrativa em Capanga e nos Bairros de
Chingodzi (mais pr6ximos dos mercados), com receitas anuais de mais de 10.000,00 MT para Capanga e
mais de 17.000,00 MT para Chingodzi.
Arrendamento de casas e de campos agrfcolas: Ha uma percentagem relativamente insignificante de
agregados familiares que estao envolvidos nesta actividade, principalmente nos bairros de Capanga e de
Chingodzi. Estes tratam-se, geralmente, de agregados familiares que tern maiores parcelas de terra, que sao
divididas e arrendadas entao a outros alde6es. Esta actividade esta relacionada com os direitos
consuetudinarios a terra, e e praticada principalmente por pessoas nativas da regiao e que tern acesso as
parcelas de terra ao longo das margens do Rio Revuboe. 0 rendimento anual medio gerado pela actividade e
baixo (inferior a 5.000,00 MT) e, na maioria dos casos, os pagamentos sao feiios na forma de bens agrfcolas
(ou seja, com parte da prodU<;:ao gerada).

0 arrendamento de casas que se encontra e de pequena escala, especialmente em Capanga, Nhambalualu e
Chingodzi. As receitas geradas por esta actividade sao maiores no bairro de Chingodzi, (acima de
11.000,00 MT por ano), sugerindo a existencia duma maior procura no ambiente urbano.
Actividades que geram Rendimentos elevados: Algumas actividades na area de estudo, apesar de serem
pouco comuns, sao importantes, devido ao seu elevado potencial para gerar rendimentos. Estas incluem a
moagem e o transporte. A moagem e praticada par menos de 3% dos agregados familiares em Benga-Sede,
Nhambalualu e Chingodzi. Esta percentagem baixa deve-se, provavelmente, ao elevado nfvel de
investimentos e de custos operacionais inerentes
actividade, 0 que nao
suportavel pela maioria dos
agregados familiares. No entanto, esta e uma das actividades que oferece os mais altos nfveis de rendimen!o,
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especialmente nas zonas rurais. Em Benga-Sede, o rendimento anual medio em dinheiro situa-se acima dos
30.000,00 MT, enquanto em Nhambalualu o montante
de aproximadamente 144.000,00 MT. No bairro de
Chingodzi, por outro !ado, o rendimento anual medio gerado por esta actividade o mais baixo, orgando em
3.000,00 MT.

e

e

0 transporte, como a moagem. E urna actividade pouco comum, principalrnente porque envolve um elevado
nfvel de investimentos e de custos operacionais. No entanto. E rnuito lucrativa, gerando os rendimentos mais
elevados (mais de 27.000,00 MT anuais para Benga-Sede e a volta de 250.000,00 MT para Chingodzi). Em
Benga-Sede, a maioria dos agregados familiares envolvidos no transporte, praticam o transporte fluvial,
aproveitando a grande procura de transporte para o bairro de Chingodzi, par parte da populac;:ao local, com
uma serie de finalidades.

Outras Actividades: Outras actividades que foram mencionadas pelos agregados familiares, especialmente
no Bairro de Chingodzi e na aldeia de Capanga, dizem respeito as oportunidades de neg6cios de pequena
escala, no ambito dum clima crescente de investimento. A Tabela 6-34 enumera as actividades mais comuns
identificadas dentro do. area de estudo.
Tabela 6-34: Outras actividades comuns para ganhar dinheiro, na area de estudo,

Capanga:
•
•
•
•
•
•
•

Chingodzi:

Revenda de bebidas alco61icas de marca
Fabrico e venda de vassouras
Fabrico e venda de moinhos a pedal
Recolha de agua
Pedreiro
Serralheiro
Repara9ao de celeiros
Confec9ao e venda de bolos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benga - Sede :
•
•
•
•
•
•

Parteiras tradicionais
Alfaiate
Abate e venda de carne
Venda de moinhos a pedal
ConstruQao de celeiros
Venda de bebidas alco61icas de marca

~

Nhambalulu:
•
•
•
•
•

6.3.9

•
•
•
•
•
•
•
•

Reparai;:ao de celeiros
Venda de caprinos
Desbravamento de mate para abrir campos
agrfcolas
Fabrico de moinhos a pedal
Alfaiate

•
•

Revenda de bebidas alco61icas de marca
Cambio de notas/moedas estrangeiras
Compra e revenda de milho/amendoim
Venda de gado
Electrodomesticos
Alfaiate
Venda de roupa
Carregamento e transporte de materiais de constru\:ao
(i,e, areia, pedras, blocos)
Venda de utensflios de cozinha
Venda de came
Mecanico de autom6veis
Sapateiro
Pintor
Venda de gelados
Estofador
Confecc;:ao e venda de pao e bolos
Venda de gasolina
Barbeiro
Venda de mndeira
Serralheiro (fabrico de latas}
Venda de sucata

ft..spectos Culturais

A Provincia de Tete caracteriza-se pela sua diversidade cultural rica. De acordo com o Censo Demografico
Geral de i 997, os principais grupos etno-lingufsiicos no interior da Provincia sao os CiNyanja (48,4%}, os
CiNyunguwe (27,9%) e os CiSena (ii ,7%), seguidos dos Echuwabo (2,8%) e dos CiChona (i ,6%).
Conforme se indica no mapa seguinte, a area ocupada pelo Distrito de Moatize e pela Cidade de Tete (ou
seja, a area onde se localiza o projecto)
predominantemente caracterizada pela presenc;:a do grupo
etno-linguistico dos CiNyunguwe.
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Figura 6-58: Distribuir;ao etno-lingufstica na Provfncia de Tete.

Dentro da area de estudo, a distribui9ao dos grupos etno-lingufsticos segue o padrao geral encontrado para o
Distrito de Moatize e para a Cidade de Tete, sendo o CiNyunguwe a principal lingua representada. No entanto,
existem outros grupos etno-lingufsticos, nomeadamente no interior da area urbana do bairro de Chingodzi,
resultantes dos movimentos infernos da populagao, principalmente durante a guerra. Apesar das suas
diferengas lingufsticas, estes grupos partilham varios la9os s6cio-culturais, profundamente enraizados na sua
comum ancestralidade Bantu, que incluem o seguinte:
•

a organiza9ao de grupos de pessoas, de acordo com os vinculos do parentesco (familia, linhagem e cla)

•

a pratica de cultos animfsticos e ancestrais; e

•

a predominancia de anciaos e feiti9eiros na media9ao com o mundo espiritual e exercendo, assim, poder
e autoridade sabre a comunidade.

Linhagem tradicional
A linhagem real tradicional e essencialmente constituida pelos descendentes da familia que fundou a area ou
a aldeia, os 'donos da terra', que gozam de grande prestfgio e respeito dentro da comunidade. A linhagem real
dentro da area de estudo pertence a familia Macajo, que governa uma area que abrange Capanga, Benga e
Nhambalualu. 0 poder tradicional e atribuido a um membro desta famflia , que foi escolhido pela comunidade ,
de acordo com a sua conduta moral e social. Esta pessoa e uma mulher, chamada Loria Macajo, conhecida
localmente como 'a Rainha'. Para alem das suas fun96es de governagao, em cooperagao com as autoridades
formais, a Rainha desempenha um papel importante na vida da comunidade, conduzindo e orientando as
cerim6nias tradicionais e assegurando que os processos de tomada de decisao reflectem os modos
tradicionais das comunidades . A Rainha tern, portanto , um papei central na perpetua;;ao dos valores
s6cio-culturais tradicionais da comunidade , ao mesmo tempo que estabelece uma ponte entre a estrutura
formal do governo e a populagao local.

Organizacao social patrilinear
Os padr6es de organizagao social na area de estudo seguem um sistema patrilinear, ou seja, os direitos a
heran9a, transmissao, sucessao e a tomada de decis6es, sao normalmente investidos nas figuras masculinas
e sao determinados de acordo com as linhas de descendencia masculina. Neste sistema patrilinear, a pratica
do Lobolo, uma institui9ao muitas vezes referida como o 'prego-da-noiva' . E uma caracterfstica comum. 0
lobolo envolve o pagamento de dinheiro ou bens familia da noiva, a fim de garantir o acordo de casamento,
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e como compensagao pela perda dum membro do seu grupo de trabalho (uma vez que, nas sociedades
patrilineares, a noiva deixa a sua pr6pria famflia para residir no seio da famflia do marido). Observa-se
tambem a poligamia na area de estudo, a qual e considerada coma um indicador do estatuto social e
econ6mico. Tradicionalrnente, atribuem-se as muiheres as actividades produtivas do agregado familiar,
sobretudo as tarefas agrfcolas. Deste modo, o homem que possui muitas esposas tern mais recurses laborais
sua disposic;ao e capaz de gerar uma produtividade e renda maiores.

a

e

Rites de iniciacao
Os ritos de iniciagao, embora sejam cada vez menos evidentes, especialmente na area urbana, ainda sao
praticados na area de estudo e entre os ciNyunguwe, em geral. Os ritos de inicia9ao sao importantes, visto
que rnarcam a passagem duma crianga para a idade adulta, transformando a crianga num mernbro de pleno
direito da sociedade. Estes ritos sao praticados tanto pelos rapazes como pelas raparigas. Para as raparigas,
os ritos de inicia9ao tern lugar ap6s a sua prlmeira menstruagao. Normalmente, durante o rito de iniciagao, as
raparigas ficam afastadas duante um perfodo de 2 meses, sob a tutela duma madrinha, que as aconselha
sobrc o comportamento adequado na socieda.de e ihes ensina como cuidar dos seus tuturos maridos e como
lidar com os anciaos da comunidade Esta pratica chama-se 'Chinamwali',
Os ritos de iniciw;:ao do sexo masculino sd.u prc:iiic:ados essencialmente pelos rapazes que estao a ser
integrados dentro do grupo de dan9a dos Nyau. Este grupo bem conhecido, que e predorninante nos Distritos
de Ang6nia e Tsangano. E uma especie de sociedade secreta, no ambito da qual se criaram varios mitos
relacionados com conexoes e poderes espirituais. Os Nyau s§.o ternidos pela maioria da populagao e, embora
os seus membros vivam dentro da comunidade, a sua identidade nao e conhecida publicamente. Durante as
suas apari96es, os Nyau entram semi-nus, vestindo mascaras feitas de penas de frango e executando dangas
que simbolizam a ligagao com os espfritos,
Os ritos de iniciagao dos Nyau realizam-se ern lugares secretos (florestas e cemiterios), normalmente a noite,
e consistem em dangas atraves das quais se transmitem regras e c6digos secretos. Embora este grnpo se
concentre essencialmente nos Distritos da Ang6nia e de Tsangano e no Posto Administrativo de Z6bue, foi
indicado, durante o trabalho de c<i.mpo,que alguns dos seus membros se encontram dentro da area de Benga.

Expressoes culturais

e

A dan9a
a expressao cultural predominante na area de estudo. Ha varias dangas tradicionais para cada
ocasiao importante, e estas incluem:
•

Mafue, praticada por mulheres durante cerfm6nias tanto de funerais coma festivas.

•

Valimba ou Marimba, praticada tanto por homens como por mulheres, durante funerais, cerirn6nias
festivas e recep96es de boas-vindas a pessoas importantes.

•

Nhanga , praticada por homens durante cerim6nias de funerais e religiosas.

•

Chiwere, praticada tanto por homens como por mulheres. dur8nte eventos fest!vos.

•

Utsi, praticada por mulheres durante cerim6nias de funerais; e

•

Chintali, ou Kansodo, praticada por mulheres durante casamentos.

Animismo, Culto do Antepassado, Lugares Sagrados e·cemiterros
Na pratica do culto do antepassado, a crenga generalizada e de que os espfritos de pessoas importantes
(ou seja, os antepassados fundadores da area ou da aldeia, antigos curandeiros tradlcionais, entre outros)
regressam na forma de espfritos animais, ou seja, na forrna de animais que sao incorporados pelos espfritos
dos falecidos membros da cornunidade. Dentro da area de estudo, os espfritos animais mais importantes sao
o Pitao, o Leao e o Leopardo. As pessoas capazes de entrarem em contacto ou de personificarem estes
espfritos, estao imbuidas de poderes curativos e, normalmente, tornam-se os curandeiros tradicionais \ocais.
que sao a!tamente respeitados na. comunidado .

•A. pratica dos cultos animisticos e dos antepassados esta intimamente relacionada com a paisagem. As fortes
ligagoes entre os ambientes llumanos e os ambientes naturais caracterizam este tipo de manifesta9ao cultural,
com as arvores, os rlos, as lagoas, grutas e as rochas a estarem imbufdas com sign!ficados esplrituais
profundos. As arvores especificas, tais coma a Ntondo (Julbernardia globiflora) e o Embondelro (Adansonia
digitata), sao os elementos naturais principals na area de estudo, que estao investidos de significado
espiritual. A associac;ao destas arvores, coma lugares aonde vivem os espiritos, concede-lhes o estatuto
importante de locais sagrados, simbolizando a hist6ria, a cultura, a protecc;ao e a unidade das comunidades
locais,
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Figura 6-59: Localiza9ao de lugares sagragos e cemiterios dentro da Area
do Tftulo mineiro de Benga

Em geral, as cerimonias tradicionais
associadas ao pedido de chuva, para
o sucesso da agricultura (a principal
actividade de subsistencia), estao
ligadas a determinadas arvores
sagradas. Durante estas cerimonias,
colocam-se ofertas de alimentos sob
estas arvores, e a crenga geral e a de
que os pit6es e as outras cobras que
vivem nelas, irao comer e ficar com
sede, e assim, solicitarao aos
espfritos que enviem chuva para
poderem satisfazer a sua sede. Alem
disso, estas arvores desempenham
um papel importante no acolhimento
de cerimonias para a mediagao de
conflitos, para lidar com doengas,
bem como na solicitagii.o de boa
sorte, saude e riqueza.
As outras areas sagradas que se
encontram na area de estudo
consistem em cemiterios tradicionais,
localizados em pequenas florestas
densas, conhecidas como florestas
sagradas. Estas sao as areas
sagradas mais respeitadas, porque
se acredita que, a partir destes
lugares, os espiritos dos mortos
continuam
a
v1g1ar
os
seus
descendentes e a proteger os vivos.
A entrada nestes lugares sagrados
normalmente e proibida, salvo se os
lfderes espirituais locais efectuarem
uma
cerimonia
especial
de
autorizagao.
Para
alem
das
cerimon1as
funebres
habituais,
utilizam-se estes lugares sagrados
para
cerimonias
espirituais
relacionadas com varios aspectos da
vida da comunidade, incluindo a
saude, a agricultura e a resolugao de
conflitos.

Figura 6-59 mostra a localiza9ao de
todos os lugares e arvores sagradas identificados, e que foram encontrados na area de estudo,

6.3.1 O Minas anti-pessoais
De acordo com o lnstituto Nacional de Desminagem , a Area do Tftulo mineiro de Benga esta livre de minas
terrestres.

6.4

Heranga arqueol6gica

Na Africa Sub-equatorial, o registo arqueologico da ldade da Pedra Inferior, Media, e Superior, abrange os
ultimas 1,5 milh6es de anos. Descreve sociedades de cagadores-colectores nomadas, que fabricaram
ferramentas de pedra e documenta o desenvolvimento do comportamento humano e da evolugii.o da nossa
especie anatomicamente moderna, o Homo sapiens sapien (Phillipson 1985). 0 registo arqueol6gico da ldade
do Ferro, descreve a colonizagao e o assentamento de comunidades agrfcolas no sub-continente falando
Bantu, durante OS ultimas 2000 anos. Estes povos possuiam conhecimentos de metalurgia e de ceramica,
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viviam baseados em propriedades rurais ou em aldeias, produzfam culturas e criavam animais (Huffman

2007),
Desde o Seculo XIII AD que os comerciantes da Costa Oriental lslamica, e posteriormente os comerciantes
portugueses do Seculo XV, interagiram com estas comunidades da ldade do Ferro. Os registos hist6ricos
indicam explora9ao, comercio e assentamentos temporarios pelo Rio Zambeze acima, tanto para oeste como
como ate aos rapidos abaixo de Cahorra Bassa (Tringingham 1975).

A maior parte das pessoas que vivem

actualmente na ATMB talam Nhungue que pertence,
etno-linguisticamente ao grupo dos Makhanga, do norte de Mo9ambique, Nhungue. Eo nome tradicional dado
area geografica desta parte da bacia do Zambeze, e ao qua! as pessoas foram buscar o seu nome. As
pessoas Nhungue tern uma longa uma associa9ao hist6rica corn a paisagem, embora algumas farnilias que
falam Masena, Chitonga e Chewa tenham entrado e assentado em Benga, durante a guerra civil.

a

A area apresenta um ambients social tradicional de subsistencia rural o qua!, embora se tenha transformado a
partir dos finais do Secu!o XX. E essenciaimente um ambiente que tern prevalecido durante 2000 anos no seio
das comunidades agricolas pre-coloniais africanas (Maggs 1984). Um estudo sobre a ldade de Ferro no meio
do Vale do Zambeze, relatado por Pwiti (1996), observa o potencial de ocupac;ao de Benga, na ldade do
Ferro. Consequentemente, o especialista em arqueologia previu que haveria sftios ou artefactos existentes na
area, tanto da ldade de Ferro como da ldade da Pedra. No entanto, apesar de caminhar transectos de mais de
40 km dentro da ATMB, de entrevistar uma serie de pessoas locais e os ancie.os tribais, e de analisar o
trabalho de dois ceramistas locais e de comparar os seus produtos com cacos encontrados, nao se
encontraram provas nenhumas de artefactos ou de lugares da ldade do Ferro ou da ldade da Pedra.
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7. IMPACTOS POTENCIAIS
OPERA<;AO
7.1

DURANTE

A

CONSTRU<;AO

E

lntrodu~ao

0 escopo da AJA do projecto da central
termoelectrica de Benga inclui a central
termoelectrica proposta e a infra-estrutura
associada, mas nao inclui a proposta da mina de
carvao adjacente, o transporte do carvii.o
exportado ou a expansao do terminal carbonffero
no porto de Beira.
A infra-estrutura associada com a central
termoelectrica inclui o dep6sito de resfduos oeste
onde as cinzas serao depositadas, a correia
transportadora da central termoelectricapara o
dep6sito, estradas de servic;:o e de acesso, uma
reservat6rio
de
efluentes
para
a agua
contaminada, uma estac;:ao de bombeamento de
agua limpa do Rio Zambeze e um aqueduto de
ligac;:ao
dessa
estac;:ao
com
a
central
termoelectrica.
Este capftulo contem os resultados das avaliac;:6es
de impacto especialistas para a fase de
construc;:ao e a fase de operac;:ao da central
termoelectrica e nalgumas instancias dos
impactos acumulativos tanto da mina como da
central termoelectrica.

Quadro 7-1: Fases da central termoelectricaproposta
de Benga

•

Uma fase de cinco anos de construc;:ao em que os
quatro m6dulos serao construfdos da seguinte
form a:
Construc;:ao do primeiro modulo de 500 MW e a
infra-estrutura associada a partir de 201 O ate
que este se tome operacional no primeiro
trimestre de 2012.
Constrw,ao dos tres m6dulos de 500 MW
seguintes sera inaugurada respectivamente em
Janeiro de 2013, Janeiro de 2014 e Janeiro de
2015.

•

Uma fase operacional de 25 anos ate 2035.

•

Uma fase de encerramento de dois anos de
durac;ao quando ocorrera a recuperac;ao activa,
reabilitac;ao e desinstalac;ao do projecto.

•

Uma fase p6s-encerramento durante o qual sera
conduzida a monitorizac;:ao da reabilitac;:ii.o ate que a
remediac;ao dos efeitos do projecto estiver
completada satisfatoriamente,

Os impactos potenciais foram reunidos num capftulo ja que a construc;:ao e operac;:ao acontecerii.o
simultaneamente nos primeiros cinco anos (201 o - 2015). Em muitas instancias, a separac;:ao dos impactos e
impraticavel. Designaremos devidamente nas sec96es abaixo onde os impactos estao especificamente
relacionados com a construc;:ao ou a operac;:ao do projecto. lmpactos cumulativos devido mina adjacente de
Benga estarao tambem indicados quando relevantes.

a

7.1.1

Vilas na ATMB

Como notamos anteriormente, os actuals pianos sao para o reassentamento das vilas da ATMB em alguns
anos a partir de 2009, incluindo as vilas de Cangale, Nhamsembe e Nhambalualu, que sii.o as vilas mais
pr6ximas da central terrnoelectrica proposta. Assume-se que o reassentamento sera completado ate o final de
2012. As vilas estarao sujeitas a impactos de curto prazo durante um intervalo de durac;:ao provavelmente nao
maior do que dois anos. Aonde for relevante, estes foram avaliados nos estudos especializados e inclufdos
neste capftulo.

7.1.2

Classifica(_(ao de avalia(_(ao

0 capftulo 3 descreve a rnetodologia de classificac;:ao com a Tabela 3-2 exibindo o sistema de selecc;:ao de
significancia social ou ambiental. Classificac;:6es detalhadas de impactos individuals estao contidas dos
relat6rios especializados, no volume 2. Neste capftulo, exibimos resumes globais das classificac;:6es.

7.1.3

Estrutura do capftulo

Este capftulo esta estruturado conforme mostrado na Tabela 7-1. Estudos pertencentes ao ambiente ffsico sao
apresentados em primeiro lugar, seguido pelos estudos biol6gicos e socioecon6micos.
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Tabela 7-1: Estrutura do capitulo 7

.. .

~~~~~~··t:i:t;

-

~t,-i<Anit>iente :!d.s

•

•••

#

'

~~- ·~:E~::~~· . ::i t~~~

1

Qualidade do ar

2

Avaliac;ao de rufdo

8

Ambiente
fisico

Avaliagao Geoqufmica

Avaliagao de aguas
subterraneas

9

10

It

Avaliac;:ao de aguas de
supertfcie

.- ..,

Dr. Lucian Burger e Sra. Nicolette
Krause Profissionais de planeamento
da bacia atmosterica
Sr. Francois Malherbe
Consultoria de Acustica Franc;ois
Malherbe

Sr. Terry Harck
Golder /\ssociatcs Africa

Sr. Graham Hubert. Sr. Gabriel
Canahai e Dr. Hugo van Flensburg.
Golder Associates Africa

Sr. Trevor Coleman
Golder Associates Africa

....
Seci;ao 7.2

Sec<;ao 7,3
Resultados
inclufdos em
lmpactos e
mitiga9ao
integrados
relacionados
agua na Sec9ao
7.4

a

Resultados
inclufdos em
impactos e
mitiga<;ao
integrados
relacionados
agua na Sec9ao
7.4

a

Resultados
inclufdos em
impactos e
mitiga9ao
integrados
relacionados
agua na Sec<;ao

a

7.4

Ambiente
Biol6gico

Ambiente
Socioecon6mi
co

Sr. Rob Hounsome
Golder Associates Africa
Sr. Ian Jones
Earth Science Solutions

14

Mudanc;;as Climaticas

12

Avaliac;:ao de solos

4

Habitats de Zonas hL'1midas

Sr Alan Cochran e Sr. Anton Linstrom
Golder Associates Africa

5

Avaliac;ao de Ecol6gica
Terrestre (Fauna e Flora)

6

Avaliagao aquatica

Sr. Danie Otto e
Sr. Adrian Hudson
Golder Associates Africa
Sr, Warren Aken e
Sr. Peter Kimberg
Golder Associates Africa

7

Estudo Macroecon6mico

11

Avalia9ii.o do lmpacto Social

13

Avalia9ao do lmpacto Visual

3

Avaliagao arqueol6gica

Sr. Chris Antrobus
Golder Associates .Africa

Sra. Paula Santos
lmpacto Lda,
Sr. Jol1an Goosen
Golder Associates Africa
Sr. Len van Schalkwyk

Secr;ao 7.5
Secc;ao 7.6
Secgao 7,7

Sec9ao 7,8

Secgao 7,9
Resultados
inclufdos em
avaliagao de
impactos sociais,

-

Secr;ao 7, 1 o
Secr;:ao 7,11

Sec9ao 7,12
e Tl1embeni Cultural Heritage
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7.1.4

Plano de Gestao Ambiental

Um esbo90 de um Plano de Gestao de Ambiente e fornecido no Anexo 2 deste relat6rio. Este expoe o tipo e o
ambito das medidas de mitiga9ao a serem implantadas durante as fases de construc;ao, operac;ao e
encerramento do projecto. Como o projecto final ainda nao foi elaborado, o Esboc;o do Plano de Gestao
Ambiental precisara ser actualizado ap6s a sua finalizac;ao. Alem disso, se o projecto receber a aprovac;ao
ambiental, quaisquer condi96es especificadas pelo MICOA deverao ser incluidas no PGA final.

7.2

Qualidade do Ar

0 estudo especializado sobre a qualidade do ar no qual este capftulo se baseia esta inclufdo no volume 2 do
RFEIA.

7.2.1

Abordagem do Estudo

A seguinte abordagem foi utilizada para avaliar os impactos do projecto sobre a qualidade do ar:
•
•

•
•

•

Determinac;ao das fases de constrU1;:ao e operac;ao da central termoelectrica durante as quais deverao
ocorrer impactos significativamente diterentes na qualidade do ar.
Prepara9ao de um inventario das emissoes da central termoelectrica ao levar em considerac;ao as fontes
de emissao e a quantificac;ao da contribuic;ao de cada fonte para as concentra96es de poluic;ao do ar
ambiente conforme descrito no capitulo 2. Para emiss6es fugidias, as concentra96es de poluentes do ar
foram calculadas atraves de um modelo de emissao de fonte reconhecido internacionalmente.
Determina9ao do vento, temperatura, precipitac;ao e outras variaveis meteorol6gicas locais como dados
de entrada para o modelo de dispersao.
Revisao de requisitos legais de observancia com respeito a qualidade do ar e revisao de directrizes e
padr6es de qualidade do ar locais e internacionais de forma a determinar um padrao de projecto
apropriado sobre o qua! os impactos da central termoelectrica deverao ser julgados.
Modelagem matematica das mudanc;as na qualidade do ar em resultado da central termoelectrica
considerando todos os locais das fontes de emissao e o potencial de ventila9ao da atmosfera sob
condi96es de pior cenario meteorol6gico possivel. 0 modelo usado
conhecido como Sistema de
Modelagem de Dispersao Atmosferica, "Atmospheric Dispersion Modeling System" (ADMS) que e um
modelo de dispersao de ar de nova gera9ao que apresenta uma maior precisao em rela9ao aos resultados
obtidos pelos modelos US EPA mais antigos.

e

•

Avalia9ao critica das mudani~as na qualidade do ar de base nas imedia96es dos receptores ao levar em
conta o padrao de qualidade de ar requerido pelo projecto.

•

Determina9ao e avalia9ao crftica de medidas de mitiga9ao para reduzir a polui9ao do ar, aonde for
necessario, para atingir niveis aceitaveis de risco para a saude e em termos de inc6modo e especificar a
requisites de monitorizac;ao da constru9ao e opera9ao da central termoelectrica.

As figuras abaixo representam diagramas do caudal de processos acumulativos para os impactos tanto da
mina como da central termoelectrica durante as fases de opera9ao e constru9ao. Ate o ano de 2012, a central
termoelectrica estara a ser construfda. A partir do momenta que esta se tornar operacional, ela passara a
produzir cinza volante como subproduto dos seus processos termicos conforme esta evidenciado na Figura
7-2 No caso base, a cinza volante sera transportada para o dep6sito de residuos oeste atarves de uma correia
transportadora.
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Figura 7-1: Fiuxo de Processo - Cenario operacional 1 (2010- 2012).
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Figura 7-2; Fluxo de Processo - Cenario operacional 2 (2013 - 2015).
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Figura 7-3: Fluxo de Processo - Cenario operacional 3 (2016 - 2035).

7.2.2

Limita~oes

do Estudo

Dados sobre Vento
Os dados disponfveis sobre os ventos para esse estudo foram limitados, consistindo de um conjunto
incomplete de informa96es para o aeroporto Chingodzi (Abril de 2006 a Mar90 de 2008) com medi96es feitas
tres vezes ao dia. Nenhuma informa9ao sobre a qualidade do ar em rela9ao a poeira ou outros poluentes
esteve disponfvel e embora nao se espera nenhuma deteriora9ao significativa da qualidade do ar na ATMB, os
resultados das previs6es nao podem ser adicionados sobre o caso base de acordo com as praticas
reconhecidas nas actuais avalia96es de qualidade do ar. Em rela9ao ao inventario de emissao, o
levantamento das caracterfsticas de solo, carvao e cinzas para o carvao e o solo de superffcie nao foram
completados a tempo da preparaqao da avalia9ao da qualidade do ar e foram usadas como referencia entao,
as analises de tamanhos de partfculas, densidade e conteudo de humidade de opera96es similares da Africa
do Sul, por ser considerada como uma representa9ao razoavel da situa9ao actual de Benga.

Modelagem em tempo real
Em rela9ao as ferramentas analiticas usadas, o modelo de dispersao nao foi capaz de computar, em tempo
real, as mudan9as temporais de condi96es de minera9ao, da central termoelectrica e de produ9ao
(com movimento constante de vefculos, por exemplo, e na produ9ao da CMPC), consequentemente, os locais
operacionais de fontes poluidoras e de produ9ao foram tomados coma reflectindo condi96es do pior cenario
possfvel.

Avaliacao Acumulativa
Em media prazo, a mina e central termoelectrica de Benga deverao ser apenas uma entre varias opera96es
similares na area. A concessao de minera9ao de Moatize, a leste de Benga. E propriedade da Vale, uma
grande empresa internacional de minera9ao e e reconhecido que ha pianos ja adiantados de constru9ao desta
mina. lnforma96es a respeito dos impactos sobre a qualidade do ar causados pela mina de Moatize nao
puderam ser obtidas seja da Vale ou do MICOA, de modo que nao foi possfvel realizar uma avalia9ao
acumulativa quantitativa do impacto sobre a qualidade do ar de ambas as minas assim como da central
termoelectrica de Benga. No entanto, supondo que a mina de Moatize resulta em concentra96es de poluentes
similares as da mina de Benga, a probabilidade de um aumento material de impacto na qualidade do ar
causado por efeitos acumulativos de ambas as minas e a central termoelectrica e pequena.
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7.2.3

Padroes e Directrizes de qualidade do ar e Deriva~ao do 'Padrao do Projecto'.

e o de fornecer aos gestores de qualidade de ar limiares de
referencia para varios poluentes, abaixo dos quais ha uma certeza razoavel de que nenhum risco significativo
de saude ocorrera para a maior parte da popula9ao exposta, incluindo os mais jovens e os idosos.

0 prop6sito dos padr6es de qualidade de ar

Os padroes de qualidade do ar para alguns poluentes foram estabelecidos em Mo9ambique. Estes incluem
padr6es para di6xido sulfurico, 6xido nftrico, mon6xido de carbono e o total de partfculas suspensas. Padr6es
para PM10 (partfculas com diametros menores do que 1O mfcrones) ainda nao foram promulgados.
A Tabela 7-2 faz referencia aos padr6es Mo9ambicanos, embora inclua outros padr6es e directrizes
internacionais com o intuito de compara9ao, de fontes internacionais como Africa do sul. Australia, a
Organiza9ao Mundial de Saude (OMS), a US EPA, a International Finance Corporation (IFC) e a Comunidade
Europeia (CE) . A IFC aceitou as directrizes actualizadas da OMS e, portanto, as concentra96es
recomendadas para os poluentes listados por ambas as organiza96es sao as mesmas. Embora os padr6es
Mo9ambicanos mfnimos (legalmente requeridos) sejam reconhecidos, a avaliac;:ao da qualidade do ar utiliza as
directrizes da OMS como ponto de referencia mais apropriado para os prop6sitos de avaliavao de impacto
sabre a saude. Em alguns cases, os padr6es de Mo9ambique consideram perfodos de referencia ligeiramente
diferentes daqueles considerados pela OMS, mas em todos os casos, a observancia as directrizes da OMS
garante o cumprimento das regulamentos de Mo(fambique.
Tabela 7-2: Padroes reconhecidos de referencia para avalia~ao da qualidade do ar

Pico instantaneo
(media max, 10
mim,)

500

500

Media max, horaria

PM10

co
a
b
c
d
e
f
g
h

j
k
I
m
1

500

350

350

524

Media max, horaria

125

125

125

209

Media anual

50

Max, diaria

11
1ao •

50
75(b)

20
so 1dl

52
so<c)

Media anual

60

40

40

Media max, horaria

376

200

200

226

200

Media max, diaria

i88

Media anual

94

40

56

40

100

10 000

10 000

10 000

10 000

40

Media max, horaria

30 000

40 000

Media max, em 8
horas,

10 000

10 000

365

80

50

150
20

50

Nenhumas frequencias limite permitidas especificadas,
Nao deve ser excedido mais do que uma vez por ano,
Nao deve ser excedido mais do que tres vezes por ano,
Nao deve ser excedido mais do que 16 vezes par ano
Nao deve ser excedido mais do que 24 vezes por ano
Nao deve ser excedido mais do que 35 vezes por ano
Valor limite para protecc;:ao de ecossistemas,
Valor limite, frequencias de excesso permitidas, margem de tolerancia e data limite de conformidade aos valores ainda nao
especificadas,
Valor de meta, frequencias de excesso permitidas, margem de tolerancia e data limite de conformidade aos valores ainda nao
especlficadas,
A media trianual da concentrac;:ao PM10 anual pesada em cada ponto de monitoriza<;ao nao deve exceder 50 µg/m 3 ,
A OMS (2005) disponibilizado nos inicios de 2006 propoe diversos niveis de meta interinos,
Emitido pela CAPCO,
Directrizes de qualidade do ar da OMS (2005)
Nao existem em Mo9ambique actualmente padroes para qualidade do ar dos seguintes poluentes: PM10, NOx, CO e Total das
partfculas suspensas (TPS). lmpactos previstos foram entao comparados com padroes internacionais,
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7.2.4

lnventario de emissoes potenciais

As Figura 7·13 a Figura 7-15 sao representac;6es esquematicas da operac;ao da mina e da central
termoelectrica durante tres fases principais: Estas fases incluem a construc;ao inicial da central termoelectrica
(2010-2012), a fase operacional com capacidade de 500 MW (2013 - 2015) ea fase de capacidade maxima
de 2 000 MW (2016- 2035). A ultima fase e ao mesmo tempo o perfodo principal de minerar;:ao e de operagao
da central termoelectrica, a estender-se para 19 anos.
Em relagao a essas fases, a Tabela 7-3 resume as emiss6es antecipadas das actividades associadas com a
central termoelectrica. As emiss5es sao causadas primariamente pelas chamines de gases de combustao,
varias fases de manuseamento de material e erosao e61ica. A modelagem do escape da poeira foi realizada
utilizando os factores de emissao publicados pela US EPA (1996), levando em consideragao a quantidade,
conteudo de humidade e densidade do material tratado. Os detalhes de manuseamento de materiais foram
obtidos atraves de discuss6es com a Riversdale e seu piano conceitual para a mina e a central termoelectrica .
Os factores de emissao para a construgao da central termoelectrica foram separados daqueles associados
com sua operagao, ja que a construgao envolve uma serie de diferentes actividades, incluindo limpeza de
terreno, remogao de terra, nivelamento de estradas, carregamento e transporte de material, armazenamento,
USO de tractores, compactar;:ao e outras ja que nao h8. factores de emissao locais disponfveis. Devido a falta
de informar;:ao detalhada, (como o numero de tractores a ser utilizado, tamanho e localizagao de
armazenamentos temporarios de materiais e estradas temporarias, fluxo de actividades veiculares no local),
as emiss6es foram, entao, estimadas baseadas na area total. Os factores de emissao aproximados para
actividades de construr;:ao sao dados pela US EPA como;

ErsP = 2, 69Mglhectarelmes de actividade
Onde TSP e o total de partfculas suspensas.
Os factores de emissao da US EPA sao particularmente aplicaveis a constru96es com opera96es de remor;:ao
de terra com (i) niveis medios de actividade, (ii) conteudos moderados de sedimentos e (ii) climas semi-aridos.
Esses criterios sao bem adaptados a area de estudo.
A fracgao de PM1 O do total de partfculas inalaveis foi modelada coma sendo de aproximadamente 39%. A
area total de construr;:ao foi estimada como sendo da ordem de 65 ha. Supondo que a construgao ocorra
durante um ano e que a poeira seja controlada atraves de rega com agua (eficiencia de controlo de 75%) (NPI,
2001 ), as emiss6es anuais calculadas de TPS e PM1 O ticariam entre 524 tpa e 204 tpa respectivamente.
Supondo ainda que nao haja controlo, entao os resultados de emissao de TPS e PM1 o ficariam entre 2096 tpa
e 816 tpa respectivamente,
Para as fases operacionais da central termoelectrica, as emiss6es foram calculadas a partir de todas as fontes
identificadas relacionadas a central utilizando os factores de emissao da US EPA (1996). Por exemplo, a
equagao de predigao da EPA AP42 e utilizada para estimar as emiss6es de opera96es de transferencia de
materiais. As opera96es de manuseamento de materiais foram consideradas como sendo contfnuas (24 horns
por dia) e foram calculadas supondo uma velocidade media de vento de 3,55 mis. Uma eticiencia de controlo
de 50% foi presumida para as medidas de controlo de poeira pela rega com agua que e um valor geralmente
aceite como possfvel de alcangar.
Tabela 7-3: Actividades de emissao a:;sociadas com a central termoelectrica
Actividade

Emissoes em toneladas por ano (tpa)
PM10

TPS

S02 (Mitigada)

NOx (Mitigada)

Construgao

204

524

.

-

Chamine de gases de
combustao

2386,7

23867

18 947

22442

Manuseamento de material

0,92

1,95

-

.

Erosao e61ica

86,8

298,18

.

-

Os modelos de dispersao computam a distribuigao espacial de contaminantes de uma fonte poluidora como
func;ao da quantidade e forc;a das emiss6es e condi96es meteorol6gicas locais. A direcr;:ao e velocidade do
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vento e estabilidade atmosferica sao as mais importantes entre essas condic;:6es. lnformac;:oes adicionais com
respeito a cada uma das fontes de emissao das fases da central termoelectrica estao inclufdas no relat6rio
especializado.

7.2.5

lmpacto sobre a Qualidade do Ar

Dep6sito de residuos
Os modelos de dispersao computam a distribuic;:ao espacial de contaminantes de uma fonts poluidora como
fungao da quantidade e forc;:a das emiss6es e condic;:oes meteorol6gicas locais. A direcgao e velocidade do
vento ~ estabilidade atmosferica sao as mais importantes entre essas condi96es,
0 modelo de dispersao atmosferica utilizado para a avaliac;:ao da qualidade do ar de Benga e conhecido como
ADMS4, desenvolvido pela Cambridge Environmental Research Consultants. Este modelo simula um grande
numero de agentes passivos e fiutuantes soltado para a atmosfera individualmente e em combinagao. A
ADMS e um dos modelos de dispersao atmostericos de nov'!- gerac;:ao. A origem do nome do modelo se deve
ao facto dele tratar a atmosfera como um meio continuo ao inves de classes discretas, a fornecer assim, uma
representagao mais realista do comportamento da Nuvemdo que a maioria dos modelos mais antigos,
A ADMS 4 consegue modelar fontes pontuais, volumetricas, superficiais e unidimensionais. As fontes das
emissoes da central termoelectrica foram modeladas da seguinte forma:
•

Construc;:ao - modelada como sendo uma fonte superficial.

•

Emissao de gases - modelada como sendo uma fonte pontual.

•

Manuseamento de materiais - modelada como sendo uma fonte volumetrica.

•

Erosao e61ica de areas abertas - modelada como sendo uma fonte superficial.

No momenta em que a central termoelectrica se tornar operacional, de acordo com as suposic;:oes de caso
base para a AIA (ver relat6rio especializado), todas as unidades das vilas de Capanga, Benga, Sede, Cangale
e Nhambalualu ja estarao reassentadas. Em termos da ATMB, as !.'.micas populac;:6es pr6ximas ap6s
2013 serao as da cidade de Tete e dos arredores de Chingodzi e Matundo. As Figura 7-4 a Figura 7-10
mostram a modelagem de concentrac;:oes, ao nfvel do terreno, dos seguintes poluentes assim que a mitigac;:ao
tiver sido implementada. Estes modelos abaixo mostram nuvens de qualidade do ar sujeitas a mitigac;:ao,.
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Figura 7-7: Concentra~oes medias cumulativas maximas diarias
previstas de PM10 (chamines de 150 m-com ESP & FGD),
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Figura 7-10: Concentrac;oes maximas diarias acumulativas previstas de S02(chamine de 150 m - com FGD)
Somente sao mostrados as impactos acumulativos das charnines de gases de combustao de 150 m
(as impactos combinados da mina e da central termoelectrica) ja que esses representam as piores condi96es
possfveis.
Os impactos totais incrementais das chamines de gases de combustao de 122 m estao contidos no estudo
especializado. As conclusoes tiradas sao as seguintes:
Durante a Fase de Construc;ao da central termoelectrica, nenhuma vila sera impactada como resultado das
activldades de constru9€to.
Durante a Fase Operacional 1 da central termoelectrica
central termoelectrica terao sido reassentadas. Embora
reassentadas nesta fase, os nfveis de qualidade de ar
nenhuma directriz au padrao tera sido ultrapassado
termoelectrica.

(2013 - 2015), todas as vilas nas proximidades da
as vilas de Nhambalualu e Cangale devam estar
previstos no ambito desta avalia9ao indicam que
em termos de nfveis de emissao pela central

Durante a Fase Operacional 2 da central temoelectrica (2016 - 2032), quando todos as reassentamentos
estiverem conclufdos, os impactos sabre a cidade de Tete e os distritos de Chingodzi e Matundo serao
pequenos, com nenhum poluente a exceder os padroes do projecto.
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Tabela 7-4: Concentra96es maximas acumulativas previstas ao nfvel do terreno nas vilas dentro da ATMB,

Benga Sede

1,09

8,61

16,40

33,90

Cangale

1,17

4,82

13,60

46,10

Capanga Nzinda

0,32

2,20

0,67

Chitambo

2,67

52,70

Leste de
Nhambalualu

0,03

Oeste de
Nhambalualu
Nhamsembe
Oeste de
Nhanganjo

14,70

17,80

866,00

0,02

89,00

12,10

37,20

1540,00

0,00

5,40

16,60

0,75

10,40

288,00

0, 11

1,29

8,73

24,50

1,82

25,90

423,00

0,60

1, 14

0,10

6,52

61,90

0,09

35,10

1070,00

0,00

0,06

2,24

0,17

12,10

121,00

0, 15

63,50

2090,00

0,00

0,05

1,40

0,18

17,20

199,00

0,16

98,80

3440,00

0,00

124,oo(•>

492,00(•>

3,86

16,10

34,60

62,10(•)

82,20

599,00

41,40(•)

Notas:
a) Excede o padrao ou directriz respectiva de qualidade do ar.
A conclusao desta avalia9ao de qualidade do are apresentada na Tabela 7-5: Para opera96es de casos-base
e medidas mitigat6rias, todas as vilas, com excegao de Chitambo e o oeste de Nhanganjo poderao
permanecer. As medidas mitigadoras adicionais discutidas acima resultarao em nfveis de qualidade do ar
aceitaveis em Chitambo, mas nao em Nhanganjo oeste.
Tabela 7-5: Requisitos para reassentamentos baseados em impactos previstos sobre a qualidade do ar
•

•

'

•• ,

•••

I

I

•

•

I

•

•

'I

·'

.

',I.

.

Benga Sede

Permanece

Permanece

Cangale

Permanece

Permanece

Capanga Nzinda

Permanece

Permanece

Chitambo

Reassentar

Permanece

Leste de Nhambalualu

Permanece

Permanece

Oeste de Nhambalualu

Permanece

Permanece

Nhamsembe

Permanece

Permanece

Oeste de Nhanganjo

Reassentar

Reassentar

Notas:
(a) A mitiga9ao de caso-referencia inclui:
• A Mina: Aspersao de agua em estradas de transporte (75 % de eficiencia de controlo), descarga de caminh6es, (50 % de
eficiencia de controlo), trituradores (50 % de eficiencia de controlo) e opera96es de pertura9ao, (50 % de eficiencia de
controlo).
A Central Termoelectrica: Chamines de gases de combustfveis de 150 m, FGD, incineradores de baixo nlvel de NO, e
precipitadores electrostaticos.
(b) Mitiga9ao adicional inclui:
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A Mina: Aspersao de agua e produtos quirnicos em estradas nao pavirnentadas (90 % de eficiencia de controlo), protec9ao corn
filtros de tecido nos trituradores (83 % de eficiencia de controlo), aurnento de conteudo de humidade do material antes de
descarregar os carninhoes, (70 % de eficiencia de controlo).

7.2.6
(i)

lmplicat;oes para Mitigat;ao e Monitorizat;ao

0 controlo da poeira da mina e da central termoelectrica e a preocupac;ao principal que requer uma
gestao continua. Mesmo tomando as medidas normais aplicaveis a esses desenvolvimentos, espera-se
ainda que a precipitac;ao de poeira seja inaceitavel ocasionalmente. Essa situac;ao pode ser gerida de
torma etectiva, ao reduzir os impactos de poeira no ar e depositaveis para nfveis baixos de significancia
se algumas ou todas das seguintes medidas abaixo torem implementadas:
•

Usar estabilizadores qufmicos combinados com irrigadores de agua sabre a supertfcie das estradas
ou aumentar a reten9ao de agua Sistemas de irrigac;ao automaticos devem ser instalados ao longo
das principais estradas de transporte ao inves da opc;ao par caminh5es-tanque,

•

Pavimentar o maxima possfvel de estradas, particularmente na area da central temoelectrica.

•

Guarnecer as operac;5es de triturac;ao e usar rampas telesc6picas com irrigadores.

•

Aplicar supressores qufmicos ou aspersores de agua no triturador primario e unidades de extrac9ao
de poeira seco atraves de estregadores humidos nos trituradores e telas secundarias e terciarias.

•

Utilizar irrigadores nas pilhas de armazenagem nas secc;5es aonde ocorre derrame de material.

•

Fechar os pontos de transterencia das correias transportadoras.

e

Fechar parcialmente as correias transportadoras.

(ii), Todas as medidas acima, excepto o enclausuramento total das correias transportadoras, das pilhas de
armazenagem e as instalac;5es de triturac;ao sao obrigat6rias. As decis5es a respeito do
enclausuramento dessas instalac;5es devem ser tomadas com referenda aos resultados do programa de
monitorizac;ao de longo prazo descrito abaixo:
(iii). A monitorizac;ao de longo prazo das concentra95es de poluentes ao nfvel do terreno pode se limitar
precipitac;ao de poeira e PM10. A monitorizac;ao deve incluir:

a

"

Uma rede de pelo menos cinco receptores direccionais e dais receptores isolados de precipitados de
poeira nos arredores da ATMB. Locais preliminares sao sugeridas na Figura 7-11, mas estes deverao
ser finalizados somente quando o projecto detalhado da mina e da central termoelectrica estiver
sendo conclufdo e os locais exactos das fontes de poeira forem conhecidos. A medic;ao da deposic;ao
de poeira devera ser executada pelo metodo ASTM 1739- 98, recomendado em SANS 1929-2004.

•

Um mfnimo de dais monitores de PM10 baseados em filtro e totalmente automatizados permitindo a
monitorizac;ao e transterencia de dados "online" (transferencia continua de concentra95es medidas via
telemetria ou satelite em tempo real) para um computador de controlo. lsso contribuira de torma
significativa para o uso de medidas para accionar qualquer resposta a epis6dios de poluic;ao. As
decis5es finais sabre o numero e local de monitores PM1 O deverao ser tomadas assim que o projecto
detalhado da mina estiver sendo conclufdo e a localiza9ao mais apropriada para os monitores for
conhecida.

(iv). Uma estac;ao climatica devera ser localizada em cada um dos sftios de monitoriza9ao de PMi 0, que
inclua medidas de veiocidade e direc9ao do vento, temperatura e precipitac;:ao chuvosa. Alem disso, em
um dos sftios, devera haver tambem instala96es para medir a humidade relativa, pressao e radiac;ao
solar.
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Quadro 7-2: Rela~ao entre conteudo de humidade e eficiencia de controlo de poeira,

RB.ATIONSHIP BETWEEN MATERIALMOISTUlE CONlEIIT AND
DUSTSlJ'PRESSION CONTROL EFFICIENC:V

moo

i

roo

I-

mo

!Zw

z
0

u

roo

I-

mo

w
0:
::>

!!l

I
I
I
I

0

::i;:

;!l

..
0:

w

&JO

'°"

I
J

A eficiencia do controlo
atraves da supressao por
agua pode ser estimada
baseando-se no factor de
emissao us EPA que
relaciona o conteudo de
humidade do material
com a eficiencia de
controlo. Essa relacao
esta ilustrada ao lado,

Uma reducao de 62% na
emissao
po de
ser
w
./'/
conseguida
com
a
~0: "'°
duplicagao do conteudo
I
100
;;!;
"
I
de humidade do material.
0
0
USO
de
produtos
I)
ID
20
ao
GD
100
<O
50
60
70
ea
CONmOl EFFICIENCY(%)
qufmicos misturados na
agua ira aumentar ainda
mais a eficiencia assim corno poupar agua, (EPA, 1987; Cowhert et al., 1988; APCD, 1995). Se
irrigadores automatizados permanentes forem instalados e mantidos de forma apropriada ao longo das
principals estradas de transporte poder-se-a atingir uma reduqao de 90% nas emiss6es. Na mina, a API
australiana estima que uma redu9ao de 75% em emissoes de poeira pode ser alcam;ada nas estradas
nao pavimentadas de transporte na mina,
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Todas as opera96es de manuseamento dentro da mina reduzem a geragao de poeira por 62%
simplesmente atraves da duplica9ao do conteudo de humidade do material. A NPi australiana em seu
Emission Estimation Technique Manual tor Mining, afirma qua uma redugao de 70% de poeira resultante
da perfura9ao pode ser atingida atraves da aspersao efectiva de agua,

A eficiencia de controlo atraves da aplica9ao de sistemas de irrigagao com lfquidos em pontos de
transferencia da correia transportadora tern obtido resultados (na pratica) entre 42% e 75%. Segue
abaixo algumas directrizes gerais de engenharia para melhorar a eficiencia de controlo de sistemas de
aspersao:

•

O uso de bocais c6nicos ocos que permitem maior controlo para aplica.Q6es de manuseio de
materiais em grandes quantidades, ao mesmo tempo minimizando obstrugoes.

•

lnspecrtao e manutenqao peri6dica de equipamento de controlo para assegurar que a eficiencia de
controlo esperada seja atingida.

•

Assegurar que as gotfculas provenientes dos bocais dos irrigadores nao sejam menores do que 500
µm ja que gotfculas menores sao mais facilmente deslocadas e afectadas per tensac superficial e
passam a ser menos efectivas.

•

Aplicar agua debaixo das correias transportadoras para melhorar a eficiencia dos sistemas de
SUpressao de agua e pontos de transferencia de Correia para Correia,

7.2.7

Classifica~ao

de lmpacto

Classificacao
,. de lmpacto: Avaliacao do lmpacto sabre a Oualidade do Ar
Magnitude: Moderado
Extensao: Local
Dur~1taq ,(opera9a9}; Medio Prazo
SighificanCia global (pre-mitigac;ao}: Moderado
Sigr:iifitancia (p6s-mitiga9ao): Baixa
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7.3

Avalia((ao do lmpacto de Ruldo

0 estudo especializado de rufdo no qual este capftulo
esta baseado esta inclufdo no volume 2 do RFEIA.

7.3.1

•
•

•
•
•
•
•
•

Termos de referencia do estudo

clmpacto acumulativo: mina e central
termoelectrica
Como a central tennoelectrica nao pode existir sem
a mina, a avalia9ao de impacto de rufdo aqui
apresentado Iida apenas com o caso acumulativo
em que ambos, a mina e a central termoelecttica
sao avaliados,

Os termos de referencia da Avalia9ao do lmpacto de
Ruf do foram as seguintes:
De facto, a avaliayao inicial mostrou que a central
A determina9ao das fases do projecto durante as
termoelectrica
sozinha
tern
um
impacto
quais
poderia
haver
impactos
de
rufdos
aproximadamente 10% me nos do que no caso
significativamente diferentes.
acumulativo (central tennoelectrica e mina),
A determina9ao de nfveis de potencia sonora de
equipamentos e processos.
A revisao dos requisitos legais a respeito de rufdo e de padroes e directrizes locais e internacionais de
forma a determinar um padrao de projecto apropriado sobre o qual os impactos da central termoelectrica
deverao ser avaliados.
A modelagem matematica de modifica96es dos nfveis actuais de rufdo como resultado do projecto,
levando em considera9ao, os locais de todas as fontes de emissao e a sua posi9ao na paisagem.
Uma avalia9ao crftica das mudan9as de niveis de rufdo nos receptores nas redondezas, levando em
conta, os padr6es requeridos.
A determina9ao e avalia9ao de medidas de mitiga9ao para reduzir o ruido, onde necessario, para niveis
aceitaveis em rela9ao ao inc6modo ea saude.
A especifica9ao de requisitos de monitoriza9ao para a constru9ao e opera9ao do projecto.

A abordagem dessa avalia9ao foi conservadora, no sentido que os detalhes do projecto e constru9ao da
central termoelectrica proposta ainda nao estavam disponfveis e foram assumidos os piores cenarios para a
avalia9ao acumulativa.

7.3.2

Condic;oes do Ambiente Recebedor

0 ambiente recebedor (de base) e descrito no capftulo 6, incluindo aspectos chave do ambiente recebedor
que sao primordiais para a avalia9ao de impactos de rufdos . E importante notar que a ATMB e uma area rural
e, portanto, ha poucos rufdos e eles sao consistentemente de nfveis sonoros baixos, particularmente durante a
noite.

7.3.3

Padroes e Directrizes sobre Rufdos

No momento presente, nao ha quaisquer regulamentos ou directrizes de Mo9ambique a respeito de medi9ao e
avalia9ao de inc6modo por rufdos nem existem restri96es legais sobre rufdos permitidos no ambiente relativos
ao inc6modo e a comunica9ao oral. Os padr6es definidos para o projecto estao baseados numa sfntese de
directrizes da Organiza9ao Mundial de Saude (OMS), do Banco Mundial e da Africa do Sul. As directrizes para
rufdos comunitarios (OMS, 19995 ) compreendem capftulos sabre fontes de rufdos e sua medi9ao, os efeitos
nocivos do rufdo para a saude, valores de directrizes e gestao de rufdos,E um documento importante ja que
esta firmemente apoiado em descobertas de pesquisas internacionais sobre a questao do rufdo. Este
documento serve ainda, como base de muitas outras publica96es relacionadas ao problema do rufdo. A base
desta avalia9ao e a classifica9ao dos impactos associados apoiaram-se largamente nas directrizes da OMS e
nas opinioes dos especialistas. Em termos das directrizes da OMS, o desenvolvimento proposto esta em
conformidade com todos os criterios estipulados. Os elementos chave das directrizes da OMS sao:
Areas Residenciais

Durante o Dia (06:00-- 22h00)
Durante a Noite (22h00 - 06h00)
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O significado do termo 'Laeq' e descrito no Quadro
7-3 em baixo. Nenhuma distingao foi feita entre
diferentes areas residenciais. 0 Banco Mundial e a
IFC utilizam os mesmos valores de directrizes
coma a OMS, com o criterio adiciona! de que o
nivel de ruido nao devera aumentar acima do valor
ambiente existente em mais do que 3dBA. Uma
pessoa com capacidade auditiva media podera
possivelmente conseguir detectar um aumento de
3 dBA e, na opiniao do especialista em acustica,
este requisito tern como alvo, areas aonde os
nfveis sonoros existentes ja excedem os limites
das directrizes. Em areas onde o nivel de ruido
arnbiente muito baixo, a aplicagao estrita dessa
norma tornaria impossivel qualquer forma de
desenvolvimento.

0-10

Pouca

reac~iio

Baixo

Reclama~oes

esporadicas

0

.

al

0
c:

:E
::I

Medio

5-15 dBA

'tl
r:::

·c:

.El
Alto

>25 dBA

Muito alta

e

Figura 7-12: 0 c6digo de praticas da Africa do Sul
(SANS 10103/2008) define a significancia de um
No Padrao Nacional da Africa do Sul (SANS
aumento de rufdo acima dos nfveis existentes atraves
10103/SABS 0103: 2004 - The measurement and
da probabilidade da reac~ao publica,
rating of environmental noise with respect to
landuse, health, annoyance and to speech communication), uma ferramenta util
fornecida para avaliar a
significancia de impactos de ruidos. Essa reproduzida na Tabela 7-6 e ilustrada na Figura 7-12.

e

e

Tabela 7-6: A medi~ao de rufdos ambientais com respeito
Sul, 10103/2008),

Oa 10
5 a 15
10 a20
>15

Pequena
Media

a comunica~ao oral (Padrao Racional da Africa do

Reclama96es esporadicas
Reclama9oes generalizadas
Amea9as de ac9oes par parte da comunidade au grupo
Ac9oes vigorosas par parte da comunidade au grupo

Forte
Muito Forte

NOTA: Existe uma sobreposir;ao aos vatores excedentes pelo facto da reacr;ao da comunidade poder ser antecipada.

Ha diversas maneiras de se calcu/ar o excesso de nfve/ sonoro. Esses estao descritos com mais dela/hes no estudo
especializ.ado, mas essencialmente, o excesso se refere ao aumento do nfve/ sonoro acima de um certo limiar.
geralmente dado pelo nfvel de intensidade sonora pre-existente antes do desenvolvimento,

Quadro 7-3: Definigoes e Escalas de Classificagao usadas na

Avalia~ao

de lmpacto

Decibel (dB)
A escala de decibeis e uma forma conveniente de descrever o nfvel de pressao sonora e, com algumas modificac,;oes,
podera descrever tambem a sensibilidade do ouvido humano, a corresponder razoavelmente bem a percepc,;ao humana
do som.
dBA
Um ruldo pode conter diversas frequencias e espectro de frequencias. Um exemplo tfpico de rufdo com altos nfveis de
ondas senoras de baixa frequencia e o som causado por um grande motor a gas61eo. Por outro lado, um exemplo de
rufdo com altos nfveis de ondas de alta frequencia som de um apito . 0 ouvido humano nao sensfvel por igual a
todas as frequencias. Ele
menos sensfvel a frequencias baixas e multo altas. Para simular correctamente as
caracterfsticas da audic,;ao humana, as medi96es sao tomadas com a aplicac,;ao de uma media ponderada denominada
de Media A - Ponderada. Esta realizada atraves de um simples filtro electr6nico que simula as caracteristicas da
audic,;ao humana. Para indicar que uma medigao foi tomada corn a aplicai;ao da media A - Ponderada, o nfvel de
pressao senora sera expressa em dBA. 0 sfmbolo internacionalmente utilizado para indicar que estamos nos referindo a
uma pressao sonora A - Ponderada e LpA·

e

e

e

e

LAeq

e

Como os niveis sonoros flutuam muito no ambiente em periodos curtos de tempo, nao possfvel usar os registos
instantaneos de nfveis de pressao sonora do rnedidor de nfvel sonoro para os prop6sitos de uma avaliagao de impacto.
Um caminhao que se aproxima, por exemplo, se medido nas margens da estrada, resu!tara em nfveis crescentes de
pressao sonora ate que este passe, seguido de uma continua reduc,;ao na pressao sonora ate se extinguir. Dado um
grafico da pressao sonora em func,;ao do tempo, qual o valor que se usaria para avaliar o desconforto causado?
Muitas escalas e metodos de classificac,;ao tern sido propostas para levar em conta a variagao de nfveis sonoros que
causam desconforto. No entanto, para uma avafiacao de desconforto Qeral de uma comunidade que nao envolva
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eventos sonoros unicos (como a passagem de um comboio por hora), a medida de rufdo LaeQ tern se mostrado a mais
util, ja que mudangas em seu valor reflectem de forma mais precisa a maneira que os seres humanos respondem a
rufdos. Ela consiste essencialmente em uma escala que descreve uma media da energia do som no ambiente em um
perfodo de referencia especffico como o perfodo diumo ou noctumo. Diretrizes de nfveis de rufdo comunitarios como os
fornecidos pela OMS fazem distingao entre perfodos diurnos e nocturnes, ja que os seres humanos sao mais sensfveis
a rufdos a noite quando a questao da interferencia com o sono e importante. Em alguns documentos, (como o padrao
Nacional da Africa do Sul, ver a tabela 7-6 acima), sons impulsivos (como de uma explosao) ou que contenha
frequenc!as puramente tonais (como o baru!ho estridente de uma serra e!ectrica) sao pena!izados, por aumentar de
forma desproporcional o grau de desconforto associado. Varias outras escalas tambem fornecem uma indicagao da
reacgao da comunidade baseada no aumento do nfvel sonoro acima do nfvel pre-existente. A maioria dessas escalas
(incluindo a escala SANS descrita acima) usam a medida LaEl<l como base da avaliagao. Em outras palavras, no caso da
avaliagao de um projecto proposto, a media da energia dos nfveis sonoros pre-existentes em receptores sensfveis em
termos de ruido e medida sobre um perfodo especificado (de dia ou noite) e e depois comparada com a media de
energia dos nfveis sonoros prevista para o mesmo perfodo gerado pelas actividades ruidosas associadas com o projecto
proposto. A diferenga nos nfveis sonoros pode ser classificada de acordo com as reacgoes da comunidade aos
aumentos d_e rufdo (ver acima).
Directrizes sobre ruidos
As directrizes sobre rufdos muitas vezes recomendam limites aceitaveis de rufdo em termos de LAEl<l determinados para
o periodo diurno ou nocturne. Em outras palavras, a LAaq medida sabre os periodos diurnos ou noctumos nao devem
exceder os limites especificados nas directrizes para os perfodos correspondentes. Estes valores de LAeQ podem ser
especificados para diferentes tipos de distritos, por exemplo, distritos rurais ou urbanos,

7.3.4

Rufdo

Com a finalidade de determinar emissoes de rufdo, foi preparada uma lista das principais fontes de rufdo na
central termoelectrica. Essa lista foi baseada na experiencia de geragao de energia electrica atraves da
incineragao carvao na Africa do Sul. Para cada uma das fontes de rufdo, um nfvel de pressao sonora foi
calculado num local especificado. Todas as fontes de rufdo que supostamente operam simultaneamente,
foram adicionadas logaritmicamente para determinar a contribuigao total de rufdo em um dado ponto. Este
valor foi adicionado ao nivel de rufdo de fundo pre-existente para determinar o nfvel total de rufdo. As
principais fontes de rufdo inclufdas no inventario de emiss6es esta.o descritas na Tabela 7-7.
Tabela 7-7: Principais fontes sonoras inclufdas no inventario de emissoes
Opera~oes

•

Caminhoes de transporte (240 t) Escavadora
011 na mina, no dep6sito de resfduos de rocha
e material de superffcie recolocado

•

Escavadora na mina

•
•
•
•

Equipamentos de perfuragao na mina

•
•
•
7.3.5

Geragao de Energia Electrica

da Mina

FEL 998
Moinho martelo na mina
Britador c6nico secundario na central de
processamento de carvao
Unidade de classificagao

•
•
•
•

Ventiladores

•

Geradores

•
•
•
•

Caixa de velocidade

Turbinas
Escavadoras no dep6sito oeste de resfduos de rocha .
Estagao de bombeamento

Transformadores
Chamines de exaustao
Valvulas de segurancra de caldeiras quando em
operagao,

Unidade de Lavagem
Estagao de bombeamento

lmpactos de Rufdo

Como a estagao termoelectrica nao pode existir sem a mina, a avaliagao de impacto de rufdo apresentada
aqui Iida somente com o caso acumulativo em que a mina e a central termoelectrica sao ambas avaliadas.
De facto, a avaliagao inicial mostrou que a central termoelectrica sozinha apresenta apenas uma redugao
aproximada de 10% de impacto do que no caso acumulativo. Os cenarios investigados sao descritos na
Tabela 7-8:
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Tabela 7-8: Fases da central termoelectrica indicando as actividades e fontes principais de rufdos para
ambas a mina e central temoelectrica,

-

i· • :•:,..

•

•

2010
Constructao

2

l'){'\-fl),...,
' - V I V 0.

Operag6es

2014

3
Operagoes

2015 a
2016

Construir estrada de acesso
principal e berma de controlo de
inundagao

•

Escavadores

Construir estrada de transporte
de material de supertfcie da mina
leste para os dep6sitos oeste e
leste

•

Escavadores 011

•

FEL's 998

•

14H moto niveladora

•
•

•.I .:l

Bell D40's para manuseio de material.

Rolos de compressao
Rufdos gerais de construgao na central
termoelectrica

•

Construir estrada de transporte
de material de supertfcie da mina
norte para o dep6sito oeste

•

Construir CMPC e a infraP.Rtrutura da central
termoelectrica

•

COnstruir a Correia transportadora
de carvao da mina leste para a
CMPC.

•

Construir a estagao de
bombeamento.

•

Remoi;:ao de material de
supertfcie da mina leste e
transporte por estrada para os
dep6sitos ieste e oeste.

•

Construgao das instalagoes da
central termoelectrica,

•

Remogao de material de
superffcie da mina norte e
transporte por estrada para os
dep6sitos leste e oeste

•

Caminhoes de transporte de 240 t nas
minas

•

Bell D40's para operag6es a nfvel de
terreno

•

Actividade de minerai;:ao na mina
norte, (90%).

•

Escavadoras 011 em minas e em
dep6sitos de residues de pedras,

•

RFHiw;:i'io da actividade de
mineragao nas duas minas
centrais, (10%).

•

Escavadoras em material de supertfcie
e nas minas,

•

Britagem do carvao nas minas.

•

0 carvao e transportado pelas
correias transportadoras para a
CMCP

•

0 carvao e processado e
armazenado.

•

•

Transporte de resfduos finos e
grossos de carvao pela estrada
ate o dep6sito a leste.

•

a
2012

•

" • . . '.:

•

lnstalagoes de perturagao nas minas

•

FEL 's 998

•
•

Britador nas minas
Correias transportadoras de carvao.
Britador c6nico secundario na central
de manuseamento de carvao
Unidade de separagao

•

Unidade de lavagem

•

Estagao de bombeamento.

•

A central termoelectrica esta
operando com potencia de 500
MW,

•

Fontes de rufdo da operacao da central
termoelectrica

•

Remoctao de materiai de
supertfcie da mina norte e
transporte por correia
tansportadora ate o dep6sito
oriental e ocidental

•

Caminhoes de transporte de 240 t nas
minas

•

Bell D40's para operag6es a nfvel do
terreno

•

Escavadoras 011 em minas e em
dep6sitos de resfduos de pedras.

•

Escavadoras em material de supertfcie
e nas minas,

•
•

A actividade de mineractao passa
a acontecer mais a sul do que em
2013 (90%).
Redugao da actividade de
mineragao nas duas minas
centrais (10%).
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:

11 : 1

·,

I

•

2017 a
2035

I~

"

• •: \

' ::

..

=

•

Britagem do carvao nas minas.

•

0 carvao e transportado pelas

•

0 carvao e processado e
armazenadoa

•

Transporte de resfduos finos e
grosses de carvao pela estrada
ate o dep6sito oriental.

•

A central termoelectrica esta
operando com potencia de 2000
MW

•

Remo9ao do material de
superffcie da mina norte e
dep6sito na mina para
restaura9ao depois da
minera9ao
A mineragao passa a acontecer
mais ao sul do que em 2015
(90%).
Britagem do carvao nas minas

•

4
Opera96es

~

•
•
•
•

•

correias transportadoras para a
CMPC

0 carvao e transportado pelas
correias transportadoras para a
CMPC
0 carvao e processado e
armazenado.
Transporte de resfduos finos e
grossos de carvao por correia
transportadora ate as areas de
dep6sito na mina.
A central terrnoelectrica esta
operando com potencia de 2000
MW

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

,.

.

: I~.

••

'

j {: ,-..

{.:.

: 1 I t~ !

Correias transportadoras de carvao .
Britador c6nico secundario na central
de manuseamento de carvao
Unidade de separa9ao
Unidade de lavagem
Esta9ao de bombeamento
Fontes de rufdo da operacao da central
termoelectrica

Caminhoes de transporte de 240 t nas
minas
Bell D40's para opera96es terrestres
Escavadoras D11 nas minas e em
dep6sitos de resfduos de pedras.
Escavadoras em aterial de superffcie e
nas minas,
lnstala96es de perfuragao nas minas
FEL 's 998
Britador nas rninas.
Correias transportadoras de carvao.
Britador c6nico secundario na central
de manusearnento de carvao
Unidade de separagao
Unidade de lavagem
Esta9ao de bombeamento
Fontes de rufdo da operacao da central
termoelectrica

Fase 1: Mineracao lnicial e Construcao da Central Termoelectrica
As Figura 7-13 e Figura 7-14 as mudanc;:as esperadas no ruido ambiente durante o periodo inicial de
minerac;:ao, quando as minas centrais estiverem a ser desenvolvidas e a central termoelectrica estiver a ser
construfda. Durante esse perfodo, as vilas ao longo do Rio Revuboe e ao norte do Rio Zambeze estarao no
processo de serem reassentados, mas para os prop6sitos desta avaliac;:ao, assume-se que ainda estarao
presentes pelo menos por um perfodo de dois anos.
Somente dados nocturnes sao apresentados, ja que este representa o pior caso possfvel. A previsao de
aumento dos nfveis de rufdo diurnos esta inclufda no estudo especializado.
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Figura 7-13: Nfveis nocturnos de rufdo
previstos no caso de impacto acumulativo
(mina e central termoelectrica) para a fase 1
(2010 - 2012) LAeq dBA,

Figura 7-14: Nfveis nocturnos de rufdo previsto
no caso de impacto acumulativo (mina e central
termoelectrica) para a fase 1(2010- 2012),
expresso como o aumento nos nfveis de rufdo
ambiente(LAeq dBA),

Espera-se que o impacto de rufdo da construQao sobre a vila de Cangale seja significativo durante esse
perfodo, (Ver a Tabela7-9)
Pressup6e-se que nao sera possfvel reassentar todas as comunidades antes do infcio da construQao e,
portanto. E provavel que muitas famflias ainda. estejam presentes em parte ou todo o perfodo. A vila de
Cangale ira sentir niveis de rufdo nocturnes de 55dBA, que excede os limites recomendados pela OMS em
1OdBA e excede o nfvel de rufdo ambiente pre-existente em aproximadamente 17dBA. Um aumento similar
ocorrera durante 0 dia. Nenhuma das outras Vilas OU areas residenciais sera afectada.
Tabela7-9: Fase 1 Nfveis previstos de rufdo acumulativos diurnos e nocturnos pela
vilas na ATMB, Chingodzi e Tete,
Aumento previsto Bos·
nfveis de rufdo
••
ambiente acima do
Vila
I I
pre-existente
; ~
(LAeq dBA)
Chimulambe/Zinda/
0
Nenhuma
< 35
Nhambalualu
Nhalen a

.-

.

.

Capanga Luani
Capanga Gulo
Chingodzi
Cidade de Tete

< 35
< 35
< 35
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Os impactos acumulativos durante essa fase, que incluem o trafego adicional para a constrw;:ao da central
termoelectrica, nao aumentarao consideravelmente os nfveis de rufdo em Chingodzi acima do aumento
esperado como resultado do trafego da mina, mas as actividades no local da constru9ao aumentarao o ru ido
nesta area. Os nfveis sonoros nocturnos esperados durante esse perfodo para as vilas na vizinhan9a do local
de constru9ao da central termoelectrica estao apresentados na Tabela 6-10.
Tabela 7-1 O: Nfveis de Rufdo Acumulativos durante a Fase 1 da Constru~ao no Sul da Area de Estudo
Nivel de Ruido em LAe
Vila

.

Niver de Ruido Total resurtante da
Constru ao
'

Canaale
Nhamsembe
Nhambalualu

<45 dBA

dBA

Aumento de Niver de Ruido como Resultado da
Construcao

Noite

Dia

45 dBA

>5dBA

45d8A

>5dBA

<45 dBA

>5 dBA

Noite

>5 dBA

Fase 2 (2013-2015): Construcao da Mina Norte e Progressao para Produc;ao Plena da Mina com a
Central:_Termoelectrica de 500 MW em operacao
As Figura 7-15 e Figura 7-16 apresentam as mudan9as esperadas no rufdo ambiente durante o perfodo inicial
de minera9ao na parte norte da area de estudo, quando a mina norte estiver a se desenvolver assim coma
quando a central termoelectricaestiver operacional com potencia de 500 MW. Durante esse perfodo,
pressupoe-se que todas as comunidades ao leste do Rio Revuboe e ao Norte do Rio Zambeze ja tenham sido
reassentadas. As popula96es mais pr6ximas potencialmente impactadas serao, portanto, as comunidades de
Chingodzi, Matundo e da Cidade de Tete,
Os isopleticos de rufdo nas figuras acima mostram claramente a influencia do transporte de material de
superffcie, das cinzas volantes da central termoelectrica e do carvao para o dep6sito oeste e para a central de
processamento de carvao par estrada,.O aumento de nlveis de rufdo ambiente em Chingodzi, Matundo e
Cidade de Tete sera insignificante e coma resultado, o impacto associado sera nenhum ou muito baixo. 0
nivel total de rufdo ambiente fora das fronteiras da ATMB permanecera dentro dos limites especificados pela
OMS, Banco Mundial ea IFC.
Tabela7-11: Fase 2:
pr6ximas,

Avalia~ao

de lmpacto de Nfveis previstos de Rufdos Diurnos e Nocturnos para Vilas
•

Vila

.-

.- . .
'

•

I

•

"'

I

I

I

I

••
'

. ..

: '

Reaci;,:ao da
comunidade em
termos da
SANS 10103 (LAeq
dBA)

...
.
.
. . - ..
...

.

.

I

I

A

Chingodzi

<35

0

Nenhuma

Nenhuma

Cidade de Tete

< 35

0

Nenhuma

Nenhuma
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Figura 7-15: Niveis previstos de Rufdo
nocturnes para a fase 2 (2013-2015) para o
caso de impacto acumulativo (LAeq dBA),

Figura 7-16: Nfveis previstos de Rufdo
nocturnos para a fase 2 (2013-2015) para o caso
de impacto acumulativo, expresso como o
aumento nos niveis de ruido ambiente (LAeq
dBA),

Fase 3a (2016-2020): Continuac;ao da Minerac;ao na Mina Norte em Produ9ao Plana com a Central
Termoelectrica de 2000 MW Operacional As Figura 7-17 e Figura 7-18 apresentam as mudanc;as de rufdo
ambiente durante a fase de produc;;ao plena da mina e operayao da central tennoelectrica com uma potencia
de 2000 MW. Nenhum transporte por estrada devera acontecer a partir d«3Sta fase. Todo o produto e material
de superffcie sao transportados por correia transportadora. Os nfveis de rufdo excedem 35 dBA por uma
pequena distancia a oeste do Rio Revuboe e a sul do Rio Zambeze. Os impactos sobre Chingodzi, Matundo e
a Cidade de Tete deverao ser insignificantes, (Ver a Tabela 7-12).
Tabela 7-12: Fase 3a Avaliairao de lmpacto de Nlveis previstos de Rufdos Diurnos e Nocturnos para Vilas
pr6ximas.

Vila

Niveis Previstos
de Ruidos (LAeq
dBA)

Aumento previsto dos
niveis de ruido
ambiente acima do
pre-existente.
(LAeq dBA)

Reacgao da
comunidade em
termos da
SANS 10103 (LAeq
dBA) .

Significancia do
lmpacto em
termos das
directrizes da
OMS
(LAeq dBA)

Chingodzi

35-40

0

Nenhuma

Nenhuma

Matundo

<35

0

Nenhuma

Nenhuma

Cidade de Tete

<35

0

Nenhuma

Nenhuma
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Figura 7-17: Nfveis previstos de Rufdo
nocturnos para a fase 3 (2015-2020) para o
caso de impacto acumulativo (LAeq dBA),

Figura 7-18: Nfveis previstos de Rufdo
nocturnos previstos para a fase 3 (2015-2020)
para o caso de impacto acumulativo, expresso
como o aumento nos nfveis de rufdo ambiente
(LAeq dBA).

Fase 3b (2021-2035): Continuacao da Mineracao na Mina Norte em Producao Plena com a Central
Termoelectrica de 2000 MW Operacional
A fase 3b extende a actividade de minera9ao ainda mais para o sul ate a sua extensao final, mas, fora disso,
ela e bastante similar a fase 3a. Os nfveis de rufdo a oeste do Rio Revuboe estarao reduzidos a menos do que
3dBA. Ao sul do Rio Zambeze, o perfil do nfvel de rufdo nocturno permanece essencialmente o mesmo da
fase 3a. Nenhum impacto significativo de rufdo e esperado em Chingodzi, Matundo ou na Cidade de Tete
durante essa fase do projecto.

7.3.6

Mitiga~ao

•

Um piano de gestao de rufdo devera ser desenvolvido como parte do PGA uma vez que os detalhes do
projecto da central temoelectrica forern conhecidos. Este piano devera incluir metas e medidas especificas
de mitiga9ao do rufdo . Prop6e-se que sejam seguidas as metas estabelecidas pela WB 6 e IFC 7, excepto
pelo 'criterio de 3 dBA', que seria de diffcil de aplicar. lsso fara com que as metas sejam essencialmente
as mesmas daquelas estabelecidas pela OMS 5 .

•

As estruturas que abrigam as turbinas devem ser projectadas apropriadamente de maneira a mitigar o
rufdo para nfveis aceitaveis.

•

0 sistema de correias transportadoras para o transporte de cinzas volantes da central termoelectrica ao
dep6sito de resfduos oeste devera ser instalado o mais cedo possfvel de maneira a minimizar o impacto
causado pelo transporte por estrada do material. De preferencia, o sistema de correias transportadoras
deve estar a funcionar num prazo de um ano a partir do infcio das opera96es da central termoelectrica.

•

Toda o equipamento, mas especialmente o equipamento de movimenta9ao de terra a gas61eo, deve ser
de alta qualidade e deve ser bem mantida. Os programas de manuten9ao regular devem incluir a
verifica9ao dos silenciadores de entrada e de exaustao e os mesmos devem ser trocados, quando
necessario. Urna mudan9a nas emiss6es de rufdo de uma pe9a de equipamento serve como aviso para
retira-lo com o prop6sito de manuten9ao.
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•

Pode ser tentado o silenciamento das entradas e dos exaustores dos ventiladores, mas apenas uma
reduc;ao limitada nos niveis de ruido pode ser obtida.

•

Se a refrigerac;ao a seco da central termoelectrica for considerada, o silenciamento dos ventiladores de
refrigerac;ao de grande diametro poderia ser considerado, embora essa ideia possa mostrar-se de dificil e
cara implementac;ao.

•

Um procedimento de reclamac;oes devera ser estabelecido para identificar areas de problemas
especfticos de actuac;ao. Os registos de reclamac;6es devem estar disponfveis para auditorias
independentes em uma base anual.

•

A utiliza9ao da topografia disponivel da regiao como uma protecitao acustica contra a propagac;ao de
rufdo a receptores sensiveis de ruido.
Cria~ao de bermas lniciais para

minlmlzar o impacto do ruido
· para o oeste
Area da mina reenchida ate ao
nivel de terras natural na sec~ao
norte e centro da mina aberta

Bairro
Chingodzi

Protec?ao
conta rufdo
Rio
Revuboe

Figura 7-19: Reconstrugao do Terreno de forma a reduzir o impacto de rufdo sobre comunidades
circundantes.

Para a fase de concepitao do projecto da central termoelectrica:
•

Envolve um especialista em acustica na determinac;ao de medidas mitigadoras durante a fase de
concepc;ao do projecto.

•

0 uso da topografia disponfvel da regiao para servir de protecc;ao contra a propagac;ao de som em
direc9ao a recebedores de rufdo sensiveis.

7.3.7

Monitorizagao de Ruldo

Os niveis de rufdo ambiente na periferia de Chingodzi devem ser monitorizados anualmente ou quando houver
reclamac;6es dos habitantes das areas circundantes sobre o ruido causado pela mina e central termoelectrica.
As medi96es do rufdo devem ser executadas observando os padr6es reconhecidos, como a SANS 10103 e
devem ser acompanhadas por notas que descrevem as fontes de ruido audfveis. A monitorizac;:ao anual de
rufdo deve ser feita por um consultor independente e deve estar disponivel para auditorias.

7.3.8

Conclusoes

Os impactos de rufdo causados pelo projecto deverao ocorrer principalmente entre os anos 2010 e 2013. Uma
vez a primeira fase do projecto esta concluida e todos os habitantes a leste do Rio Revuboe e norte do Rio
Zambeze tenham sido reassentados, as populac;:6es mais pr6ximas (em Chingodzi e na Cidade de Tete)
estarao a uma certa distancia da mina e da central termoelectrica. Em nenhum desses casos, o impacto
devido a ruido e considerado significante, com somente pequenos incrementos de nfveis de ruido acima do
nivel de rufdo ambiente existente nas periferias das cidades. Por isso, sob o cenario pressuposto de
reassentamento, o impacto de ruido ap6s os dois primeiros anos do projecto sera baixo. Os impactos devidos
a constrw;:ao durante os dois primeiros anos se restringirao principalmente as vilas de Chitambo e Cangale,
com Cangale sendo afectada seriamente pela construc;:ao da central termoelectrica e sua infra-estrutura
associada como a estagao de bombagem, para o periodo durante o qual a vila ainda esta em processo de
reassentamento.
Todavia, durante a operac;:ao, o impacto de rufdo sobre as vilas de Cangale, Nhamsembe e Nhambulualu
devera ser consideravelmente menor. De facto, em muitas partes do mundo, centrais termoelectricas sao
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localizadas pr6ximas de areas residenciais, (ver a central termoelectrica de Majuba na Africa do Sul). A central
termoelectrica de Majuba e uma das maiores centrais de r directo a seco no mundo. O arrefecimento a seco. E
considerado como sendo de muito maior impacto de rufdo do que o arrefecimento humido (como no caso da
central termoelectrica de Benga), pelo facto da agua do processo ser resfriada atraves de ventilac;ao em
oposi9ao ao processo de arrefecimento humido. A central temoelectrica de Majuba se situa aproximadamente
a 1,5 km de uma vila residencial e, nesta instancia, a distancia parece ser adequada em termos de impactos
de rufdo .

Majuba
power plant
Foto 7-1: A central termoelectrica de Majuba pr6xima de Ermelo, Africa do Sul, esta situada a 1,2 km da vila
residencial da central.

7.3.9

Classificac;ao de lmpacto

Classificacao de impacto: lmpacto.de Ruid~ ,
Magnitude: Moeter~da
Extensao:Local
.
Dura9ao (opera9ao): Curta (prazo medio)
Significancia Geral (pre-mitiga9ao): Mode.rada
·· ·
Significancia (p6s~mitiga9aofBaixa

.

~

\

.

.

* As tabelas completas de classifica9ao de impacto para cada cenario das fases acumulativas da mina e da central termoelectrica
estao contidas no estudo especializado.

7.4

lmpactos Relacionados

a Agua

A Gestao de agua e de resfduos s61idos para a central temoelectrica sera conduzida pelas seguintes
instala96es:
•

0 dep6sito de resfduos oeste e a barragem de controlo de polui<fao associada.

•

0 reservat6rio de efluentes para a descarga de agua salgada concentrada gerada pela central
termoelectrica.

•

A barragem de controlo de polui9ao para o desvio de aguas pluviais (de areas sujas nos arredores da
central termoelectrica - area de manuseamento do carvao, oficina, areas industriais, etc.).
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Os impactos potenciais dessas instala96es de gestao de residuos sobre o recurso local de agua nos perfodos
de constru9ao e de opera9ao serao discutidos neste capftulo. 0 dep6sito de resfduos ocidental esta inclufdo ja
que na descri9ao do projecto de caso base, cinzas da central termoelectrica serao depositadas neste dep6sito.
lmpactos p6s-encerramento serao apresentados no Capftulo 8.
As medidas de gestao de aguas da mina e de resfduos sao relevantes para a AIA da central termoelectrica por
causa das vantagens adicionais do dep6sito conjunto dos resfduos e da inten9ao de criar sinergias entre os
dois projectos e projecta-los de forma a minimizar os impactos ambientais atraves da consolida9ao do
dep6sito dos residuos.
A informa9ao para a quantificagao de impactos, assim como as medidas mitigadoras foi obtida dos relat6rios
especializados sobre:
•

Geoqufmica (Estudo Especializado 8);

•

Aguas de superffcie (Estudo Especializado 1O);

•

Plano de Gestao de Aguas (e um apendice do Relat6rio Especializado de Aguas de Superifcie); e

•

Aguas Subterraneas (Estudo Especializado 9).

As medidas de mitiga9ao para o caso base estao documentadas, reflectindo a compreensao do
desenvolvimento e da opera9ao do projecto em Outubro de 2008. A planificagao do projecto avan9ou desde
entao e melhores medidas mitigadoras e alternativas foram identificadas e desenvolvidas. Essas medidas
estao tambem reflectidas nesta secgao. Para quantificar totalmente o efeito da redugao prevista do fluxo para
as zonas humidas, os resultados ecol6gicos foram tambem levados em considera9ao. Estes estao
apresentados no estudo especializado sobre o Habitat das Zonas Humidas (secgao 7.7).

7.4. i

Termos de Referencia do Estudo

Os objectives, a metodologia e abordagem dos estudos geoqufmicos, de aguas superficiais e zonas humidas
estao resumidos abaixo.

Geoqufmica
A avaliagao geoquimica determinou, preliminarmente, o potencial de oxida9ao de pirito e a gera9ao de
Drenagem do Acido da Rocha (DAR) nos materiais extrafdos que inclui material de superffcie, carvao e
detritos, assim como a produgao de infiltra96es salinas e acidas dos dep6sitos de resfduos, detritos, residues
de carvao e finos de carvao da seguinte maneira:
•

A informagao existente foi analisada.

•

Foi conduzida uma visita ao local, onde foram colectadas amostras relevantes

•

As amostras colectadas foram sujeitas a analise de laborat6rio.

•

Os resultados das analises de laborat6rio foram interpretados e termos para as possfveis fontes de
resfduos foram desenvolvidos, (isto e, as fontes de possfvel contamina9ao foram identificadas).

•

Os termos de fontes foram fornecidos como dados de entrada para o estudo especializado de aguas
subterraneas.

Os testes geoqufmicos continuam a ser realizados e as informa96es serao actualizadas assim que novos
resultados forem recebidos.

Aguas Superficiais
A seguinte abordagem foi usada na avalia9ao do impacto sobre as aguas superficiais:
•

0 local foi visitado e a disponibilidade de dados hidrol6gicos foi determinada.

•

Um programa de recolha de dados para recolher dados hidrol6gicos foi estabelecido para dar apoio
e outros estudos que estao sendo conduzidos para o projecto.

•

As areas das bacias hidrograficas dos maiores rios que escoam para a A TMB foram determinadas. Uma
atengao especial foi prestada para as bacias hidrograficas escoando para as importantes e sensiveis
zonas humidas. Foram calculadas as percentagens de cada bacia hidrografica coberta por infra-estrutura
do projecto como a percentagem da area total da bacia hidrografica. Nas bacias hidrograficas, onde estao
localizadas as maiores zonas humidas, houve investiga96es adicionais sobre os efeitos da redu9ao do
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caudal de agua, sempre que a perda de area da bacia hidrografica, devido ao estabelecimento da
infra-estrutura do projecto, excedesse 10%.
•

Um modelo 9 de escoamento pluvial diario de passos temporarios (daily time step rainfall-runoff mode~ foi
aplicado as bacias hidrograficas identificadas para avaliar OS impactos da infra-estrutura do projecto sobre
a hidrologia de superffcie. Nao existem dados do caudal ou pluviometricos nas bacias hidrograficas da
ATMB. 0 modelo possui uma base de dados que apoia a selec9ao de parametros de entrada do modelo.
A base de dados se baseia em informa96es sobre solos (profundidade, porosidade, capacidade de carga
e humidade residual) e cobertura de vegeta9ao. A base de dados foi desenvolvida atraves da calibra9ao
do modelo numa serie de bacias hidrograficas na Africa do Sul. A aplica9ao directa do modelo sem o
apoio de dados do caudal e dados pluviometricos para efeitos de calibra9ao pode, portanto, ser feita com
confian9a, em particular onde o impacto relativo da infra-estrutura do projecto em rela9ao ao case base
estava para ser determinado .

•

Para aumentar a confian9a na aplica9ao do modelo numerico, um local de medi9ao do caudal foi
identjficado num dos rios escoando da ATMB. Foi estabelecido um local de medi9ao do caudal com um
colector de dados e placas de medi9ao do nfvel de agua. Nao foi construfda uma barragem para medi9ao
do caudal mas estabeleceu-se uma secc;:ao de medic;:ao2 • Medidores pluviornetricos foram estabelecidos
tambem na bacia hidrogratica, para colectar dados de entrada para o modelo. 0 risco de roubos e
vandalismo foi identificado como alto devido ao facto do sftio ficar fora da area segura da mina e a
presen9a de pedestres usando a estrada que passa pelo sftio de medi9ao do fluxo. Ap6s o roubo do
primeiro conjunto de equipamentos de registo e medic;:ao, os esfor9os para colectar dados de fluxo do rio
foram abandonados. Embora os dados pudessem aumentar a confian9a no modelo, o especialista
acredita que a base de dados de apoio dos parametros de entrada do modelo juntamente corn a pesquisa
de solo realizada na ATMB seria adequada para fornecer resultados de precisao suficiente para o estudo.

•

0 modelo foi aplicado para determinar o escoamento sem a infra-estrutura do projecto nas bacias

hidrograficas identificadas. A redu9ao de escoamento devido a opera9ao da mina e da central
termoelectrica foi entao calculada. Estes calculos levaram em considera9ao o facto de que, de acordo
com o caso base, o escoamento que passa pela mina aberta sera desviado, portanto, embora esse
escoamento nao seja perdido para sistemas naturais, ele podera ser transferido para diferentes bacias
hidrograficas. Alem disso, como o escoamento do dep6sito de resfduos e das areas de infra-estrutura sera
potencialmente contaminado, o caso base do projecto preve a captura da agua e sua reutiliza9ao nos
processes de minera9ao, o que significa a sua perda para o ambiente natural.

•

Uma analise dos picos de inundac;:ao foi realizada para determinar os intervalos de recorrencia de picos de
inundac;:ao para os Rios Revuboe e Zarnbeze. A abertura sob a ponte do Rio Revuboe de Tete a Moatize
foi medida durante uma visita ao local para auxiliar na deterrnina9ao do caudal e inunda9ao.

•

As linhas de inunda9ao para o Rio Zambeze nao sao conhecidas, ja que a pesquisa batimetrica nao
estava ainda conc/ufda na altura da implementa9ao deste estudo. Todavia, os locais propostos para a
infra-estrutura da mina e da central termoelectrica na regiao sul da ATMB estao localizados em terras
altas adjacentes a planfcie de inunda9ao. As l.'.micas componentes de infra-estrutura localizadas na
planfcie de inunda9ao sao o viveiro e esta9ao de bombeamento.

•

Medidas especfficas de gestao de polui9ao de agua para center o efeito de fontes locais de contamina9ao
das aguas superficiais na area nao foram inc/ufdas na descri9ao do projecto. A Riversdale e Elgas
indicaram que irao cumprir com os requisites legais de Mo9ambique, assim coma com as boas praticas
aceitas nesse respeito. Os estudos especializados de aguas determinaram os volumes e concentra96es
de agua contaminada esperados, assim coma as medidas de mitiga9ao propostas para limitar a
contamina9ao de recurses aquaticos locais. Alem disso, foram feitas propostas para isolar areas
potencialmente contaminadas, limitando assim, o escoamento contaminado que requerer colecta e
tratamento.

Agua Subterranea
A avalia9ao especializada de impactos sabre a agua subterranea foi conduzida da seguinte forma:
•

0 local do projecto foi visitado e foi determinada a disponibilidade dos dados hidrogeol6gicos.

•

Uma analise de lacunas foi efectuada e os dados adicionais necessaries para a investiga9ao de base
foram determinados.

9

Um modelo numerico denominado de 'ACRU' foi utilizado. 0 ACRU e um modelo de escoamento pluvial diario de passos
temporarios, que significa que ele calcula o escoamento para perfodos especfficos utilizando dados pluviometricos geralmente
tomados durante longos periodos, coma de 50 anos, por exemplo. lsso fornece uma previsao continua da varia9ao no fluxo do rio
com o tempo.
~VALIA<:;AO DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

181

AELATORIO FINAL DO ESTUDO DO fMPACTO AMBIENTAL (RFEIA)

RIVERSDALE MO\:AMBIQUE LIMITADA E ELGAS, AREA DE TiTULO MINEIRO DE BENGA. PROJECTO DE CENTRAL
TERMOELECTRICA DE BENGA

IMPACTOS POTENCIAIS DURANTE A CONSTRUCAO E OPERACAO

•

Um programa de campo de perfuragao e teste de bombeamento foi realizado para estabelecer um mfnimo
de novos pontos (furos de sondagem) de dados de aguas subterraneas, para melhor caracterizar o regime
de aguas subterraneas para OS estudos de base da AJA.

•

Um programa de teste foi implementado que envolveu diversas dura96es de testes de bombeamento e
slug testing, (Tipo especial de teste aquffero conduzido rapidamente para a determina9ao da capacidade
de transmissao e retern;:ao de po9os).

•

Um modelo conceitual hidrogeol6gico de aguas subterraneas foi definido.

•

Foi desenvolvido, calibrado e usado um modelo numerico tridimensional de aguas subterraneas, utilizando
o pacote de modelagem Fe Flow, para fazer simula96es progn6sticas para determinar impactos sabre as
aguas subterraneas.

•

Medidas mitigadoras foram recomendadas baseadas nos resultados da modelagem.

•

Recomendagoes para o programa de monitorizagao das aguas subterraneas foram sugeridas.

A abordagem da avaliactao foi conservadora no sentido de que foram utilizados dados geoqufmicos
preliminares e termos de fonte para os piores casos.

7.4.2

Requisitos legais e de boas praticas

As medidas de gestao/mitiga9ao
estipuladas na secgao 7 sao
baseadas
nos
requisites
da
legislac;ao de Moc;ambique, na
legisla9ao sul -africana onde a
legisla9ao mo9ambicana ainda esta
a ser desenvolvida e em boas
praticas internacionais geralmente
aceites coma as seguintes 1°:
•

•

0 escoamento pluvial de areas
limpas e sujas deve ser
mantido separado, com as
aguas
limpas
a
serem
devolvidas
ao
ambiente
receptor. Os sistemas de
Foto 7-2: Um tfpico descarregador de passagem de agua de cheias
separagao das aguas pluviais
atraves de uma barragem. Note os degraus a esquerda da foto que
(valas e barragens) devem ser
diminuem a velocidade do caudal de agua.
projectados
para
serem
capazes de lidar com cheias recorrentes em intervalos de 100 anos. Esses sistemas somente serao
sobrecarregados durante ocorrencias extremas que ocorrem uma vez em cada 100 anos.
0 sistema de gestao de aguas, consistindo de diques de desvio, valas, barragens de controlo de polui9ao
e regras operacionais associadas devem ser criadas para pelo menos atender aos seguintes requisitos de
concep9ao:
Barragens de controio de polui9ao devem permitir derrames, em media, s6 uma vez em 50 anos;
0 descarregador de cheia (ver Foto 7-2 e o Quadro 7-4 para uma defini9ao do conceito de
descarregador de cheia) e a folga de cheia (freeboard) para as barragens devem atender aos
requisitos de seguran<;:a estipulados pela Comissao Nacional da Africa do Sul para Grandes
Barragens, "South African National Commission on Large Dams" (SANCOLD) como alternativa aos
padr6es internacionais; e
0 pico de inundagao atenuado que passa peias barragens em ocorrencias de cheias extremas nao
pode exceder o pico de inunda9ao pre-desenvolvimento (par outras palavras, as barragens devem
poder conter agua suficiente de maneira que numa ocorrencia de inundar;ao extrema, o derrame nao
devera ser maior do que o que ocorreria sem a existencia da infra-estrutura.).
10

Uma vez que os detalhes do projecto relacionados com a gestao de resfduos nao foram fornecidos pela Riversdale e Elgas,
a equipa ambiental desenvolveu o caso base em comparac;:ao com o qual os impactos sao avaliados nos restantes capftulos.
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•

A agua potencialmente contaminada contida na barragem de controlo de poluic;:ao deve ser utilizada
(por exemplo, para SUpressao de poeira) antes do que quaisquer aguas dos rios OU aguas SUbterraneas
sejam usadas.

•

Agua somente pode ser descarregada para o ambiente se satisfizer certos padr6es de qualidade
pre-determinados. Se necessario, a agua em excesso deve- ser tratada para atender a esses padr6es
antes de ser descarregada (uma instalac;:ao de tratamento de agua e recomendada , mais a frente nesta
sec9ao, coma ultima alternativa para gerir agua contaminada se os outros sistemas de controlo forem
insuficientes).

•

Toda a infra-estrutura (incluindo a estac;:ao de bombagem e a estrada de acesso) deve estar localizada
fora do perfmetro das linhas de cheia de 100 anos dos Rios Revuboe e Zambeze.

•

Estruturas de encaminhamento e retenc;:ao de agua como barragens e canais devem possuir um mfnimo
de 0,8 m de folga de cheia (freeboard) tendo em conta a cheia de projecto.

A aplicay.ao dos requisitos acima em termos de criterios de projecto para medidas especfficas de gestao de
agua esta descrita abaixo.

7.4.3

Criterios de projecto

Barragens de controlo de poluic8o e reservat6rio de efluentes
Os criterios de projecto a seguir sao determinados para barragens de controlo de poluic;:ao e reservat6rio de
efluentes (ver Foto 7-3):
•

A frequencia media de vertimento das barragens deve ser uma vez em 50 anos. lsto e baseado em
Regulamentos publicados nos termos do South African National Water Act de 1998 e nas melhores
praticas intemacionais geralmente aceltes. As capacidades e frequencias de derrame das barragens
devem .tambem levar em considerac;:ao as taxas de extracc;:ao das barragens reguladas pelas regras
operacionais do Sistema de gestao de agua.

•

Picos atenuados de cheia das barragens devem ter magnitude similar
pre-operacional para ocorrencias extremas.

•

0 dimensionamento e o projecto da barragem devem considerar uma taiga de cheia adequada para
passagem das cheias de projecto sem danificar os taludes das barragens e estruturas relacionadas.

•

As barragens devem ser projectadas a fim de nao falhar sob condic;:6es de avaliac;:ao de seguranc;:a de
cheia.

•

As barragens devem ser projectadas e construfdas de forma apropriada e aquelas barragens que
possivelmente venham receber agua contaminada devem ser adequadamente revestidas (com outras
palavras, o fundo e as paredes internas das barragens devem ser revestidos por uma grossa membrana
plastica antes de serem enchidas com a agua contaminada). As barragens devem ser adequadamente
configuradas a fim de receber esse revestimento.

a magnitude

do pico de cheia

Em relac;:ao ao reservat6rio de efluentes, uma estac;:ao de osmose reversa sera usada para tratar o caudal de
agua salobra gerada pela central termoelectrica. Esta etapa de tratamento reduzira o volume de agua salobra
que devera ser direccionada a um reservat6rio de efluentes devld0 recuperac;:ao da agua para re-uso na
central termoelectrica, o que produzira efluentes salgados mais concentrados. 0 caudal de agua salobra
concentrada sera gerido atraves do seu armazenamento num reservat6rio de eftuentes. 0 reservat6rio de
efluentes deve ser dimensionado para durar 20 anos. Os criterios que deverao ser respeitados pelo projecto
do reservat6rio sao:

a

•

0 reservat6rio efluente sera localizado de tal forma que nao haja uma bacia hidrografica ligada a ele, por
exemplo: o reservat6rio sera uma construc;:ao do tipo cortar e encher (cut-and-fifn com as paredes de
retenc;:ao do reservat6rio erigidas acima do nfvel do terreno.

•

0 descarregador da agua de cheia e a folga de cheia do reservat6rio devem ser dimensionados baseados
nos requisitos de seguranc;:a de barragens das directrizes de se-guran9a de barragens da Comissao
Nacional da Africa do Sul para Grandes Barragens (South African National Commission on Large Dams).

•

A agua salobra sera manuseada como residua perigoso.

•

0 sistema de revestimento do reservat6rio sera projectado de acordo com as melhores praticas
internacionais para um reservat6rio contendo resfduos perigosos.

•

Sistemas adequados de monitorizac;:ao e de preparac;:ao de relat6rios serao adoptados para o reservat6rio.
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Foto 7-3: Uma tfpica barragem de controlo de polui~iio.

Medidas de diversao das aguas pluviais
A infra-estrutura de gestao das aguas pluviais para separar as aguas pluviais limpas e sujas deve ser
dimensionada para suportar os picos de cheia recorrentes em intervalos de 100 anos. Para um exemplo de
vala para desvio de agua pluvial ver Foto 7-4.

Foto 7-4: Vala tfpica para desvio da agua pluvial.
Quadro 7-4: Alguma terminologia relative

a agua.

Caudal base: Por caudal base entende-se o caudal que ocorre num riacho de superffcie durante o perfodo de seca
que normalmente alimentado por agua subterranea pouco profunda. Este caudal pode ser na superffcie e/ou subsuperffcie. 0 termo caudal base tambern pode ser atribufdo ao caudal de agua subterranea que contribui para o
caudal base do riacho de superffcie.
Estado estavel: Por estado estavel entende-se quando a situa<yao e atingida que e constante e/ou em equilibria
por um longo prazo.
Afloramento: significa que os nfveis de agua subterranea sobem acima do nfvel natural da area circundante,
geralmente por causa do aumento localizado de recarga, causando um aumento das linhas de nfvel da agua local.
Pluma: Por Nuvementende-se o desenvolvimenlo de um utampao" (uma descarga de agua subterranea
contaminada) de agua subterranea contaminada, normalmente devido a uma fonte contaminante na supertfcie que
corre com a agua subterranea natural. Deniro de uma pluma, varias concentrac;:oes de agentes contaminantes
podem estar presentes.
Descarregadores de cheia: Uma estrutura por onde a agua de cheia passa atraves da barragem, sem estragar a
mesma.
Folga de cheia: A altura entre o nfvel dos descarregadores de cheia e o ponto mais alto da barragem de forma que
haja altura suficiente para passar a agua de cheia da barragern sabre o descarregador de cheia.

e

Berma "Enviro": Uma parede de pedras soltas virtualrnente impossfvel de ser atravessada, tanto por animais
quanto por pessoas.

~VALIA£AO DO IMPACTO AMBIENTAL

(AIA)

184

AELATORIO FINAL DO

Esruoo 00 IMPACTO AMBIENTAL (RFEIA)

RIVERSDALE MOvAMBIQUE LIMITADA E ELGAS, AREA DE TiTULO MINEIRO DE BENGA. PROJECTO DE CENTRAL
TERMOELECTRICA DE BENGA

IMPACTOS POTENCIAIS DURANTE A CONSTRUC(AO E OPERAC(AO

7.4.4

Efeito da central termoelectrica e da infra-estrutura de gestao de agua sobre o
escoamento de superffcie

Avaliacao de impacto
Ha 17 bacias hidrograficas de diferentes tamanhos dentro da ATMB (ver Figura 7-20). Nestas bacias
hidrograficas a agua escoa para baixo (indicadas pelas flechas azuis Figura 7-20 A infra-estrutura da central
termoelectr!ca (tambem lndic.ada na tigura) dentro destas bacias hidrogrrulca.s isolara algumas partes das
mesmas e, portanto. reduzira o volume de agua que teria escoado naturalmente para as areas baixas das
bacias. lsto pode afectar o funclonamento das zonas humidas localizadas a jusante nalgumas Bacias
hidrograficas. A dimensao da reduc;ao do escoamento depende grandemente do tamanho e da natureza ffsica
da area usada para a infra-estrutura.
A Tabela 7-13 lista as bacias hidrograficas e seus tamanhos, as zonas humidas associadas a elas, grandes
areas de infra-estrutura do projecto e reduc;ao percentual do tamanho da bacia hidrografica em resultado da
infra-estrutura do projecto.
Alguns riachos, devido ao redireccionamento do escoamento proveniente da mina, podem vir a receber mais
agua enquanto o escoamento em outros pode ser consideravelmente afectado. A medida que a minerac;ao de
carvao a nordeste da central termoelectrica prossegue, o efeito sobre o escoamento nas linhas de drenagem e
riachos sera mais pronunciado. lsto atingiria uma condic;ao mais ou menos estavel quando a infra-estrutura
chave de superffcie for construfda e a mina a ceu aberto estiver numa situac;ao estavel de produc;ao. lsto tera
influencia na central termoelectrlca por causa do Rio Nhacomba que passa pela bacla hidrografica do dep6sito
de resfduos ocidental (area hidrogrcifica i ). 0 Rio Nhacomba corre da mina e para a Zona Humida de
Crocodilo, e como consequencla do redireccionamento da agua a volta da mina, este riacho pode apresentar
mudanc;as no seu nlvel da agua. Adlcionalmente, a principal berma de desvio ao sul, que corre ao sul da mina,
drena para o Rio Nhacomba que alimenta a Zona Humida de Crocodilo e, portanto, esta area hUmida poderia
vir a receber mais agua, uma vez esta berma de desvio esta construfdo, que antes da sua construc;ao.
Na maioria dos casos, os efeitos adversos previstos sobre o escoamento seriam invertidos quando a
reabilitac;:ao da area fosse feita, no entanto nao em todos os casos. Os tuneis e viadutos para a infra-estrutura
de transports devem ser dimensionados para pelo menos o pico de cheias de 50 anos. Os efeitos de agua
represada e inundac;oe s locais serao, portanto, restritos somente a ocorrencias extremas.
Tabela 7-13: Bacias hidrograficas no ATMB que poderiam ser afectadas pelo projecto da central
termoelectrica.
Numero
bacias
hidrografi - Ta man cas
ho da
afectadas
bacia
pela
(ha)
Central
Termica

Area isolada
(ha)

-Percentagem de ·
area isolada do
total da area da
bacia (%)

95

8,5

20

3,9

Dep6sito de residuos
ocidental

79,4

36,8

Planicies inundaveis do
Revuboe; Planfcies
inundaveis do Zambeze

Dep6sito de resfduos
ocidental

19

9,1

185

Zona Humida de Ratouro; Planfcies
inundaveis do Revuboe,

Dep6sito de resfduos
ocidental

48

25,9

66

Planfcies inundaveis do
Revuboe

Dep6sito de resfduos
ocidental

19

28,0

Zonas humidas em
bacias hidrograficas

lnfra-estrutura-da central
termoelectrica na bacia
hirdografica

1115

Zona Humida de
Crocodilo

Dep6sito de resfduos
ocidental

3

507

Zona Humida de
Crocodilo; Planfcies
inundaveis do Zambeze

Central Termoelectrica
Dep6sito de residuos
ocidental

7

216

Planfcies inundaveis do
Zambeze

8

207

10

11
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12

65

Zona Humida
Confluencia; Planfcies
inundaveis do Revuboe

Dep6sito de resfduos
ocidental

3,0

5,1

32

36

Zona Humida de
Crocodilo Sul 2; Planfcies
inundaveis do Zambeze

Parte da Central
Termoelectrica

1,0

2,9

41

217

Zona Humida Hilltop
Aldeia1; Planfcies
inundaveis do Zambeze

Area da Central
Terrnoelectrica; estaQao de
bombagem

4,3

2,0

42

159

Zona Humida Hilltop
Aldeia 2; Planfcies
inundaveis do Zambeze

Reservat6rio de efluentes

13,0

8,2
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Figura 7-20: Bacia hidrografica na ATMB, mostrando tambem zonas humidas associadas, riachos que
passam pela ATMB, e infra-estrutura chave da central termoelectrica.
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Mitigacao de impacto
0 sistema dual de superficie para direccionar a agua a seguir deve ser implantado para direccionar o
escoamento da agua pluvial limpa da encosta superior ao redor da mina a ceu aberto para as linhas de
drenagem a jusante (ver Figura 7-21 ), como mencionado previamente, isto tera impacto na central
termoelectrica por onde o Rio Nhacomba atravessa a bacia hidrografica 1, portanto impactando sobre o
dep6sito de residuos ocidental:
•

Bermas fixas principais de desvio devem ser estabelecidas na encosta superior da mina para desviar a
agua pluvial limpa ao redor da lavra, como a seguir:
Parte do escoamento proveniente das terras altas a leste, em direci;:ao ao norte, devem encontrar o
Rio Revuboe na altura da ponte ja existente sobre o rio. Esta rota pode representar cerca de um teri;:o
do total de caudal redireccionado chegando a cerca de 10 m3!s.
Outra parte do defluvio flui em direci;:ao ao sul, para o Rio Nhacomba, passando entre a porgao sul da
lavra e o pe da area de descarte do leste. Esta rota pode representar cerca de dois tergos restantes
do caudal, chegando a cerca de ?O m3/s.

•

Bermas temporarias de desvio serao colocadas na encosta inferior em relagao as bermas principais para
direccionar 0 defluvio das areas entre as bermas principais e 0 perimetro das lavras, longe da area activa
da mina. Tais bermas serao criadas a medida que as minas se desenvolverem. Ao prosseguirem as
minas, aquelas bermas temporarias que nao servem mais serao remediadas como parte da remediai;:ao
de superffcie da lavra a ceu aberto. Apenas as bermas temporarias para a primeira decada de mineragao
serao mostradas na Figura 7-21 .

•

E recomendado que negocia96es entre a Riversdale e a Vale sejam conduzidas sabre o defluvio
proveniente do !ado leste da lavra a ceu aberto. As bermas principais de desvio apresentadas
anteriormente pressup6em que um acordo possa ser alcangado sabre a localiza9ao destas bermas ja que
elas estao na area de mineragao da Vale. Se tal acordo nao puder ser alcani;:ado, e as bermas forem
restritas ao complexo ATMB, sera necessaria engenharia para acomoda-las.

Medidas para futuras mitiga96es incluem:
•

A linha de cheia de 100 anos na margem esquerda (margem esquerda olhando para a jusante do rio) do
Rio Zambeze deve ser determinada uma vez que a pesquisa batimetrica planejada esteja pronta para
confirmar se a infra-estrutura da central termoelectrica esta fora dessa linha.

=

Deve ser feito a rota localizada do defluvio passando por outras infra-estruturas tais como o dep6sito de
resfduosdo oeste.

•

lnfraestrutura relativa a central termoelectrica deve ser localizada preferencial e possivelmente dentro
daquelas areas da bacia hidrografica com areas menos sensfveis, tais como as zonas humidas .

•

Possfveis areas sujas associadas a infra-estrutura da central termoelectrica devem ser restritas o mais
longe possfvel para limitar o volume de agua contaminada que deve ser capturada e tratada na barragem
de controlo de poluii;:ao.

•

0 volume maximo de defluvio limpo deve retornar ao meio ambiente.

•

A infra-estrutura de transporte passara sobre as linhas de drenagem locais e c6rregos. Tubulai;oes
serao usadas para direccionar o defluvio destas linhas de drenagem e c6rregos abaixo da infra-estrutura,
tais como vias de servii;:o. 0 efeito destes tipos de estruturas e atenuar os picos de cheia. No entanto, o
efeito de agua represada pela constrii;:ao do caudal pode causar alagamento de areas encosta acima das
iransposii;:6es se a capacidade dessas transposii;:6es for excedida. A importancia da rede de transporte
dentro da ATMB dita que as transposic;6es serao dimensionadas para pelo menos 50 anos de pico de
cheia. 0 efeito de agua represada e inundai;:ao local serao, portanto, restritos somenie a ocorrencias
extremas.

•

A barragem deve ser coberta com o enerramento .
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Classificacao dos impactos
Tabela 7-14 apresenta um resumo dos impactos associados ao defluvio de superffcie
Tabela 7-14: Avaliac;ao de classificac;ao do impacto para efeito da Central termoelectrica e infra-estrutura de
gestao de agua em defluvio de superffcie.
Criterios

Direc9ao

Pontuagao

Negativa

Comentarios

A medida que a minera9ao prossegue, o efeito no defluvio nas
linhas de drenagem e c6rregos ficara mais pronunciado,
consequentemente a ter um efeito no Rio Nhacomba e
subse·quentemente no dep6sito de resfduosdo Oeste. lsto iria
grosseiramente atingir uma condi9ao de estado estavel uma vez
que a infra-estrutura chave da superffcie foi constru fda e a lavra
a ceu aberto um modo estavel de remedia9ao concomitante.

e

Magnitude

Media

Alguns c6rregos, por causa do redireccionamento do defluvio,
podem receber mais agua enquanto o defluvio em outros pode
ser notadamente afectado.

Extensao
Geografica

Local

Restrita

Dura9ao

Medio /Longo
prazo

Os efeitos iriam durar pelo perfodo operacional, mas depois,
devido a remedia9ao da superffcie, condi96es semelhantes a
situa9ao pre-operacional serao instauradas. Em alguns casos,
ap6s desocupar a lavra, estes efeitos adverses podem
continuar,

Reversibilidade

Reversfvel

Na maioria dos casos os efeitos adverses previstos no defluvio
serao revertidos uma vez que a remedia9ao da superffcie seja
feita, no entanto nao em todos os casos.

Frequencia

Media

Alguns dos impactos previstos continuarao ap6s o enerramento .

lmportancia geral
sem mitiga9ao

Alta

A importancia geral prevista caso as medidas de mitiga9ao nao
sejam implantadas e alta.

Baixa

Se a provisao de mitiga9ao do caso base do sistema de
revestimento e a barragem de controlo da polui9ao associada
estiverem praticamente implantadas, o impacto resultante deve
ser baixo. Alem disso, se a cobertura proposta com o
encerramento dos dep6sitos tambem estiver institufda, isso
tambem reduzira a importancia do impacto geral.

lmportancia geral
com mitiga9ao

a Area do Tftulo Mineiro de Benga.

A importancia geral prevista caso as medidas de mitiga9iio niio sejam implantadas e a/ta. Se a provisiio de mitiga<;iio do
caso base do sistema de revestimento e revestimento de controlo de po/ui9iio associado e o reservat6rio de efluentes forem
imp/antados, o impacto resultante deve ser baixo. A/em do mais, se a cobertura proposta no encerramento do dep6sito de
resfduosdo Oeste tambem for institufda, isso tambem reduziria a importancia do impacto geral.

7.4.5

Efeito da central termoelectrica e da infra-estrutura de gestao de agua nas zonas
humidas

Avaliacao de impacto
0 impacto potencial em zonas humidas e causado pela resposta hidrol6gica nas areas da bacia hidrografica
presen9a da infra-estrutura da central termoelectrica. A resposta hidrol6gica e uma combina9ao de:

a

•

Defluvio de cheia na superffcie como resultado de chuvas acima de 20 mm/d; e

•

Caudal base das aguas subterraneas rasas provenientes do aquffero raso ou suspenso presente na area.

A redu9ao de defluvio continuaria, afectando os caudais ao longo de todo o ano durante todo o perfodo
operacional da central termoelectrica e sua infra-estrutura.
As zonas hUmidas e suas areas da bacia hidrografica estao inclufdas na Tabela 7-13 e Figura 7-20 anteriores .
As Bacias hidrograficas das Zonas Humidas de Crocodilo , Ra-Touro, Confluencia e Hilltop serao afectadas.
Somente as Zona Humida de Ra-Touro terao partes isoladas excedendo 10% devido a infra-estrutura da
central termoelectrica.
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Modelos especfficos de defluvio indicaram que a natureza do defluvio para as zonas humidas seria muito
semelhante as situa96es com ou sem a infra-estrutura da central termoelectrica , mas com volumes menores.
De modo geral, o impacto seria maior durante o periodo operacional da Central termoelectrica, e seria
reduzindo ap6s o encerramento com o defluvio das areas isoladas retornando as respectivas areas da bacia
hidrografica. Os padr6es hidrol6gicos retornarao em grande parte as condi96es pre-operacionais assim que as
areas isoladas voltarem as suas condi96es naturais (pre-operacionais) depois da remedia9ao. No entanto,
naquelas areas da bacia hidrografica onde o dep6sito de residuosdo oeste tiver sido estabelecido, os padr6es
de caudal pre-operacional seriam alterados. lsto porque os padr6es de defluvio das barragens remediadas
seriam diferentes da condigao pre-operacional. Alem do mais, o caso base do dep6sito de residuosdo oeste
que estaria alinhado com as medidas de controlo de polui9ao associada que desviariam o caudal base
original para as Zonas Humidas de Crocodilo.
Cada uma das quatro zonas hUmidas a ser afectada pela redugao do caudal sera avaliada a seguir.
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Figura 7-21: Bermas principais e temporarias de desvio para direccionar as aguas pluviais ao redor das
areas de lavra. Serao apresentadas somente as bermas temporarias para a primeira decada de minera~ao.

Observe a localizar;ao do Rio Nhacomba (correndo pela area da bacia hidrografica 1) e sua
proximidade com a Deposito de resfduosdo Oeste, Bermas principais de desvio serao
mantidas perpetuamente. As bermas temporarias serao temporarias. Etas serao criadas a
medida que as minas se desenvolvam, A medida que a minerar;ao prosseguir, as bermas
temporarias que nao mais forem uteis serao retiradas como parte do processo de remediar;ao
de superffcie da lavra a ceu aberto.
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lmpacto na Zona Humida de Crocodilo
Zona humida e um represamento (um corpo de agua a ceu aberto) que colecta defluvio durante a esta9ao das
chuvas de verao, acumulando agua que sera esvaziada durante os meses de seca. As bacias hidrograticas 1,
2 e 3 (e 31 e 32 se incluirmos as areas menores da bacia hidrografica) indicadas contribuem para o defluvio
na Zona Humida de Crocodilo. A lnfra-estrutura da central termoelectrica localizada nas bacias hidrograficas 1,
3 e 32 que poderia reduzir o defluvio que se dirige as zonas hllmidas e ao dep6sito de reslduosdo oeste e a
planta da central terrnoelectrica.
A area total da bacia hidrografica que alimenta a Zona Humida de Crocodilo e 2457,7 ha dos quais 512,2 ha
podem ser isolados pela mina e pela infra-estrutura da Central termoelectrica (24%). Esse impacto da central
termoelectrica sobre a zona humida nao pode ser isolado do impacto da infra-estrutura da mina e, portanto,
este valor representa um efeito cumulativo,
Sob condi((oes naturais, com o regime local de aguas $Ubterraneas em estado estavel, as aguas subterraneas
rasas sao normalmente descarregadas em c6rregos na superffcie como caudal base durante condl96es de
baixo caudal. Como desenvolvimento, esse caudal base pode tanto scr parcial quanta tolalmente interceptado
ou elevado. 0 dep6sito de residuosdo oeste e uma caracterfstica t(pica de uma central termoelectrica que
pode elevar o caudal base.
Sob condictoes naturais, o caudal de agua subterranea rasa segue em direc9ao aos rios locais e descarrega
nesses rios como um caudal base. Com a minera9ao, este caudal em direcctao aos rios pode ser revertido e o
caudal dos rios drenado em direo9ao a caracterfsticas da mina, tal co mo uma lavra a ceu aberto. Enquanto a
lavra
esvaziada de agua para o processo de minera9ao, a situa9ao continua. Entretanto, quando a
minera9ao termina e 0 nfvel da agua da lavra sobe aos nfveis naturals da agua subterranea, esla situa9ao lria
gradualmente reverter-se para a condi9ao original.

e

0 caudal base da agua subterranea pre-operacional de cerca de 115 m3/d da agua subterranea rasa para a
Zona Humida de Crocodllo pode crescer durante o perfodo operacional para um maxima de aproximadamente
470 m3/d ate 2022 prlncipalmente coma resultado do dep6sito de detritos no dep6sito de residuosdo oeste. E
previsto que pelo ano 2038 o caudal base em direc9ao a zona humlda decres9a para zero devido a reversao
dos gradientes do caudal da agua subterranea criado pela lavra a ceu aberto. Os gradientes de caudal no
aquifero Karoo em direc9ao as Zona Humida de Crocodile serao restabelecidos somente em 2269,
aumentando o caudal em estado estavel p6s-operacional ate aproximadamente 80 m3/d, sem restabelecer
totalmente a situa9ao pre-operaciona!.

E preciso observar que o aumento no caudal base previsto acima provavelmente nao ocorrera par causa da
implanta9ao das medidas mitigadoras para canter as cargas de detritos das instala96es de despejo de
resfduos para a fonte de agua local.
Os resu!tados des mcdelos indicamm que para o caso base, a redu9ao do defluvio para a Zona Humida do
Crocodile pode ser de cerca de 2%. Esta redu9ao iria aumentar significativamente com a adi9ao
mina
planejada. A consequencia da redu9ao de defluvio na zona humida foi avaliada pelo Wetland Habitats
Specialist Study.

a

lmpacto nas Zona Humida de Ra-Touro
Esta zona humida comporta-se diferentemente da Zona Humida de Crocodilo. A bacia hidrografica 1o indicada
na Figura 7-20 contribui com o defh.ivio para a Zona Humida de Ra-Touro. A agua nao fica acumulada e e
drenada da zona hUmida. As visitas in loco durante o final da esta9ao de seca em Outubro de 2008 mostraram
que nae havia caudal de superficie nas zonas humidas naquela ocasiao, indicando que esta zona humida e
fortemente lnfluenciada pelas variagoes sazonais sem caudal presente na superticie ao final da esta9ao de
seca.
0 modelo da Zona Humida de Crocodile foi ajustado para a Zona Humida de Ra-Touro. Ja que esta zona
humida nao retem agua como a Zona Humida de Crocodile, o componente de represamento foi excluido do
modelo.
Para o caso base, a infra-estrutura da central termoelectrica isolara 26% da bacia hidrografica levando a uma
redu9ao de 24% no defluvio de superficie. Assim como no caso da Zona Humida de Crocodilo, a adigao da
mina planejada iria notadamente aumentar a redu9ao do defluvio. 0 efeito desta redugao do caudal foi
avaliado no Estudo Especializado sobre Habitates de Zona Humida.
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Figura 7-22: Nfveis de agua subterranea pre-minera9ao e direc96es de caudal associadas.
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Figura 7-23: Nfveis de agua subterranea e direc96es de caudal associadas ap6s 20 anos de minerai;ao.
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lmpacto na Zona Humida de Confluencia
A bacia hidrografica 12 contribui com o defluvio para as Zona Humida de Confluencia. Urna pequena parte da
area da bacia hidrografica e coberta por uma pon~;ao do dep6sito de resfduos de oeste, isolando cerca de
5 por cento da area drenada para a Zona Humida de Confluencia. lsto teria um impacto mfnimo e de pouca
importancia.

lmpacto na Zona Humida de Hilltop
A central termoelectrica e a barragem de efluentes cobrem parte da bacia hidrografica 41, alimentando este
grupo de zonas humidas. 0 viveiro de mudas, que forma parte da infra-estrutura da mina, tambem cobre a
por9ao 41. No entanto, o defluvio da area do viveiro sera limpo e podera retornar
zona humida. Se
presumirmos que na pratica isso poderia ser alcarn~ado, a area isolada da drenagem para as Zona Humida de
Hilltop seriam apenas 2 por cento da bacia hidrografica alimentando esta area. lsto teria um impacto mfnimo e
de pouca importancia.

a

Mitigacao de impacto
A redu9ao prevista no defluvio para as Zona Humida de Crocodilo e de Ra-Touro seria gradual na medida em
que a central termoelectrica e sua infra-estrutura se desenvolvem. Como medida de mitiga9ao, agua limpa
deve ser extrafda dos rios pr6ximos Revuboe e Zambeze e por meio de um metodo de irriga9ao adequado as
zonas humidas respectivas. No caso da Zona Humida de Crocodilo, esta aplicac;ao "artificial" pode ser
terminada uma vez que ao sul a berma principal de desvio para o leste da lavra a ceu aberto tenha sido
implantada. Com este desvio, o defluvio para a zona humida poderia ser maior do que durante o perfodo
pre-operacional. Mitiga9ao para este impacto em particular sera disposta na sec9ao sobre zonas humidas.
A mitigac;ao proposta para as Zona Humida de Crocodilo e de Ra-Touro para canter os efeitos de redu9ao do
defluvio e bombear agua dos rios Revuboe e/ou Zambeze para estas bacias hidrograficas de zonas humidas.
O volume bombeado poderia ser graduaimente reduzido medida que as areas da bacia hidrografica forem
remediadas ao final da Central termoelectrica e o defluvio "natural" destas bacias hidrograficas for
restabelecido.

a

Classificacao do impacto
O efeito da redu9ao prevista no defluvio iria primeiramente afectar as Zona Humida de Crocodilo e de
Ra-Touro. 0 efeito previsto nas outras duas zonas humidas parece ser baixo. A Tabela 7-15 mostra a
classifica9ao do impacto nas zonas humidas.
Tabela 7-15:
Criterios
Direc9ao

Avalia~ao

do ranking geral de impacto nas zonas humidas.
Comentarios

Pontua9ao

I Negativa

Magnitude

Baixa/moderada

Extensao
Geografica

Local

AVALIA9AO DO IMPACTO AMBIENTAL

A tendencia em redu,.:ao no defluvio sera negativa durante a operac;ao da
central termoelectrica. Entretanto, a tendencia estabilizara ap6s o
encerramento, quando a remedia9ao da superffcie for feita.
Modelo especffico de defluvio indicou que a natureza do defluvio para as
zonas humidas seria muito semelhante as situag6es com ou sem a Central
termoelectrica e sua infra-estrutura, mas com menor volume. Especificamente
por causa disso a magnitude foi avaliada como baixa/moderada. A redugao
prevista no volume do defluvio nas zonas humidas foi avaliada separadamente
pelo Estudo Especializado dos Habitats da Zonas Humidas.
Restrita ao ATMB.
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Comentarios

. ~ontlia1?ao

Criterios

Medio/ longo prazo

De modo geral o impacto seria maior durante o perfodo operacional , sendo
reduzido ap6s o encerramento com o defluvio das areas isoladas retornando
as respectivas areas da bacia hidrografica. Os padr6es hidrol6gicos irao
retornar, em grande parte, as condig6es pre-operacionais assim que as areas
isoladas retornarem as condig6es naturais (pre-opera9ao) atraves de
remediagac. Mo entanto, nessas areas da bacia hidrografica onde o depOsito
de residuosdo oeste liver sido estabelecido, os padroes de caudal preoperacional serao alterados. lsso porque os padroes de defluvio da barragem
remediada serao diferentes daqueles da condi9ao pre-operacional. Alem
disso, para o caso base, o dep6sito de residuosdo oeste que estaria alinhado
com as medidas de controlo de poluic;ao associada que desviariam o caudal
base original para as Zona Humida de Crocodilo. A area do caso base que
estaria isolada cresceria para 25,9% da area da bacia hidrografica afectada
(area da bacia hidrografica 10) com uma redui;:ao de 18% de defluvio.

Reversibilida
de

Reversivel

Redugao de caudal durante a operai;:ao da central termoelectrica pode ser
mitigada atraves de irrigai;:ao lenta (por gotejamento) da zona humida
simulando o volume de caudal reduzido se for necessario reter a funi;:ao
ecol6gica ea diversidade de especies das zonas humidas. A Avaliai;:ao do
Habitat das Zonas Humidas recomenda monitoriza9ao continuada bem como
parametros a serem monitorizados a fim de estabelecer em que ponto a
irrigai;:ao deve ser institufda.
A redui;:ao de caudal seria grandemente mitigada ap6s o encerramento com o
defluvio advindo das areas isoladas retornando as areas da bacia hidrografica,
contudo com algumas mudani;:as nos padroes. Apesar dos impactos nao
serem totalmente reversfveis, a reversao seria adequada para estabelecer um
novo equilibrio similar a situa9ao pre-operacional.

Frequencia

Alta

A redui;:ao do defluvio seria continuada, afectando os caudais durante todo o
ano durante o perfodo operacional.

lmportancia
geral sem
mitigai;:ao

Baixa a moderada

lmportancia
geral com
mitigai;:ao

Baixa

Durai;:ao

Sem mitigai;:ao os impactos exigirao alguma aten<;:ao compensar a redui;:ao de
caudal prevista nas Zona Humida de Ra-Touro e de Crocodilo.
Se agua limpa for extraida dos rios pr6ximos a fim de aumentar a possivel
perda de defluvio para as zonas humidas e esta agua pode, na pratica, ser
usada nas zonas humidas, o impacto resultante deve ser baixo.

Sem mitigac;:ao os impactos exigirao alguma atenc;:ao compensar a reduc;:ao de caudal prevista nas Zona Humida de Ra-Toure e de
Crocodile. Se agua limpa for extrafda dos rios pr6ximos a fim de aumentar a possfvel perda de defluvio para as zonas humidas e
esta agua pode, na pratica, ser usada nas zonas humidas, o impacto resultante deve ser baixo. A Avaliac;:ao do Habitat das Zonas
Humidas recomenda monitorizac;:ao continuada bem come parametros a serem monitorizados a fim de estabelecer em que ponto a
irrigac;:ao deve ser institufda.

7.4.6

Efeito da central termoelectrica e da infra-estrutura de gestao de agua sobre o
caudal e a qualidade da agua nos rios e c6rregos

Avaliacao de impacto

e

A rnaioria dos c6rregos que cortarn o ATMB
sazonal e fluem somente ap6s ocorrencias de chuvas tortes,
sendo drenados bem rapidamente devido aos gradientes relativamente fngremes. Semelhante descrii;:ao das
zonas humidas na sec9ao 7.4.4, a resposta hidrol6gica uma combina9ao de:

a

e

•

Detluvio da cheia na supertfcie como resultado de ocorrencias de chuva com precipita96es acirna de
20 rnm/d; e

•

Caudal base das aguas subterraneas raso ou um aquffero suspenso presente na area.

Os rios e c6rregos sensfveis sao :
•

Varzea do rio Revuboe;

•

Varzea do rio Zambeze; e

•

Um afluente do C6rrego Nharenga (indicado na Figura 7-20 anterior).

lmpacto no caudal do Rio Revuboe e em sua varzea
3

O caudal base pre-operacional de 300 m /d do aquffero raso para o Rio Revuboe ira reverter-se durante o
3
perfodo da central termoelectrica para uma descarga do Rio Revuboe para o aquffero raso de 8 700 m /d ao
~VALIAQAO DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)
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final da vida activa da central termoelectrica, e Ira depois aumentar para 12 700 m /d em 2043 a medida que o
cone de retirada de agua se expande pa ra lnterceptar mais caudal do rio. Tais caudais representam cerca de
10 por cento do menor caudal registado (cerca de 86 400 m3/d) no rio Revuboe durante as pesquisas de
campo. Sob condi<;:6es normais de caudal do rio os possfvels impactos previstos devido a safda de caudal nao
sao significantes.
3

Entrada do caudal do Rio Revuboe no aquifero raso diminuira gradualmente ate que o caudal seja revertido
ate 2302 e o caudal ira novamente estabelecer-se do aquffero para o Rio Revuboe. 0 estado estavel do
caudal p6s-encerramento do aquffero para o Rio seria de cerca de 270 m3/d, o que
insignificante sob
condic;oes normais do caudal.

e

lmpacto no caudal do rio Zambeze e em sua varzea
O caudal base pre-operacional de 150 m3/d do aquffero para o Rio Zambeze aumentara durante o perfodo
operacional para um maxima de 415 m3/d ate 2026 coma resultado da deposit;:ao no dep6sito de resfduos
ocidental. No contexto do caudal no Rio Zambeze, mesmo sob condic;6es do caudal mfnimo as contribuic;6es
destes caudais (e como indicado a seguir) sao insignifibantes.

lmpacto no caudal do afluente do C6rrego Nharenga
O caudal base pre-operacional de 295 m3/d do aquffero para o afluente mais sazonal ao norte do C6rrego
Nharenga aumentara durante o perfodo operacional para um maxima de 590 m3 /d ate 2026 como resultado da
deposic;ao no dep6sito de resfduosdo leste. 0 caudal to afluente mencionado sera entao diminufdo a zero por
volta de 2053 coma resultado da reversao dos gradientes do caudal das aguas subterraneas criadas pela
mina vazia.

Mitiqacao de impacto

e

a

Mitigac;ao nao recomendada com relac;ao reduc;ao potencial do caudal em rios e c6rregos. No entanto, a
mitigac;ao para o efeito potenciai de defluvio contaminacio e disposto mais adiante nesta sec9ao.

Classificacao do impacto
Tabela 7-16 da um resumo dos efeitos da Central termoelectrica e gestao de agua no caudal dos rios e
c6rregos.
Tabela 7-16: Avaliac;ao de classificac;ao do impacto em rios e c6rregos.
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Comentarios

Negativa

As taxas de infiltra9ao nos c6rregos e rios aumentam com o passar do
tempo a medida que os dep6sitos de detritos crescem durante o perfodo
operacional. Com o final das opera96es M a diminui9ao de dep6sito de
residuos, remediac;ao de superffcie e esvaziamento da lavra em ceu
;:iberto !evando a uma diminuigao das taxas de infiltmi;;ao.
A carga contaminante associada a infiltragao proveniente do afloramento
de agua subterranea localizada sob o dep6sito de resfduos se este nao
for revestido e seu defluvio capturado reflectiria uma tendencia similar.

Magnitude

Alta

Apesar do impacto dos caudais de/para os c6rregos e rios ser baixo, o
impacto das cargas previstas de detritos provenientes do dep6sito de
resfduosdo leste, caso este nao seja revestido e seu defluvio capturado,
seria alto, colocando em risco a saude da agua e do ser humano,

Extensao
Geografica

Local

Direci;:ao

Restrito ao ATMB

Duragao

Medio/longo
prazo

Os caudais e cargas de detritos previstos caso a barragem nao seja
revestida e seu defluvio nao seja tratado permaneceriam pelo menos
durante todo o periodo operacional e a carga contaminante
permaneceria por mais tempo. Portanto a visao de que a durac;ao pode
tambem ser vista coma de longo prazo.

Reversibilidade

Reversfvel

Os caudais e as cargas de detritos seriam reversfveis , no entanto
apenas depois de um importante perfodo que cobriria a maior parte do
perfodo operacional e parte do perfodo p6s-enerramento.

Frequencia

Alta

Se a barragem nao for revestida e seu defluvio nao for tratado, a
frequencia do impacto sera continua ate que a reversao e/ou reduc;ao
prevista comece.

lmportancia geral

Alta

Apesar do impacto dos caudais previstos ser baixo, os efeitos adverses
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Pontuagao

Criterios
sem mitiga9ao
lmportancia geral
com mitiga9ao

7.4.7

Comentarios
da carga de detritos que poderia resultar do dep6sito de resfduosse este
nao fosse revestido e seu defluvio capturado, seriam altos.

Baixa

A mitiga9ao para os dep6sitos de resfduo devem ser efectivos e
portanto, o impacto previsto poderia ser reduzido para baixo.

Efeito de cheias extremas na central termoelectrica

Avaliacao de impacto
A infra-estrutura da central termoelectrica tais coma as dep6sitos de resfduos ocidental, a planta da central
termoelectrica e o reservat6rio de efluentes sao localizados adjacentes aos rios Revuboe ou Zambeze. Estas
areas poderiam ser inundadas durante uma ocorrencia de cheia extrema. 0 Estudo Especializado da
Mudan9a Climatica indica que os efeitos da mudan9a do clima, em especial ocorrencias de chuva extrema, se
tornariam mais importantes no final da vida da central termoelectrica, do ano 2030 em diante. Issa nao exclui,
no entanto, ocorrencias extremas de cheias que venham a acontecer antes, durante o perfodo de vida util da
central termoelectrica . Dados climaticos mostram que pelo menos 10 ocorrencias extremas de chuva
ocorreram entre 1960 e 2000 nos quais mais de 350 mm de chuva foram registados dentro do perfodo de um
mes.
0 alagamento destas areas poderia causar:
•
Efeitos adversos na produgao.
Riscos de saude e seguranga.
•
•
Contaminagao dos rios pr6ximos devido a mobilizagao de contaminantes contidos dentro das areas sujas
demarcadas no local.
•
Varios outros impactos relacionados no Estudo Especializado da Mudan9a Cfimatica.
A linha de cheia para o Rio Revuboe foi determinada a fim de avaliar possfvel ocorrencia dos efeitos acima.
Como previamente mencionado, a linha de cheia para o Rio Zambeze ainda deve ser determinado. As linhas
de cheia foram calculadas usando o modelo HEC-RAS com a seguinte informa9ao:
•

Dados cruzados obtidos a partir de dados topograficos.

•

"Rugosidade" do curso do rio que e obtido atraves de visita de campo.

•

A presenga de controlos hidraulicos tais como tubula96es e pontes.

As linhas de cheias para o Rio Revuboe para intervalos de 20, 50, 100 e 1000 recorrencias foram
determinadas. 0 dep6sito de residuosdo ocidental, a planta da central termoelectrica e o reservat6rio de
efluentes estao todos localizados em terras altas fora da varzea e portanto os impactos nao foram avaliados.

7.4.8

Efeito na qualidade da agua durante ocorrencias extremas de cheia

Avaliacao de impacto
Por causa da central termoelectrica e outras actividades relacionadas, a superffcie hidrol6gica poderia ser
afectada durante ocorrencias extremoas de cheia, o que potencialmente poderia entao causar impactos na
qualidade da agua na jusante, principalmente devido ao seguinte :
•

Remogao da vegeta9ao da area da bacia hidrogratica e consequente exposi9ao destas areas
resultando em possiveis cargas de s61idos suspenses no defluvio.

•

Compacta9ao da superficie das areas da bacia hidrografica.

•

Aumento de areas impermeaveis dentro das areas da bacia hidrografica.

a erosao

Os efeitos acima aumentariam os picas de cheia atingindo os sistemas do rio se as cheias nao forem
atenuadas. 0 volume de agua que poderia resultar durante ocorrencias extremas de cheia poderia diluir a
contaminagao presente na agua do defluvio da area encosta acima, ao redor da infra-estrutura. No entanto,
algum nivel de contamina9ao poderia estar presente e comprometer a qualidade da agua do sistema do rio. 0
nfvel de impacto potencial na qualidade da agua na jusante dependera do tipo de infra-estrutura.
Durante as opera96es, o defluvio proveniente do dep6sito de resfduosdo Oeste sera direccionado a uma
barragem de controlo de poluigao onde sera armazenado para re-uso. 0 defluvio proveniente das encostas da
barragem sera colectado em valas e direccionado para a barragem de controlo de polui9ao. Os picas de cheia
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dos dep6sitos de descarte serao atenuados e portanto serao bem mais baixos que os picos de cheia das
bacias hidrograficas originais. A barragem sera projectada com capacidade suficiente para ocorrencia de
chuvas de 1:100-ano.
Durante o perfodo inicial de desenvolvimento do dep6sito de resfduos , o deplecionamento nao teria sido
estabelecido e haveria possibllidade da agua subterranea contaminada proveniente do dep6sito durante este
perfodo poder migrar para a meio ambiente.

Mitigac;ao de impacto
Mitigac;:ao consiste do seguinte:
•

Princfpios s61idos de engenharia devem ser aplicados nos projectos de engenharia das tubulac;:oes sob as
estradas, dos descarregadores de cheia nas barragens e das rotas gerais da agua pluvial e areas baixas
ao redo; da infra-estiLitum.

•

Projectos de engenharia dos itens acima devern garantir que nao haja desgaste e erosao; estruturas de
dissipac;:ao de energia devem ser implantadas medida que forem necessarias.

•

Medidas de gestao de agua no local devem capturar possfveis aguas contaminadas provenientes das
areas da bacia hidrografica com infra-estrutura.

•

Medidas de condu9ao e represamento de aguas pluviais devem ser dimensionadas de tal forma que os
picas de cheia atenuados de ocorrencias extremas (maiores do que intervalos de 50 anos de recorrencia)
simulem a situa<;:ao pre-operacional. Tais exigencias devem tambem ser incorporadas nas medic;:oes e
projecto do descarregador de cheia da barragem de controlo de poluic;:ao.

•

Tubulac;oes serao usadas para conduzir o detluvio das linhas de drenagem e c6rregos sob a
infra-estrutura como as vias de servigo. 0 efeito deste tipo de estrutura de atenuar os picos de cheia. No
entanto, o efeito de agua represada da constric;:ao do caudal pode causar areas de inundac;:ao a montante
das transposi96es caso a capacidade das transposic;:oes seja excedida. A importancia da rede de
transportes da ATMB dita que as transposic;:oes sejam dimensionadas para durar pelo menos o pico de
cheia de 50 anos. Os efeitos da agua represada e inundac;:ao local serao portanto restritos. a ocorrencias
extremas.

a

e

Classificac:ao do impacto
Tabe!a 7-17 apresenta a c!assifica9ao do !mpacto para impacto de inundac;:5es.
Tabela 7-17: Avaliac;ao da classificac;ao do impacto na qualidade da agua durante ocorrencias extremas de
cheia.
Criterios

Pontuac;ao
Comentarios - - - - - ------ - - -------- ------Negativa
Os picas de cheia durante a operac;ao serao mais baixos que os picas de
cheia pre-operacionais por causa da intra-estrutura de gestao de agua
que deve atenuar tais picos.
-~-

Direcc;ao

~

-

-

Magnitude

Baixa

Durante ocorrencias extremas, OS efeitos atenuantes da infra-estrutura
serao reduzidos ja que durante tais ocorrencias a infra-estrutura ira
provavelmente derramar e contribuir para o defluvio no meio ambiente.

Extensao
Geografica

Local

Restrita a ATMB e areas imediatamente circundantes.

DLiiac;ao

Media prazo

0 irnpacio de inundac;oes somente sera importante durante a fase

Reversibilidade

Reversfvel

Os picos de cheia irc'jo, ern grande escala, retornar aos nfveis preoperacionais ap6s enerramento.

Frequencia

Baixa

0 efeito de impacto somente ocorrera durante ocorrencias extremas.

lrnportancia geral
sem mitigac;ao

Baixa

0 impacto geral previsto pode ser vista com baixo devido a pequena
contribuic;ao que a central termoelectrica tara aos caudais em geral.

lmportancia geral
com mitigac;ao

Baixa

Medidas exigidas para reduzir impacto focarn na aplicac;ao de s61idas
praticas de engenharia.

operacional.

Portanto, o efeito de ocorrencias extremas de cheia na qualidade da agua a montante do rio seria de baixa
importancia.
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7.4.9

Efeitos do escoamento e infiltrac;ao contaminados provenientes da central
termoelectrica e de sua infra-estrutura na qualidade da agua

Cinzas da central termoelectrica assim como o material de superffcie da mina serao depositadas no dep6sito
de resfduos ocidental. Aguas de infiltra9ao e de escoamento desse dep6sito serao colectadas na barragem de
controlo de polui9ao e serao usadas para supressao de poeira nas instalac;:oes. Para a situac;:ao do caso base
presumiu-se que o escoamento do dep6sito de resfduos ocidental poderia ser contaminado com sais, metais e
sedimentos que requerem bacia hidrografica e tratamento 11.
Quadro 7-5:

Descri~o

da

contamina~ao

das aguas subterraneas.

Contaminacao das aguas subterraneas

Contaminayao das aguas subterraneas e a deteriorar;:ao da qualidade das aguas subterraneas associadas podem
ser- devido a inumeras raz5es, provenientes directamente da opera9ao em si ou das opera<;:5es relalivas a
mineraQ§o/central Termoelectrica. Esta ultima esta tlpicamente ligada a possfvel contaminayao organica par
ve lculos das oficinas e equipamentos pesados para remo9ao de terra, enquanto a minera<;:ao de carvao esta ligada
a formac;ao do DAR (Drenagem de Acido da Rocha) e/ou drenagem salina dos dep6sitos de residuos e outras
fontes posslveis de contamina9ao sao molivo de preocupa<;:ao. Normalmente essa contamina9ao migra como uma
Nuvemi:le subterranea de agua contaminada que se desenvolve em intensidade ao longo do tempo enquanto a
fonte cdntini.Ja a contribuir com contaminantes. Uma vez que a fonte de contamina9ao seja exaurida e/ou removida,
a Nuvempara de aumentar em tamanho e intensidade de contaminantes e muito provavelmente retrocede,
representando uma reversao em desenvolvimento.
Uma vez ocorrida a contamina<;:ao nas aguas subterraneas. E extremamente diffcil e caro remediar e parar e
reverter a situayao. Se deixada para atenuaQao natural uma vez que a fonte de contamina9ao tenha sido removida,
isso poderia levar decadas e ate mesmo seculos para que a qualidade original da agua subterranea fosse
restaurada.

Avaliacao do impacto
Varias fontes contaminantes seriam geradas e portanto estariam presentes durante a opera9ao da central
termoelectrica. As mais importantes delas e que poderiam representar uma amea9a a qualidade da agua dos
corpos de agua da superffcie estao relacionadas abaixo. Observe-se que a agua subterranea presente no
local pode agir coma caminho para a condu9ao dos contaminantes para os corpos de agua da superficie:
•
•
•
•
•
•
•

Barragem de controlo de polui9ao.
Reservat6rio de efluentes.
Dep6sito de resfduos ocidental.
Escoamento de agua suja associada ao processo de gerac;:ao de energia.
Areas sujas associadas as oficinas.
Esgoto produzido no local da central termoelectrica.
Caudais de Resfduos da estac;:ao de tratamento de agua da central termoelectrica.

Uma instalac;:ao para dep6sito de resfduos esta planejada para o local, ou seja:
•
0 dep6sito de resfduos ocidental que sera localizado a oeste da porc;:ao sul da mina ceu aberto, pr6ximo
da confluencia dos rios Zambeze e Revuboe.
0 dep6sito de resfduos ocidental e localizado no cume de uma montanha. 0 escoamento do dep6sito e
drenado para cinco direc96es diferentes, o que representa um desafio para a gestao do escoamento. Nesse
estagio, foi dada verba para somente uma unica barragem de controlo de polui9ao. Assumiu-se que medida
que o dep6sito de desenvolvesse, as medidas de condu9ao necessarias seriam feitas para dirigir o
escoamento esse dep6sito .

a

0 trabalho geoquimico preliminar indicou que alguns dos fontes de resfduos, tais como as cinzas da central
termoelectrica e o material da mina a ceu aberto teriarn um alto potencial de contamina9ao. A infiltra9ao e o
escoamento das fontes contaminantes poderiam ter um efeito importante, potencial adverso na qualidade da
agua subterranea local, assim coma nos corpos de agua de superficie pr6ximos. Alem disso, levando em
considera9ao a sensibilidade dos rios pr6ximos, Zambeze e Revuboe, esse impacto potencial tern que ser
classificado como alto. A tendencia a respeito do escoamento e da infiltra9ao contaminados seria negativa
durante a opera9ao da central termoelectrica, certamente piorando com o tempo. Antes da implanta9ao das
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medidas para mitigagao, o impacto geral seria alto. Esta importancia alta, entretanto, poderia ser mitigada para
uma importancia baixa se as medidas de mitigai;:ao relacionadas na pr6xima secgao forem implantadas.

Nuvensde contaminac;ao das aguas subterraneas
Numa situagao em que o dep6sito de residuos ocidental , o reservat6rio de efluentes e a barragem de controlo
de poluic;:ao nao estejam revestidos, as cargas previstas de residues poderiam ter um efeito adverse
significativo nos corpos de agua da superficie que as recebessem (os rios Revuboe e Zambeze e os C6rregos
Nhacomba e Nharenga). Sem a mitigagao este poderia serum impacto de alta importancia.
Afloramento de agua subterranea localizada iria aparecer sob o dep6sito de resfduos ocidental, fazendo com
que Nuvenscontaminantes migrassem para longe do dep6sito. Para uma definic;:ao da expressao
contaminai;:ao das aguas subterraneas consulte a Quadro 7-5.
Nuvenscontaminantes do dep6sito de resfduos oddenial ieriam impacto nas Zona Humida de Crocodile e no
Rio Zambeze. As Nuvens contaminantes tambem migrariam em direcgao ao C6rrego Nhacomba onde seriam
interceptadas e acabariam direccionadas ao Rio Zambeze o que resultaria em impacto adicional.

Mitigac:ao do impacto
Uma gama de medidas de mitigagao dirigidas ao escoamento e a infiltragao contaminados que poderiam
ocorrer no local, bem como manter o equilibria geral da agua, esta disponivel nesta secgao, consistindo das
seguintes abordagens:
•
Colectar e tratar o escoamento e a infiltragao contaminados em barragens de controlo de poluic;:ao
adequadamente projectadas.
e
Processar OS circuitos de agua que devem ser fechados e a agua desses circuitos deve ser
reciclada/reutilizada tanto quanta possfvel.
•
Localizar o dep6sito de resfduos ocidental onde seu impacto potencial seja baixo e gerir a natureza dos
Residues a serem despejados no dep6sito de resfduos.
Colectar agua de infiltragao e de escoamento em barragens especificas de controlo de poluigao, e usa-la
para suprimir a poeira das instalag6es. Para a situagao do caso base, presumiu-se que o escoamento
proveniente do dep6sito de resfduos poderia ser contaminado com sais, metais e sedimentos que requer
captura e tratamento 12 ·
Mais medidas de mitigac;:ao para evitar ou reduzir o efeito de escoamento e infiltragao de agua contaminada na
qualidade da agua serao citadas na secgao abaixo.

Alternativas recomendadas para o tratamento do dep6sito de residuos ocidental
A deposigao de material potencialmente contaminante na forma de cinzas proveniente da central
termoelectrica com o capeamento benigno no dep6sito de resfduos ocidenta! certamente tornarla o
escoamento e a infiltragao deste dep6sito contaminante. A mitigaQaO do caso base permite provisao de um
sistema de revestimento adequado (previne o risco de falha em longo termo p6s enerramento), sob esse
dep6sito com a infiltragao colectada no sistema de revestimento bem como o escoamento contaminado a ser
represado numa barragem especffica de controlo de poluiQao (PCD 2). Prop6e-se a alternativa de mitigaQ8.0
que se segue para este dep6sito:
•
Colocar uma camada superior de argilito e material relacionado extraido da mineragao inicial da mina a
ceu aberto (ver Figura 7-24).
•
•

•

Compactar o material acima feito atraves da colocagao de camadas finas e permitindo que vefculos
pesados conduzam a colocagao fazendo tambem a compactagao.
Garantir que o material disposto em sua configuragao final esteja uniformemente disposto em forma de
domo para permitir qualquer intiltragao atraves do material de cobertura seja drenado da camada mais
externa do material para as extremidades da barragem.
Fonecer o sistema para condugao e colecta de escoamento ao redor da area onde o material acima esta
sendo colocado a fim de limitar possfvel infiltraQao e escoamento contaminados provenientes desta area
para o meio ambiente.

•

Cobrir o material colocado com material superficie benigno que garantira que o material tenha uma
cobertura de pelo menos 15 m de espessura, em sua configuraQifo final para enerramento.

•

Garantir que a superffcie superior e os declives externos estejam adequadamente formatados e com
vegetagao quando do encerramento a fim de limitar possivel ingresso de agua entre as camadas do
material de cobertura e portanto o volume de agua que poderia atingir a camada externa do material.

12

Areas de deplecionamento significa o abaixamento do nfvel natural da agua subterranean devido a intervenr;:ao da minerar;:ao.
lsto normalmente causaria um aumento do fluxo da agua subterranean em direr;:ao aos nfveis de agua mais baixos.
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Observe-se que as alternativas de mitiga9ao recomendadas acima nao permitem o despejo de cinzas da
central termoelectrica neste dep6sito. Presume-se que as cinzas sejam descartadas ou do dep6sito de
residuos oriental e/ou em barragens especificas localizadas sabre estereis dentro da rnina remediados, como
indicado no Capitulo 10.
Escoamento superior do
Cobertyra da arma~ao
de rocha
Material de
superficie benigno

Area de
drenagem

15m(min.)

Argilito compactado e
material associado

15m(mln.)

Nao em escala
Figura 7-24: Alternativa recomendada para gerir o dep6sito de residues Ocldental.

Foto 7-5: Dep6sito de resfduos ocidental de pedras em processo de remediac;ao.

Tratando o escoamento contaminado proveniente do dep6sito de resfduos ocidental
A mitiga9ao direccionada as cargas de residues previstas para crescer principalmente devido ao afloramento
da agua subterranea localizada sob o dep6sito de residuos ocidental e o escoamento contarninado
proveniente dele compreende o seguinte:
•
Construc;ao de uma barragem de controlo de poluic;ao no dep6sito de residuos ocidental. A localizac;ao
proposta actualmente e a configurac;ao da barragem de controlo de polui9ao precisa ser reconsiderada. A
fim de conseguir a frequencia de derramamento adoptada, a barragem abaixo do dep6sito de resfduos
ocidental deve ter capacidade de 320 000 m3. Deve-se observar que estas capacidades correspondern
muito provavelrnente as capacidades de maior escopo que seriam necessarias;
•

A nao ser que a alternativa recomendada para gestao do dep6sito de resfduos ocidental seja implantada
como indicada acima, deve ser feito urn sistema de revestimento adequado sob o dep6sito de residues
ocidental ao longo de sua area;
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•

Prover a necessaria barreira de contern;ao em volta da barragem a fim de conter o escoamento
contaminado e ajudar com seu encaminhamento em direc9ao a barragem de controlo de polui9ao, bem
como redireccionar o escoamento de agua pluvial limpa ao redor da barragem.

Reservat6rio ejluente
Uma esta9ao de osmose reversa sera usada para tratar o c6rrego de agua salobra gerado pela central
termoelectrica. Esta etapa de tratamento reduzira o volume de agua salobra a ser tratada num reservat6rio de
a fim de recuperar a agua do c6rrego de agua salobra para re-uso na central termoelectrica, produzindo um
c6rrego de agua salobra mais concentrado. 0 c6rrego de agua salobra concentrada sera tratado
armazenando-se a agua num reservat6rio efluente. b reservat6rio efluente sera dimensionado para durar
20 anos. Os criterios que deverao ser respeitados pelo projecto do reservat6rio incluem:
•

0 reservat6rio efluente sera localizado de tal forma que nao haja area da bacia hidrografica ligada a ele,
por exemplo: o reservat6rio sera uma constru9ao do tipo corte e preenchimento (cut-and-ti/~ com as
paredes de rctengao do reservat6rio erigidas acima do nfvei do chao.

•

0 descarregador de cheia e o bordo livre do reservat6rio devem ser dimensionados baseados nas
exigencias de seguranr;a de barragens do guia de segurarn;a de barragens da South African National
Commission on Large Dams.

•

A agua salobra sera manuseada como residua perigoso.

•

0 sistema de revestimento do reservat6rio sera projectado de acordo com as melhores praticas
internacionais para um reservat6rio contendo resfduo perigoso.

•

Monitoriza9ao apropriada e sistema de relat6rio serao adoptados para o reservat6rio.

Retentores e reservat6rios de 6/eo
Escoamento proveniente dos escrit6rios e considerado limpo e e permitido que essa agua seja drenada ao
meio ambiente. 0 escoamento da oficina passara por retentores e reservat6rios de 61eo antes de serem
iiberados no meio ambiente. Oleo e combustive! descartados devem ser transportados para fora do local para
reutiliza9ao ou de outra forma, descartados de acordo com o c6d!go reconhecido de praticas para gestao de
residue perigoso.

Estaf6es de tratamento de esgoto
Uma estagao de tratamento de esgoto deve ser providenciada pela central termoelectrica a fim de tratar o
esgoto domestico gerado na area industrial, nos predios administrativos e areas de oficina. 0 efluente tratado
deve ser descarregado no meio ambiente somente se cumprir com os padr6es de emissao de efluentes
exigidos pelos padr6es de Mo9ambique.

Barragem de agua natural
Esta barragem fornecera contingencia de agua armazenada para o abastecimento de agua potavel. Ela
recebera agua via estac;:ao de bombeamento do aquffero do Rio Zambeze. Apesar de nao figurar com um
papel directo no controle de contamina9ao, a barragem poderia receber um excesso de agua tratada se o
tratamento de agua local for realmente implantado e poderia prover agua para supressao de poeiras caso nao
haja agua suficiente disponivel nas barragens de controlo de poluigao.
Para um resumo da classificar;ao de impactos do escoamento e da infiltra9ao contaminados, ver Tabela 7-18.
Tabela 7-18: Avalia«i;ao de classifica9ao do impacto para escoamento e infiltra9ao contaminados.
Criterios

Pontua9ao

Comentarios

Negativa

A tendencia com relagao ao escoamento e infiltra9ao de agua contam inada
seria negativa durante a fase operacional, provavelmente a piorar com o tempo.

Magnitude

Alta

0 trabalho geoqufmico preliminar indicou que alguns c6rregos de res fduos tern
alto potencial de contaminar;ao. lnfiltrar;oes e escoamento provenientes destas
fontes contaminantes poderiam representar um importante potencial de efeito
adverse na qualidade da agua subterranea local bem coma dos corpos de agua
de superffcie pr6ximos. Ademais, levando em considera9ao a sensibilidade dos
Rios pr6ximos, Zambeze e Revuboe, este impacto potencial deve ser
classificado como alto.

Extensao
Geografica

Local

Duragao

Longo prazo

Direc9ao

Restrito ao ATMB e a jusante dos Rios Zambeze e Revuboe.
lmportante contamina9ao potencial esta presente se as fontes de resfduos e a
liberar;ao dos contaminantes associados durarem por decadas e ate mesmo
seculos.

~VALIA~AO DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

202

AELATORIO FINAL DO ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL (RFEIA)

-

RIVERSDALE MO<;:AMBIQUE LIMITADA E ELGAS, AREA DE TiTULO MINEIRO DE BENGA. PROJECTO DE CENTRAL
TERMOELECTRICA DE BENGA

IMPACTOS POTENCIAIS DURANTE A CONSTRUt;AO E OPERA9AO

Criterios

Pontuac;ao

Comentarios

Reversibilidade

lrreversivel

0 escoamento contaminado proveniente das areas operacionais cessara ao
encerramento quando a remediac;:ao local for feita. No entanto, se os Jocais de
dep6sito de residuos nao forem adequadamente localizados e projectados, 0
impacto continuaria, o que nao seria totalmente reversivel mesmo com a
remoc;:ao das fontes contaminantes.

Frequencia

Alta

A contaminac;:ao seria recorrente e desencadearia efeitos adversos durante as
fases de operac;:ao e enerramento.

lmportancia
geral sem
mitigac;:ao

Alta

lmportancia
geral com
mitigac;:ao

Antes da implantac;:ao das medidas de mitigac;:ao, o impacto geral seria muito alto.

Baixa

A alta importancia pode ser mitigada a uma baixa importancia ao:
•
Colectar e tratar o escoamento e a infiltrac;:ao contaminados em barragens de
controlo de poluic;:ao adequadamente projectados.
•
Garantir que OS circuitos de agua do processo sejam fechados e a agua
desses circuitos reciclada/reutilizada tanto quanta possfvel.
•
Localizar o dep6sito de residuos ocidental onde seu impacto potencial seja
baixo e gerir a natureza dos residuos a serem despejados no dep6sito de
residuos.
•
Revestir a barragem e ao mesmo tempo prevenir que a infiltrac;:ao de agua
contaminada atinja os sistemas sensfveis dos rios pr6ximos.

0 trabalho geoquimico preliminar indicou que alguns c6rregos de residues tern alto potencial de
contamlnac;:ao. lnfiltrac;:oes e escoamento provenientes destas fontes contaminantes poderiam representar um
potencial importante de efelto adverse na qualidade da agua subterranea local bem coma dos corpos de agua
de superficie pr6ximos. Ademais, levando em consideragao a sensibilidade dos Rios pr6ximos, Zambeze e
Revuboe, este impacto potencial deve ser classificado como alto. A tendencia com relac;:ao ao escoamento e
infiltr-ac;:ao de agua contaminada seria negativa durante a fase operacional, provavelmente a piorar com o
tempo. Antes da implanta9ao das medidas de mitiga9ao, o impacto geral seria muito alto. Esta alta importancia
pode, entretanto, ser reduzida a baixa seas medidas de mitiga9ao forem implantadas.

7.4.10

Efeitos do co-dep6sito das cinzas da central termoelectrica

Avaliac;ao de impacto
Como impacto cumulative, o co-dep6sito de cinzas da central termoelectrica adjacente ao dep6sito de
residuos ocidental ou dos residues provenientes da mina a ceu aberto seria um problema e teria impacto
negative de alta importancia. A agua acida no interior da mina certamente mobifizara o pH reagindo com
trac;:os de metal encontrados nas cinzas e portanto aumentando os riscos a saude humana e especialmente de
presenc;:a de
animais (passaros) causados pelos corpos de agua a ceu aberto na mina vazia devido
concentra9ifo de metais no minima maior do que na agua drenada rotineiramente das minas de carvao. lsto
seria um impacto de alta importancia.

a

Mitigacao
Uma alternativa para os resfduos das cinzas da central termoelectrica e recomendada a seguir:
Um dep6sito especifico de cinzas deve ser instalado no topo do dep6sito de resfduos da mina a um nivel
determinado, permitindo que a infiltra9ao alcalina do dep6sito de cinzas seja drenada para o monte de
residuos, auxiliando a capacidade de tamponamento dos residuos e reduzindo a formagao potencial de
acidez. Alem disso, esta proposta tambem proveria uma barreira adicional contra o ingresso de agua e
oxigenio nos resfduos, reduzindo, portanto, ainda mais a forma9ao potencial de acidez. Os conceitos de
co-deposito e de dep6sito especffico para cinzas acima dos resfduos ocidental estao indicados na Figura
7-25. Esta op9ao alternativa para os residuos de cinzas sera investigada mais profundamente no Capftulo 10.

~VALIACAO DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

203

RELATORIO FINAL DO ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL (RFEIA)

RIVERSDALE MOQAMBIQUE LIMITADA E ELGAS, AREA DE TfTULO MINEIRO DE BENGA. PROJECTO DE CENTRAL
TERMOELECTRICA DE BENGA
IMPACTOS POTENCIAIS DURANTE A CONSTRU<;AO E OPERA~AO

Preclpita~ao
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mobiliza os
metais pesados
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lnfiltra~ao

alcalina
(basica)
da cinza neutralize a
condil;ao
acida dos residuos

Precipita~ao

i i i

Nao em escala
Figura 7-25: Co- dep6sito de cinzas comparado ao dep6sito especifico de cinzas.

7.4.11

Conclusoes: lmpactos relatives

a agua durante a fase operacional

As rnedidas idealizadas para remedia9ao local sao bem rotineiras o que daria a opera9ao da central
termoelectrica aceita9ao durante os perlodos de opera9ao e p6s-enerramento, desde que as medidas de
mitiga9ao recomendadas sejam implantadas.
No geral, os efeitos previstos nos caudais da superffcie dos rios e c6rregos associados ao ATMB sao
insignificantes. lsto devido ou ao tamanho dos rios (caudais grandes) e a contribui9ao dos caudais previsto e
pequeno se comparado aos caudais normais, ou ao fato dos caudais serem altamente sazonais e a
contribui9ao ou redugao do caudal base nao afectar realmente o situa9aositua9ao do c6rrego.
Os impactos principais relacionados
mitiga9ao mais apropriadas sao:
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•

Redu96es no escoamento previsto para as Zona Humida de Crocodilo e de Ra-Touro. lmpactos previstos
nas zonas humidas em funcionamento podem ser significativos e e proposto que, durante a opera9ii.o seja
mantido o escoamento pre-operacional o mais possfvel. Quando o escoamento e reduzido devido a
cria9ii.o de infra-estrutura, tal redugao deve ser compensada com agua limpa bombeada dos rios
pr6ximos, Revuboe e/ou Zambezee para alimentar as zonas humidas.

•

Escoamento contaminado proveniente do dep6sito de resfduos ocidental tern de ser isolado da agua
recebida do meio ambiente. Prop5e-se uma barragem especffica de controlo de poluic;ao para as
instala96es. A agua colectada na barragem deve ser extrafda para supressao de p6 em as instala96es
respectivas.

•

lnfiltra9ao de agua contaminada proveniente de afloramentos de agua subterranea (devido ao aumento de
recarga) sob o dep6sito de resfduos ocidental e previsto que tenha consideravel carga de resfduos e a
liberagii.o destas cargas de reslduos na agua na superifcie do meio ambiente teria efeitos adversos
significativos. Esses impactos poderiam ser aceitaveis se:
Coloca9ao inicial de argilito e material associado com formagii.o potencial de drenagem acida limitada
na minera9ii.o inicial da mina principal a ceu aberto como centro compactado do dep6sito de resfduos
ocidental, mantendo ao menos uma cobertura de 15 m de capeamento benigno sobre o material
compactado no estado final de remedia9ao do dep6sito; sem despejo futuro de materiais
potencialmente contaminados neste dep6sito;
Coloca9ao de todos os resfduos potencialmente contaminados no dep6sito de resfduos oriental e
coloca9ao deste dep6sito dentro da area prevista de deplecionamento da mina a ceu aberto uma vez
que esta estabelecido que, ap6s cerca de 20 anos de minera9ao, a nuvem contaminante deste
dep6sito sera interceptada e contida. lsto sera investigado mais profundamente no Capftulo
10 - Alternativas.

•

Escoamento contaminado de areas sujas para aguas receptoras no meio ambiente. Foram feitas
concessoes para delinear possfveis areas sujas e prover uma barragem especffica de controlo de
polui9ao e reservat6rio de efluentes para servir cada uma destas areas. Essas barragens seriam
adequadamente dimensionadas e revestidas . Dez areas da bacla hidrografica foram consideradas para
separa9ao da agua suja da limpa, permitindo agua limpa nao capturada na barreira de controlo de
poluigao ou no reservat6rio efluente ser retornada ao meio ambiente.

•

Encaminhamento de escoamento provenientes das terras altas a leste da mina a ceu aberto em direci;;ao
as linhas de drenagem declives abaixo por meio de um Sistema duplo especffico de bermas de desvio,
compreendem:
Bermas principais de desvio direccionando o escoamento para o norte em direc9ao ao Rio Revuboe e
para o sul em direc9ao ao C6rrego Nhacomba;
Bermas temporarias de desvio que serao adicionadas a medida que a minera9ao crescer a fim de
encaminhar o escoamento provenientes entre as bermas principais e area de trabalho para a encosta
abaixo da minas.

•

Como caso cumulativo, dep6sito de cinzas da central termoelectrica adjacente num dep6sito de cinzas no
topo da mina em ceu aberto remediada de tal forma que a drenagem alcalina ajude a neutralizar a
drenagem acida da mina.

7.4.12

Classificac;ao do impacto

ClassificafaO do impacto: impactos relacionados a agua integrados
Maghitude:·Moderada

Extensao: (eica1

·

Dura9ao: Medio - longo prazo
lmportancia geral (pre-mitigai;:ao): Alta
lmportancia (p6s mitigai;ao): Baixa- Moderada

7.5

Mudanga de clima

0 estudo especializado em mudani;;a de clima esta inclufdo no Volume 2 do Relat6rio Final da AIA. Mudan9a
de clima refere-se a uma mudan9a climatica que seja atribuida directa ou indirectamente actividade humana,
alem da natural variabilidade climatica observado sob tempo comparavel e que altera a composi9ao da

a
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atrnosfera terrestre. Ha hoje a expectativa de que o custo rnonetario da mudanc;a climatica seja muito maior do
que o sugerido em estudos anteriores.

7.5.1

Termos de referencia do estudo

Os termos de referencia deste estudo foram os seguintes:
•

•

•

•

A identificac;ao dos parametros climaticos que
mudanc;a
tornarao as instala96es vulneraveis
climatica.
A identificac;ao dos elementos-chave que serao
afectados significativamente pelas mudangas
climaficas.
A explorai;:ao da gama de projec96es climaticas
futuras, a fim de desenvolver cenarios plausfveis
do clima futuro.
A avaliac;ao do impacto das mudanc;as climaticas
em sectores-chave seleccionados, influenciando
elementos da concepc;ao, dependencia de
recursos, etc.

a

Uma ferramenta central com a qua! se podem
compreender as interac96es entra a actividade
antropica, as forc;as naturais e o sistema climatico e o
modelo climatico global (geralmente conhecido como
Modelo Geral de Circulac;ao, ou MGC. 0 modelo
consiste de uma serie de equa96es matematicas

·.· (

[,~ ,:._. ~ /:?~!

. .

.

•,

~

[

I

tp

Figura 7-26: Diagrama esquematico do de
Redu~ifo de Escala.
MGCs proporcionam padroes atmosfericos em
grande escala (inferior). As caracterfsticas locais
(superior) influenciam o clima a/em da resolu9ao da
MGCs (WCRP, 2003).

baseadas na ffsica e dinamica da terra, dos oceanos e
da atmosfera. 0 MGC e, essencialmente, uma
representagao dos processos do planeta Terra. Ele
permite que os cientistas avaliem caracterfsticas
diferentes, (dentre elas os nfveis de dioxido de
carbono) e compreendam as mudanc;as potenciais
que serao percebidas no futuro.

Campos de
pressao de GCM

ldentificar
tiposde
tempos

Oerivado
allinentuf,Ou

Variaveis
atmosfericas

Os modelos globais nao tern coma representar todos
os processos que oconem nos nfveis iocais. Ha
muitos processos climaticos que ocorrem em uma
escala local e que sao peculiares de certas regi6es.
Assirn, quando estudos regionals de mudanga
climatica sao conduzidos, os modelos globais sao
adequados para uma escala menor, ou sua solugao
simp!ificada. Esta simplifica9ao de um modelo global
para uma escala manor permite a inclusao, nas
simula96es do clima regional , de muitos parametros e
variaveis que podem ser significativos localmente (ve
a Figura 7-25). Os perfodos cobertos pelos modelos
globals de mudan<;as climaticas estao mostrados no
Quadro 7-6.

e

observadas

Figura 7-27: A abordagem de tipificai;ao do clima
para a redu~ao estatfstica.

As setas azuis indicam os passos baseados nos dados
de observa9ao do c/ima. As setas vermelhas indicam a
aplica9ao de dados do MGC para determinar valores
locais correspondentes a um perfodo em particular
(GIGS, 2006).
Cuadro 7-6: Perfodos cobertos pelos modelos globais de mudan~a cllmatica.

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Os modelos globais de mudan9as climaticas estao configurados nos seguintes perfodos:
g
1961 - 1990;
• 2046- 2065;
•
De 2100 em di ante.
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Figura 7-27). Os tipos de clima sao definidos pela aplicagao de analises de agrupamento aos campos
atmosfericos (Wilby et al,, 2004). Em muitos casos, os estados do clima local e regional sao derivados atraves
de amostragem dos registos de observagao do clima.

Temperatura media global

Ha diversas tecnicas de Reduis:ao de escala di
aplicais:ao relativamente facile a da reduis:ao <
relais:oes quantitativas entre as variaveis atmosf
e Crane, 2006). A tecnica da tipifica9ao do clim<
de clima com as varia96es

7.5.2

Situac;ao do ambiente
receptor
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A Figura 7-28 mostra o aumento na
temperatura em uma escala global entre
1860 e 2000.

0.8

~_,_~~~__,___.___._~~~-'~-...,..,...--"-' i3.2

1860

1880

1900

1920

1940

1960

1980

Perlodo

•

Med ia anual
Serie
1!£1
5·95% barras de erro em

-

Anas
2S
SO
100
150

t

1[

Ii

s

J

2000

fndice

•c por d~da
0. 177:l:O.OS2
0.12B2:0.02Ci
D.074.l.0.0JS

0. 0'45-f-0,012
A Figura 7-29 mostra a tendencia historica em
d~cadas
Mo9ambique, que pode ser identificada
Figura 7-28: Temperaturas medias globals observadas.
claramente como a esta9ao humida com
dura9ao de Novembro ate Mar90, com o
0 eixo a esquerda mostra anomalias relativas a media do perfodo
periodo restante considerado como
1961-1990 e o eixo da direita mostra a temperatura actual estimada.
estagao seca. Apesar das quantidades
As tendencias lineares mostradas pelas linhas coloridas indicam a
consideraveis de chuva recebidas nos
acelera<;ao recente do aquecimento (IPCC, 2007).
meses mais humidos, grande parte destas
chuvas ocorre, historicamente, em um numero limitado de dias, em media de quatro a oito dias por mes. A
temperatura minima media nos ultimos quarenta anos variou entre 17°C no meio do ano e aproximadamente
24°C na esta9ao humida. As temperaturas medias maximas vao de 30 a 35°C ao longo do ano, as ultimas nos
meses chuvosos.

A quantidade anual de chuvas na area de Tete e de 592 mm. Este valor nao e alto, mas pelo menos dez
ocorrencias extremas de chuva ocorreram entre 1960 e 2000 nos quais mais de 350 mm de chuva foram
registados no perfodo de um mes.

7.5.3

lmpactos das mudanc;as climaticas e medidas recomendadas de

mitiga~ao

Conforme mencionado, os modelos globais sao configurados para certos periodos e os dados apresentados
neste estudo enfocam o perlodo de 2046 em di ante, 1O anos ap6s a minerac;:ao a ceu aberto estar completa.
Contudo, como a mudarn;:a climatica nao apareceria de forma repentina em 2046, mas ja apresenta uma
trajectoria. E provavel que a mudanga climatica se tome cada vez mais perceptive! nos anos mais tardios da
mineragao, desde o infcio dos anos 2030 e daf por diante, ou seja, durante os ultimos cinco anos da
minerac;:ao a ceu aberto.

Pluviosidade
Ha a projecgao de um aumento geral na pluviosidade na area de Tete de 2046 a 2049, (ver Figura 7-30 para a
previsao de chuvas nos meses de verao) e novamente em 2055 se comparada com a media observada. Os
resultados para as quantidades mensais de chuvas estao expressos na Figura 7-30 para os anos 2046 - 2055
e na Figura 7-31 para o perfodo entre 2056 e 2065. No perfodo 2046 - 2049, a pluviosidade apresenta um
aumento anual de 10% acima dos valores actuals. Extrapolando estes dados, seria prudente pressupor um
aumento semelhante a partir de 2030.
Os modelos tambem incluem uma ligeira mudarn;:a na estagao chuvosa pelo perfodo, com meses cujas
medias hist6ricas de pluviosidade eram baixas agora recebendo mais chuvas. lsto e provavelmente devido a
uma mudan9a na zona de convergencia intertropical, um grupo de nuvens que trazem ar humido e quente,
baixas pressoes e tempestades com trovoes. Embora o modelo indique apenas 10% de aumento na media
das chuvas e no numero de dias com precipitac;:ao, no futuro as chuvas tenderao a cair em grandes
quantidades em perfodos curtos de tempo, isto e, havera um aumento na frequencia de chuvas curtas e
intensas. E provavel que este seja o caso para Tete tambem, Mogambique e frequentemente atingido por
ciclones. Os efeitos dos ciclones geralmente se manifestam com mais intensidade no continente atraves de
chuvas pesadas e alagamentos do que com o ciclone em si.
As chuvas futuras sobre a Zambia e o Malawi tambem devem ser consideradas. As chuvas desses dais
pafses alimentam os rios Zambeze e Revuboe nas proximidades da mina proposta. Neste sentido, ambos os
pafses devem receber quantidades maiores de chuvas nos meses que ja sao normalmente humidos. lsto e
AVALIA<;:AO DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)
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e

resultado da intensificagao ja mencionada da zona de convergencia tropical, que a maior fonte de chuvas da
Zambia no verao. Assim, podem ocorrer cheias mais frequentes nos rios e a ultrapassagem da linha de cheia
(de 1:100 anos) .

Temperatura
As medias das temperaturas maximas e minimas devem aumentar em aproximadamente 2°c e 3 - 3,5°C,
respectivamente, para o periodo 2046 - 2065 (remeter a Figura 7-32 e igura 7-33). E provavel que o
aumento da temperatura se torne mais perceptfvel a partir de 2030. Ha tambem a previsao de que o
aquecirnento de verao se inicie antes do que seria previsto pelo registo hlst6rico, em alguns anos. lsto
implicaria o infcro do aumento rias ternperaturas, com a possrvel extensao do periodo quente. Evital notar que
as temperaturas mostradas Sao apenas medias e nao ha previsoes para as temperaturas maximas OU
mini mas que poderiam ser atingidas.
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Consequencias da mudanca climatica para as actividades da central termoelectrica e as medidas
de mitigacao
A mudan<;:a no clima futuro da provfncia de Tete, muito provavelmente podendo ser notada a partir de 2030,
tern o potencial de inviabilizar a mina e a central termoelectrica propostas, dos pontos de vista econ6mico,
social e ambiental. A vantagem de Riversdale e Elgas e que ha tempo entre o presente e 2030 para se
preparar para os efeitos da mudanga climatica a fim de garantir a integridade da infra-estrutura da mina e da
central termoelectrica.
0 maior impacto que a mudanga climatica pode ter sobre a Area de Tftulo Mineiro de Benga sera o impacto directo
sobre a capacidade econ6mica e potencial da mina e da central termoelectrica, que sao descritos na secgao
abaixo.

Abastecimento de cigua
0 abastecimento de agua, necessario para a maior parte das actividades conduzidas na central
termoelectrica, pode ser severamente dific11ltado, ou mesmo interrompido devido aos posslveis periodos
prolongados de chuvas, (uma fonte primaria de agua), aumentos nas ternperaturas rnaximas e minimas,
resultando em maior evaporayao, rnudan9as no len9ol freatico e rnudan9as nos niveis dos rios (uma tonte
primaria de agua) . Ocorrenr.ias extrernas, coma ciclones ou inunda96e:; ~ inunda9oes tambem podem romper
a continuidade do abastecimento de agua. Os impactos potenciais resultantes de secas prolongadas sobre o
fornecimento de agua sao considerados baixos devido proximidade de dais rios de grande porte. As secas
podem, contudo, ter um impacto positive sabre as opera96es da Central Termoelectrica, no sentido de
reduzirem a producjcio de residuos lfquldos das pilhas de carvao estocadas e nos dep6sitos de resfduos,
reduzindo a forma9ao de residuos Hquidos de minera9ao.

a

Armazenamento de aguas residuais
Deve-se considerar o aumento possfvel nas chuvas quando do planeamento das instala96es de
armazenamento de aguas reslduais, tais coma pogos de decantagao, pogos de efluentes, etc., que estarao em
uso ap6s 2030. Essas instala96es tambern devem ter a capacidade de aguentar ocorrencias mais frequentes
de chuvas intensas, ciclones e inunda96es.

Galerias de escoamento e esgotos pluviais
Galerias de escoamento e esgatos pluvials que seraa usados ap6s 2030 devem ser planejados com
capacidade adicional para poderem drenar a agua pravinda de chuvas, alagamentos e ciclones.

Estabilidade de solos de declives
Muitos factores estao envolvidos na estabilidade de solos de declives. Entres estes estao: a alta saturagao do
solo pelas chuvas, peso excessivo das encostas e barrancos devido a acumulagao de agua da chuva, erosao
natural e vibral(08S de trovoes OU de maquh1as. As chuvas iniensas ad1cionais sao esperadas sabre a area de
Tete a partir de 2030, e
provavel que haja um aumento nas tempestades com trovoes. O dep6sito de
resfduos ocidental terla que ser planejado para aguentar chuvas adicionais intensas.

e

Dep6sitos de residuos
Dep6sitos de residuos contendo material de carvao podem gerar residuas liquidos acidos quando expostos a
chuva, particu!armente quando esta e excessiva. 0 dep6sito de residuos em particular, ja que permanecera
ap6s o enerramento da mina, deveria incluir medidas especificas para lidar com asses resfduos lfquidos e
devera ser instalado onde esses resfduos possam ser colectados e manejadas, de forma a nao afectar
negativamente os cursos de agua.

Estradas e outras vias de transporte
A infra-estrutura de transporte, incluindo estradas e ferrovias dentro e fora da concessao pode ser danificada
pelas chuvas pesadas e intensas que e prevista para o fuluro. As chuvas pesadas do inicio de 2008
desaceleraram e dificultaram o despacho e a entrega a partir das minas da Australia e da Africa do Sul. A.s
estradas que serao usadas a partir de 2030 devem ser construfdas e mantidas de forrna a serem utilizaveis
durante epis6dios de mau tempo.

Durabilidade dos equipamentos
Os equipamentos usados na central termoelectrica e aiiedores devem ser capazes de resistir a temperaturas
extremas e devem ser construidos com materias especiais, se necessario.

Abastecimento de ene1yia
Condigoes adversas tais como tempestades e chuvas pesadas podem resultar em falhas no fornecimento de
energia. Tais condigoes podem tambem afectar as linhas de distribui9ao de tor9a ate a mina, desde a central
termoelectrica. Sera necessario haver uma tonte energetica de reserva a disposigao a partir de 2030.

ln/ra-estrutura
Chuvas fortes, inundagoes e ciclones podem danificar a infra-estrutura nas areas circundantes. lsso inclui as
linhas de distribui9ao de for9a, canaliza9ao de agua, estradas, constru96es e redes de telecomunica96es.
Grande parte da cidade de Tete tern abastecimento de agua do vale Nhartanda. Essa e a parte baixa da
cidade e e susceptfvel a alagamentos, o que pode resultar em problemas no abastecimento de agua para uso
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pessoal. As construc;:6es exigirao reforc;:o extra, para resistirem a forc;:a das chuvas fortes. No passado, pontes
ja foram danificadas par alagamentos quando o rio Zambeze ultrapassou suas margens e fabricas ao longo
deste rio tambem ficaram submersas.

Pessoa/ da centml termoelectrica
0 pessoal local empregado para trabalhar na central termoelectrica pode ser afectado, directa ou
indirectamente pelas mudan<;as climaticas. Em Queensland, a produ9ao de uma mina teve que ser suspensa
temporariamente porque os trabalhadores nao conseguiam chegar ao trabalho devido a um alagamento. Alam
disso, o pessoal local pode ter problemas caso a inunda9ao venha a cobrlr ou arrastar suas casas. Em muitas
ocasi6es, o governo precede o reassentamento das pessoas amea9adas pelas inunda96es. lsto pode ter
impacto na fon;a de trabalho local, necessaria para a central termoelectrica. A vila dos trabalhadores
necessitara de medidas de protec9ao contra inunda96es a partlr de 2030. lnunda96es e chuvas fortes podem
ate mesmo por em risco a vida dos trabalhadores na mina e na central termoelectrlca. No oeste da Australia,
seis homens perderam a vida em um desliza.mento resultante de chuvas excepcionalmente fortes que
causaram o alagamento repentino da mina. Precau96es adequadas deverao ser tomadas com relac;:ao a
seguran9a dos trabalhadores durante perfodos de chuvas fortes. Os aumentos da temperatura e da humidade
exigirao medidas para melhor ventila<;ao dos escrit6rios.

Pianos de contingencia
Os pianos de contingencia exigirao o treino adequado ao pessoal necessario a fim de mitigar os efeitos de
ocorrencias coma inundac;:6es, tanto da central termoelectrica como nos arredores, chuva excessiva,
deslizamentos de terra, e incidentes relacionados ao calor. 0 pessoal da central termoelectrica deve ser capaz
de lidar com desastres de forma independente e tomar medidas no sentido de chegar a central termoelectrica
atraves de um numero de vias, conforme as condic;:6es climaticas dificultem ou atrasem a chegada de socorro.

Esgotos,

instala~oes

sanit<irias e de resfduos

a

As instala96es destinadas remo9ao e/ou ao armazenamento de esgotos e resfduos deverao ser reforc;:adas a
fim de evitar derrames e polui9ao. Tais instala96es devem ter capacidade de resistir a altas temperaturas,
chuvas excessivas, tempestades e inundac;:6es.

DoenfaS relacionadas a 6.gua e ao ca/or

Aguas paradas, nfvels mais altos de humidade e temperaturas elevadas criam condi96es ideais para a
prolifera9ao da malaria e da esquistossomose. lnunda96es e ciclones podem resultar em mas instala96es de
forneclmento de agua para os empregados, resultando em c61era ou dlsenteria. Surtos de doen9as
relacionadas agua OU ao calor podem reduzir a for9a de trabalho da central termoelectrica. Devem, entao,
ser elaborados pianos de protec<;iio da saude dos trabalhadores para a preven9ao destas eventualidades e
para lidar com elas de forma proactiva. Estes pianos devem incluir a consciencia dos trabalhadores.

a

Defesas contra Tempestades e Inunda~oes

a

Devido localiza9ao geografica da central termoelectrica, precau9oes extraordinarlas serao necessarias, ja
que a Central Termoelectrica esta vulneravel, com a proximidade dos rios Zambeze e Revuboe, ambos
conhecidos por extrapolar suas margens. Como tempo. a linha de cheia de 1 :100 anos pode aumentar. Em
particular, as chuvas fortes resultam na eleva9ao das aguas do reservat6rio de Cahora Bassa que
frequentemente elevam o nivel do rio Zambeze acima do nfvel de inunda9ao. Como nao ha redu9ao prevista
para as chuvas na regiao, um cenario de "pior das hip6teses" deve ser examinado e medidas de protec9ao
contra inunda96es devem ser implantadas,

Recuperap'io de areas perturbadas
Ocorrencias de chuva extrema em periodos curtos de tempo tern o potencial de dificultar seriamente a
recupera9ao atraves da remo9ao do solo renovado recentemente e da erosao das areas reabilitadas , ambos
criando problemas de sedlmenta<;iio rlo abaixo. A agua represada em areas mais baixas pode afogar a
vegetac;:ao. Medidas extraordinarias devem ser tomadas para evitar a erosao ea forma9ao das po9as de agua.

7.5.4

Monitoriza~ao

As previs6es de mudani;:as climaticas sao feitas com base no melhor conhecimento cientffico disponivel. Os
estudos das mudanc;:as climaticas ainda estao em desenvolvimento com modelos globais e regionals sendo
refinados. E recomendado que o proponente do projecto comissione avalia96es a cada cinco anos das
mudanc;:as climaticas futuras de forma a aumentar a certeza das previsoes ao longo do tempo e,
consequentemente, ser mais capaz de planejar e implementar medidas para garantir a integridade da
infra-estrutura da mina e o sucesso das actividades de recuperac;:ao.

7.5.5

Classifica~ao

dos lmpactos

Classificacao do impacto: Mudanca
Magnitude: 1)aixa - M~~";;rada ' r.~

climatica
.•

Ext~nsao: l9c~I

Durai;:ao: Medio pr.azQ
lmportancia·geral (pre-mitiga9ao): Baixa - Moderada
lmportancia (p6s-mitiga ao : Baixa .
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Tabela 7-19:

Classifica~oes

dos impactos para a

mudan~a

climatica relacionada

a opera~ao da central termoelectrica para o periodo aproximado de 2030 a 2035.

lmpsctos das·mudsnyss resu/tantes do sumento dss chuvss
Alto

Moderado

Local

Negative

Curto p razo

Moderado
(intermitente)

(medidas de prntec9ao para
inunda9ces; programas para a
saude dos trabalhadores;
planeamento para
contingencias) ,

Moderado

Baixo

lmpactos das.mud11nyss climatiir:as resultantes do el(cesso de chuvas
Alto

Moderado

Local

Negativo

Curto prazo

Moclerado
(i ntermitente)

(medidas de protecgao para
inunda96es; programas para a
saude dos trabalhadores;
planeamento para
contingencias),

Moderado

Baixo

lmpactos das mf.!danf/Js climaticas resultantes de secas prolongada$ sabre .o forne<:imemo de agua
Insignificante

Local

Negative

Curto prazo

Mod'erado
(interrnitente)

lnsignificante

n/a

lnsignificante

N/a

Moderado (positive)

/mpactos ·das mudanyas climatic.as resultantes de secas prolongadas spJ?re as operat;oes da mifla e da Central Termae/ectrica
Moderado

Local

Positivo

Curto prazo

Moderado
(intermitente)

Moderado

lmpacto.ii,das mucfanyas c(imaticas resultantes do aumen~o das temperaturss
Alto
Moderado

Local

Negativo

Curto prazo

Moderado
(intermitente)
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Moderado

(programas para a saude dos
trabalhadores; ventilagao),
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7.6

Avalia~ao

e Aptidao do solo e da terra

As actividades de gestao de calamidades em Mo9ambique sao reguladas pela Polltica Nacional contra as
Calamidades. A Politica contra as Calamidades toi aprovada pelo Gabinete em 1999, atraves da Resolu9ao 18/99
de 1 O de Junho. De acordo com o Relat6rio Nacional sabre a Redu9ao de Cafamidades de Mo9ambique para a
Conferencia Mundial sobe a Redu9ao de Calamidades, em Janeiro de 2005, no Japao, o pais considera que hci
pouco risco de actividade sismica. Par conseguinte, o pais nao tern c6digos de constru9ao para o risco de sismos.
Nao obstante, alguns estudos indicam o risco de ocorrencia de sismos na area de Tete. A area de Tete apresenta o
fim mais baixo do Sistema do Rift da Africa Oriental que e propenso para te rramotos. 0 pafs esta localizado na
vizinhan9a do que e conhecido por limite da Nubia-Somalia e abertura de uma zona de falha, a Depressao de Chire,
que se desloca para suf da parte sul do Malawi (JA, 2006). As partes interessadas expressaram preocupa9ao
porque o ultimo terramoto que ocorreu a norte de Tete foi maier do que se passava que fosse passive! naquela area.
A Avaliai;tio do Perigo de Sismos na Africa Oriental e Austral conduzida em 1999 par Midzi et al indica uma
probabilidade de 10% de haver um a ocorrencia excessiva em 50 anos. Outros estudos reportam dados
semelhantes.

7.6.1

Mitigac;ao

Dado que ha algum risco de ocorrencia de sismos que poderao causar danos estruturais na mina durante o perfodo
do seu tempo de vida, o EIA recomenda que a Riversdale devera:
•

Adoptar a abordagem adversa ao risco na concep9ao detalhada da mina em te rmos de estabilidade da inclin9ao
da mina, de concep9ao das infra-estruturas de gestao do dep6sito de residuos, de barragem e da agua e da
concep9ao de outras infra-estruturas da mina.

•

Conceber pianos de emergencias que contempfem as ocorrencias sfsmicas.

•

Manter-se actuafizada relativamente a investiga9ao e as avalia96es do perigo de sismos que estarao a ser
conduzidos na area de Tete e adaptar a planifica9ao em conformidade, se necessario.

7.7

Solos

0 estudo especializado sobre a Capacidade do Solo e da Terra sobre o qual se baseou esta sec9ao esta
incluido no Volume 2 do RIA e esta listado como estudo espe.cializado 12 no p iii.

7.7.1

Abordagem do estudo

A seguinte abordagem foi usada para avaliar os impactos do projecto sobre o solo:
•

Um estudo de reconhecimento pedol6gico do local do projecto foi conduzido com base em uma grade
sobreposta que delineou os padr6es em larga escala para a area total da central termoelectrica proposta.
Perfis de solo foram examinados no local e foram feitas observa96es sobre os diferentes extremos do
solo. lnforma96es relevantes com rela9ao ao clima, geologia, terrenos alagadi9os e geomorfologia
tambem foram consideradas.

•

Os solos foram catalogados e classificados por tipo, propriedades fisicas e qu1m1cas, profundidade,
potencial de erosao, potencial de uso pre-constru9ao e situa9ao nutricional do solo. lnforma96es sobre o
terreno, topografia e outros dados de campo sign ificantes tambem foram registados.

•

A area do projecto foi dividida em zonas, nas quais a perturba9ao potencial do solo foi quantificada para
cada tipo de solo.

•

Os impactos na produtividade do solo foram avaliados para cada tipo de solo.

•

A mitiga9ao proposta tern como finalidade minimizar os riscos da manipula9ao e armazenamento do solo
superficial e o manejo adequado do solo; medidas de monitoriza9ao foram determinadas para garantir o
sucesso da reinstala9ao e recupera9ao do solo ap6s o final da minera9ao.
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7.7.2

Limitac;oes do estudo

0 estudo foi elaborado em um nfvel de detalhe compatfvel com a avaliac;:ao dos impactos e nao fornece
informac;:oes adequadas para a elaborac;:ao de piano de manejo e retirada selectiva do solo. Para tanto, uma
pesquisa mais detalhada dos solos sera necessaria em uma grade mais fina, de 150 m x 150 m.

7.7.3

Situa~ao

do ambiente receptor

0 ambiente de referencia do solo esta descrito no capftulo 6. Os aspectos chave relativos aos solos na Area
de Tftulo Mineiro de Benga sao OS seguintes:
•

Os solos na Area de Tftulo Mineiro de Benga sao muito variaveis (ver Capftulo 6 e Figura 7-34 com
diferenc;:as de textura (tamanho do grao) , estrutura, core mudanc;:as extremas na profundidade do solo ao
longo de distancias horizonio.is curtas. A qufmica do solo tambem apresenta grande variac;:ao.

•

Duas categorias principais de solo ocorrem na area: varzea (solos aluviais) adjacente ao rio Zambeze e
sulus de regi6es intermediarias de encosta ate regi6es de topo (ambiente geol6gico rochoso) (ver Figura
7-34).

•

Os solos da planfcie aluvial ao longo dos rios Zambeze e Revuboe estao na linha de cheia de 1:50 anos.
Estes solos sao facilmente cultivados, com os nutrientes repostos pelas inundac;:oes peri6dicas. Sao solos
lixiviados rapidamente e o conteudo de argila e baixo demais para a retern;ao adequada de agua. Embora
os solos apresentem boas condic;:oes para agricultura de subsistencia, a agricultura comercial nao seria
possfvel sem suplementac;:ao nutricional.

•

A maior parte dos solos das encostas intermediarias ate o topo na Area de Tiiulo ivlineiro de Benga tern
granulac;:ao entre fina e media, textura areno-argilosa a argilosa e estrutura granular de uniforme a pedal.
Em grande parte da area, predominam dep6sitos rasos ou muito rasos de argila. Esses solos sao pouco
adequados para a agricultura.

•

Os solos coluviais (hidrom6rficos) associados com as areas mais baixas e ao redor das linhas de
drenagem e nos ambientes distintos de regi6es alagadic;:as sao geralmente mais argilosos
(argilo-arenosos a argilosos), tern um maior grau de humidade e sao pelo menos dez vezes mais fortes na
estrutura que os sc!os na encosta superior e intermediaria. Onde nao sao excessivamente molhados,
esses solos sao utilizados pelas comunidades, ja que sao mais profundos, apresentam melhor capacidade
de retengao de agua e maior fertilidade que os solos mais no alto.
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•

Uma pon;:ao significativa da proposta Area de Titulo Mineiro de Benga tern solos com caracterfsticas
hidrom6rficas, variando desde solos de campos hUmidos profundo de transi9ao a solos rasos e saturados
de zonas humidas. Os campos de transic;:ao sao moderadamente bem drenados e sustentam uma
pastagem intensiva razoavel. A Zona Humida de Crocod!lo e de Ra-Touro estao associadas a linhas de
drenagem proeminentes e ficam conectadas ao rio Zambeze durante inunda96es . Os solos nesses locais
variam de profundos e bem drenados argilo-arenosos e argilo-siltosos a materiais com perfis muito mais
hUmidos.
TOPO

Encosta

me~ia

superior

Encosta media

Encosta inferior

Dep6sitos co\uviais

• 7

--::::-=-

Planfcie
aluvial
(Varzea)

.- . T
..
j

~··

--·

I

...

-

... ~·

- =-..-

--:.:.-,

-··•

-.

Zambeze

;:""

Figura 7·34: Corte de solo mostrando as mudan1tas nos solos desde o topo ate o rio Zambeze.

7.7.4

lmpacto nos solos

A central termoelectrica e sua infra-estrutura associada cobrern aproximadamente 390 ha, dos quais os
ediffcios da central termoelectrica (128 ha,), o dep6sito de resfduos ocidental (242 ha,) e o reservat6rio
efluente (13 ha,) sao os maiores.

Perda da Aptidao aravel
Os solos que serao afectados pela area da central termoelectrica sao principalmente os solos coluviais mais
profundos e mais ricos em argila da encosta intermediaria e inferior e qu1e devem ser considerados devido ao
seu alto potencial de utiliza<;:ao. Uma gama semelhante de solos sera afectada pelo dep6sito de resfduos
ocidental e pelo reservat6rio efluente associadas a central termoelectrica. E improvavel que as planfcies
aluviais dos maiores rios e os solos hidrom6rficos associados as zonas humidas sejam impactados
directamente pela central termoelectrica ou sua infra-estrutura associada.
Uma propor9ao relativamente pequena dos solos afectados pela area da central termoelectrica tern potencial
aravel (e potencial de uso). Estima-se que os solos afectados na Area de Tftulo Mineiro de Bengatenham as
seguintes capacidades:
•

40% area de pastagem.

•

8 a 10% aravel.

•

2 a 5% zonas humidas.

•

45 a 47% wilderness (areas selvagens) (wilderness e uma classe de capacidade de terra).

A Tabefa 6·20 quantifica a perda de solo que e esperada corno resultado da central termoelectrica, do
dep6sito de residuos ocidental e do reservat6rio efluente . As quantidades mostradas na tabela sao as
quantidades que podem ser retiradas como resultado do impacto directo area da central termoelectrica,
incluindo a pr6pria central termoelectrica, a area .de seu Iago de efluentes, o dep6sito de reslduos a oeste e a
infra-estrutura de transporte. A maioria desses sol.cs sera recuperada no encerramento das instala96es ao
final da vida utii do projecto. Areas de perda permanente nao permanecerao.
Considerando que a forma final do terreno associada a recupera<;:ao da central termoelectrica nao tentara
emular o terreno existente, a capacidade aravel desses solos provavelmente sera perdida. A capacidade ap6s
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o encerramento da mina provavelmente sera limitada a pastagem - o potencial aravel dos solos coluviais das
pequenas linhas de drenagem sazonais nao sera recuperado.
0 efeito de longo prazo do projecto sobre a capacidade do solo provavelmente sera negativo, mas dado que
as areas de terra aravel envolvidas sao pequenas, 0 impacto sera de relevancia baixa a moderada.
Tabela7-20: Solos afectados pela area do projecto, classificados pela sensibilidade aretirada e manipula<;ao
(Nota: Estas areas estao baseadas no nivel de reconhecimento de trabalho de campo para prop6sitos do
AIA. Estas areas nao devem ser utilizadas para fins de planeamento).

Tipo de solo

Central
Termoelectrica

Deposito de
Residuos
Ocidental

Reservat6rio
efluente

Ha,
3,7
Mispah/Glenrosa
0,9
Glenrosa
Mispah
Westleigh
Westleigh /Avalon
r
Sepane
Glen rosa/Mispah
18,0
7,0
Glenrosa/Valsrivier
Valsrivier/Glenrosa
Sepane/Valsrivier
Valsrivier/Swartland
26,1
Valsrivier/Clove11x _ __ __ _ _ _ __
1
Valsrivier
Clovelly/Valsrivier
Oakleaf/Valsrivier
Valsrivier/Shortlands
Oakleaf
Clovelly
Dundee
Oakleaf/Dundee
Hutton
Hutton/Glenrosa
Hutton/Clovelly
Hutton/Oakle.Hf
Floodline (Jinha de cheia)
2,2
Total
57,9

%
Total

%
Categoria
de risco

.

46,1

Vermelho representa solos com alto risco de impacto, que exigem manejo especial durante a retirada, rnanipula9ao e
reim lanta ao.
Amareto representa solos com risco de impacto moderado a alto que exigem manejo acima da media durante relirada,
manl ula ao e relm lanta ao.
Verde representa solos que tern risco moderado de impacto e exigem manejo media durante a retirada, manipula980 e
reim lanta ao.

Risco de Erosao
Muitos dos solos afectados pela area do projecto sao pobremerite adequados para uso aravel e tern limita96es
inerentes que afectam seu potencial de recupera9ao, (Tabela 7-21). Onde esses solos estao envolvidos, o
risco de insucesso na recupera9ao pode ser agravado pela retirada e manipulayao em grande escala. De um
modo geral, os solos afectados sao considerados sensiveis
erosao e compacta9ao, com por96es
significativas sendo altamente sensfveis.

a

A Tabela 7-21 mostra que mais da metade dos solos afectados e sensfvel a compactactao. E passfvel de
erosao ou tern problemas que aumentam o risco sabre a efectividade da recuperac;:ao. Tecnicas inadequadas
de retiradas do solo, sem os especialistas necessarios no local, juntamente com praticas incorrectas de
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armazenamento, compacta9ao desnecessaria durante a reimplanta9ao e outros problemas de manejo podem,
no caso desses solos, causar impactos de longo prazo, reduzindo a oportunidade de se alcan9ar um estado
nao erosivo, livre de especies ex6ticas, e essencialmente auto-sustentavel.
A manipula9ao de solos em grande escala e geralmente realizada sem considera9ao relevante com rela9ao a
separar,;ao dos horizontes e tipos diferentes de solos. Em ambientes onde os solos sao profundos,
relativarnente nao diferenciados, leves e ferteis, ha um risco limitado causado por sua retirada e
reimplanta9ao. ~Jo caso presente, contudo, a retirada de um solo variado, muitas vezes estruturado em um
terreno complexo, criara cond ic;:6es mais desafiadoras ao manejo com risco de recuperac;:ao
consideravelmente alto. 0 impacto potencial sobre a estabilidade desses solos ap6s a construc;:ao e
considerado significativo, com probabilidade de moderada a alta de recuperac;:ao inadequada na ausencia de
mitigac;:ao apropriada.

7.7.5

Mitiga~ao

e

monitoriza~ao

As seguintes medidas de mitigac;:ao e monitorizac;:ao sao recomendadas :
(i)

Riversdale/Elgas elaborara um piano de recupera9ao do solo.

(ii)

0 piano de manejo e reabilita9ao dos solos sera finalizado com base em uma pesquisa detalhada dos
solos, elaborada com o uso de uma grade geometrica apropriada com detalhes suficientes para permitir
a distin9ao entre tipos de solos em distancias curtas. Esta grade devera ser dinamica e devera depender
da uniformidade dos solos afectados. Contudo, devera ser elaborada, no geral, em uma escala de
aproximadamente 150 m x 150 rn . As exigencias para o rnanejo detalhado do solo serao feitas com base
no piano final da central termoelectrica e da pesquisa de solos mencionada acima - o estudo AIA nao
devera ser usado como base para o planeamento.

(iii)

Em areas onde os solos sao retirados ao redor de estruturas permanentes, sera necessario armazenar
esse solo em pilhas. Os solos mostrados em verde e amarelo na Tabela 7-21 podem ser retirados e
empilhados juntas, independente da forrna do solo. A classifica9ao desses solos sera usada na pesquisa
detalhada de solos reterida no item (ii) acima.

(iv)

0 perfodo de tempo em que os solos superficiais serao empilhados deve ser minimizado, na medida do
possfvel, ea localiza9ao das pilhas e seu uso subsequente devem ser planejados de acordo com este
criteria,

(v)

Solos superficiais nao deverao, em hip6tese alguma, ser misturados com solos mais protundos. A
determinac;:ao da protundidade da retirada e a separa9ao dos horizontes do subsolo com baixa
sobrecarga, nas varias areas da mina devera ser um componente maioritario do piano de recupera9ao e
manejo dos solos. A implanta9ao de piano devera ser gerida por pessoal competente, com
conhecimento de processos e recupera9ao de solos.

(vi)

Nos casos em que solos de maior risco sao retirados, estes devem ser armazenados em pilhas
separadas dos solos de manejo mais facil , de acordo com procedlmentos desenhados especificamente
para os tlpos de solos afectados (ver Tabela 8-1 ). Sempre que for possrvel, estes solos estrutu rados nao
deverao ser rnanipulados quando hUmidos, ja que sao susceptiveis a compacta9ao e erosao. Nos casos
em que a manipula9ao dos solos humidos nao poder ser evitada, a quebra dos torr6es e o gradearnento
dos solos reimplantados serao necessarias para quebrar a estrutura, antes da fertilizac;:ao e plantio .

(vii)

As pilhas de solo nao deverao exceder 1,5 m de altura e sobre elas devera ser plantada uma rnistura
apropriada de especies nativas de capim e uma cobertura leguminosa tixadora de nitrogenio. A
manuten9ao desse capim devera ser feita atraves do corte anual. Um regime de fertlliza9ao devera ser
determinado para cada pilha e sera irnplantado de acordo com as exigencias do piano de manejo do
solo.

(viii) A protundidade ate a qual o solo superficial sera retirado sera determinada pelo piano detalhado de
manejo e recupera9ao dos solos e pelo conhecimento da infra-estrutura do projecto que se instalara na
localidade. Onde for planejada a infra-estrutura que carregara cargas pesadas, a retirada do solo incluira
o solo superficial e a camada superior do solo separadamente, a uma profundidade de aproximadamente
750 mm. Onde forern previstas apenas cargas laves, apenas a camada superficial do solo precisara ser
retirada, ate atingir o subsolo.
(ix)

Nas areas de veld natural onde a vegeta9ao for retirada, esta sera misturada ao solo superficial , a fim de
melhorar a fertilidade e conteudo organico do solo.
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(x)

A reimplantai;:ao dos solos sera efectuada ap6s a preparai;:ao das encostas e subsolos de acordo com os
procedimentos e especifica96es determinadas no Plano de Manejo e Recuperai;:ao dos Solos. A
estrategia de recuperai;:ao e recolocai;:ao dos solos superficiais devera ser voltada, na medida do
possfvel, para a recuperai;:ao dos solos e da drenagem de acordo com a formai;:ao natural. Sera,
portanto, importante, armazenar os solos estruturados separadamente, de modo a possibilitar a sua
recolocai;:ao na mesma posi<;:ao na paisagem de onde foram removidos.

(xi)

A manuteni;:ao da vegetai;:ao restabelecida nos solos reimplantados sera executada de acordo com
procedimentos e metas estabelecidas no Plano de Manejo e Recuperai;:ao do Solo. Excepto por
pequenas plantas ornamentais nao invasoras ao redor dos escrit6rios da mina, especies que nao sejarn
endemicas de Moc;ambique provavelmente nao serao usadas para a recupera9ao da area do projecto,
para o embelezamento dos alojamentos do pessoal ou areas adminisrrativas da mina. Especies de
plantas nao endemicas nao serao ser utilizadas em excesso e nenhuma especie exotica invasiva devera
ser utllizada.

(xii) A monitorlzac;ao dos solos perturbados na area de estudo sera executada corno parte integral do manejo
ambiental. A rnonltorlza9ao das pilhas de armazenarmmto dos solos sera executada regularmente para
garantir que estes sejarn mantidos adequadarnente corn vegeta9ao de forma a nao serem contaminados
por outras actividades. Todas as pilhas de solo devem ser medidas e referenciadas em mapas com base
em Sistema de lnformai;:oes Geografias SIG. A monitoriza<;:ao dos so!os reimplantados e sua
recuperai;:ao serao controladas por urn piano de monitoriza9ao abrangente, preparado e implantado
como parte do Plano de Recupera9ao e Manejo dos Solos. A monitoriza9ao deve ser conduzida de
forma cientifica, com referenda a meta mensuravel e com base em parcelas de teste e outras
estrategias de recuperai;:ao para aprimorar o resultado final.
(xiii) Uma auditoria independente do progresso de recuperaQao sera elaborada por especia!istas
independentes, anualmente, durante a vida util da mina e perfodo ap6s o enerramento.
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Tabela 7-21: Factores que podem afectar o potencial de recupera~ao dos solos
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Solos
humidos zona de
transic;;ao

Sensibilidade

(IOE)

Moderado a
alto

S~l~s rasos com ~onteudo de argila de moderado a alto.

a manipulacao

Exigem altos nfveis de manejo para evitar a

compactac;;~o-;- -1

m1nim1zar a erosao.

I

Solos hidrom6rficos a serem evitados sempre que possivel. Associados exclusivamente a zonas humidas. Altam~·n-;-- -1
1
susceptfveis a compactac;;ao ea erosao. Se impactados devem ser recuperados e retrabalhados apenas durante os
.
meses secos. Devem ser armazenados em pilhas separadas dos outros solos.

I.

-1

I Solos hidrom6rficos associados as zonas humidas. Alto conteudo no horizonte B. Exige altos nfveis de manejo para
0,35 - 0,45

evitar a compactac;;ao (particularmente se manipulados quando humidos) e minimizar a erosao. Qualquer estrutura forte
que se desenvolver devido a manipulac;;ao e armazenagem em pilhas exigira o retrabalho na recuperac;;ao. Devem ser
armazenados em pilhas separadas dos outros solos.

r .-:"~ri.. ,.,,

Solos hidrom6rficos com alto conteudo de argila , frequentemente com estrutura formando blocos, Geralmente
encontrado em ambientes saturados. Altos nfveis de manejo sao necessarios para a manipulac;;ao, armazenagem e
reimplantac;;ao. Estes solos se compactam se manipulados quando humidos. A salinidade pode serum problema na
reimplantac;;ao.

Swartland,
Sterkspruit,

Solos cultivaveis com quantidade de nutrientes e proporc;;ao de argila acima da media . Podem ter estruturas fortes e
inchar quando humidos. Geralmente nao bem drenados. Susceptfveis a compactac;;ao se manipulados quando humidos
e sao diffceis de trabalhar quando secos. Acumulam agua em encostas niveladas.

1~9~"'""

Valsrivier

Rensburg.
Arcadia
\;'~-~.~:{~;-

Solos
moderados
a ricos em
argila

Moderado a
alto

!t'..l.~J ~~t:lJ~~:· ~--~~t~-~ ~1 (:;:::~.;

Solos de
textura leve

a

Solos hidrom6rficos com alto conteudo de argila, frequentemente com forte estrutura em blocos, Geralmente
encontrados em ambientes saturados. Altos nfveis de manejo necessaries para manipulac;;ao, armazenagem e
reimplantac;;ao. Solos se compactam quando humidos. A salinidade pode serum problema na reimplantac;;ao.

':(.-)j.::~ . :~~;t~·:,

(·~:frf~.;~;: i

0,35 - 0,45

Solos com argila moderada. A forma Valsrivier castanho (tfpica da area de estudo) pode apresentar problemas de
salinidade. Estes solos sao mais associados a forma Swartland do que a forma Hutton. Tipicamente exigem manejo
\
acima da media no que diz respeito prevenc;;ao da compactac;;ao e controle de erosao. Sera necessario retrabalhar a
estrutura na recuperac;;ao.

Moderado

I

~~~~~~~-

0,15 - 0,35

Poucas limitac;;oes de manipulac;;ao. Bern estruturado, conteudo de argila moderado.

-~-'-!--~~~~~~~l_L_ix_iv_ia_d_o_._m_a_s_c_o_m~p_o_u_
ca_s~
lim
~it_
ac;;_o_e_s_d_e~
m-a_n_ip_u_la_c;;_a_o_._B_a_ix_o_c_o_nt_e_u_d_o_d_e_a_r_g_ila_,_b_e_m~d-re_n_a_d_o_.~~~~-

Vermelho representa solos com alto risco de impacto que exigem manejo especial durante a retirada, manipulac;;ao e
reimolantacao.
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7.7.6

Classifica~ao

do lmpacto

Classificacao de lmpacto: Solos (capacidade do solo)
Magnitude: Moderado
Extensao: Local
Dura9ao: Longo prazo
lmportancia Geral (pre-mitiga9ao): Moderada - Alta
lmportancia (p6s-mitiga9ao): Moderada
~lassificacao de lmp·a cto: Solos (erosao) ~agnitude: Mode~ada

Extensao: Local
Dura9ao: Longo prazo
lmportancia Geral (pre-mitiga9ao): ·Aita
lmportancia (p6s-mitigal(ao): Moderada

7.8

.
'·

Zonas humidas

7.8.1

Termos de referencia do estudo

Os objectivos da avalia9ao dos Habitats de Zonas Humidas foram :
•

ldentifica9ao e delineamento dos ecossistemas de zonas humidas.

•

Caracteriza9ao dos ecossistemas identificados.

•

Avalia9ao do situagao e da importancia dos ecossistemas de zona humida.

•

ldentifica<;:ao de impactos potenciais.

•

Medidas de mitigagao recomendadas para os impactos identificados.

•

Para.metros de monitorizagao e calendario de monitoriza9ao para os Habitats de Zonas Humidas.

,

C!assitica9ao da relevancia dos impactos residuais ap6s a mitigagao.

Os termos de referenda para a avalia9ao de impacto sobre as zonas humidas tern por finalidade os impactos
potenciais da mina e da Central termoelectrica sobre as zonas humidas e recomendar medidas mitigadoras
para evitar ou reduzir os impactos. A avalia9ao cobriu todas as dez zonas humidas de Benga em termos dos
impactos potenciais da. mina e tambem ava!iou os impactos cumulativos da mina e da central teffnoelectrica.
Tanto as fases de constru9ao e opera9ao da mina e da central termoelectrica toram avaliadas.
O estudo partiu do principio de que todas as comunidades na area de Benga seriam reassentadas ate 2011.
Alem disso, assumiu que Riversdale e Elgas empregariam as melhores praticas e medidas de controlo de
polui9ao e adeririam as medidas de mitiga9ao recomendadas pelo AIA, de acordo com suas politicas
ambientais declaradas.
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•
Figura 7-35: Metodo de avaliac;ao de impacto sobre as zonas humidas.

7.8.2

Situa~ao

do Ambiente Receptor

Ha dez zonas humidas na Area de Titulo Mineiro de Benga, incluindo os bra9os locais das varzeas dos rios
Revuboe e Zambeze. Ha apenas mais uma zona humida na area de estudo regional, localizada adjacente ao
Rio Zambeze, em seu lado norte, a aproximadamente 2 km a noroeste do limite norte de Tete.
As zonas humidas, na Area de Titulo Mineiro de Benga, se localizam ao longo dos rios Revuboe e Zambeze,
geralmente a uma eleva9ao de 2 a 5 m acima do nivel da agua do solo. 0 abastecimento de agua para as
zonas humidas se da principalmente pela entrada de aguas superficiais na forma de chuvas e escoamento
nas bacias hidrograticas onde estao localizados. A Figura 7-36 mostra a localiza9ao das zonas humidas, suas
bacias hidrograficas e a direc9ao da agua superficial em cada bacia hidrografica. A maior parte das zonas
humidas tern bacias hidrograficas relativamente pequenas, excepto aquela da Zona Humida de Crocodilo, que
se situa a sudeste da mina.
Todas as zonas humidas sao util lzadas de forma intensiva pelos habitantes locais, mas ainda apresentam
nlveis altos ou muito altos de integridade ecol6gica, de acordo com um estudo utilizando metodologia
desenvolvida pelo Departamento Sul-Africano de assuntos da Agua e Florestas (South African Department of
Water Affairs e Forestry - DWAF, 2005) 13, coma se segue:
•

Zonas hlimidas com integridade ecol6gica Muito Alta (Naturais): Confluencia, Crocodilo e Hilltop 1, 2 e 3.

•

Zonas humidas com Alta integridade ecol6gica (Maioritariamente Naturais): Ra-Touro, Crocodilo Sul 1 e 2,
e varzeas dos rios Revuboe e Zambeze.

a

Todas as zonas humidas tambem tern altos niveis de biodiversidade. Muitas especies sao endemicas area,
ou sao especies protegidas em Mo9ambique (DNFFB, 2002), ou estao listadas no Apendice I ou II da CITES
(UNEP WCMC, 2003), ou relacionadas no Apendice I ou II da Convenc;ao sobre Especies Migrat6rias
(CMS, 2003) ou estao relacionadas no livro vermelho da IUCN, na lista de especies ameac;adas (IUCN, 2008).

13

0 metodo e conhecido como "Metodo de avalia9ao do estado ecol6gico atual" ("Present Ecological State Assessment Method",
no original).
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Figura 7-36: Bacias hidrograficas na Area de Tftulo Mineiro de Benga, mostrando tambem as zonas humidas
associadas com cada unidade de infra-estrutura principal em cada bacia hidrogratica. As setas azuis
indicam a direc~ao do escoamento superficial.

7.8.3

lmpactos sobre as zonas humidas

Os impactos potenciais sobre as zonas hUmidas podem resultar de:
•

A infra-estrutura da mina ou da Central termoelectrica se localizarem directamente sobre as zonas
humidas.
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•

Redu9ao ou perturbagao do escoamento superficial ou contribui9ao do aquffero das Bacias hidrograficas
nas quais as zonas hUmidas se localizam, devido localiza9ao de infra-estrutura da mina ou da Central
termoelectrica nas Bacias hidrograficas.

•

Contamina9ao potencial da agua superficial ou da contribui9ao do aquffero pelos dep6sitos de resfduos, a
CHPP. Pilhas de produto, oficinas e outros itens de infra-estrutura da central Termoelectrica.

•

Fragmenta9ao da paisagem devido

•

Ruf do, vibra9ao e poeira.

•

lntrodu9ao de especies invasoras ex6ticas.

•

Aumento da pressao antr6pica pelos trabalhadores da construgao e da central termoelectrica, atraves de
ca9a pesca e outros usos das zonas humidas.

a

a localiza9ao da infra-estrutura da mina e da central Termoelectrica.

Estes podem resultar em quaisquer dos seguintes impactos:
•

Possfvel perda do ecossistema (destrui9ao).

•

Mudan9as no habitat das especies nativas devido a altera96es na comunidade vegetal.

•

Perturba9ao da fauna e movimenta9ao das especies nativas.

•

As plantas serem sufocadas pela poeira e quantidades cada vez maiores de s61idos em suspensao nas
sec96es de aguas abertas.

•

Redw;ao ou perda da abundancia e/ou diversidade de especies, com a perda concomitante da fauna do
Caderno Vermelho, especies listadas como protegidas em Mo9ambique, bem como das especies listadas
pela CITES e CMS.

•

Estabelecimento de especies ex6ticas invasoras nos habitats devido a chegada de novos propagulos,
altera9ao ou perturbagao de regimes, mudan9as em factores limitadores e fragmenta9ao da paisagem.

Estes impactos podem acontecer na maioria das fases do projecto. Alguns impactos podern continuar alem do
encerramento da mina e da Central Termoelectrica, se a contaminagao dos dep6sitos de residuos e da mina
nao for contida (ver Tabela 7-22)
Tabela 7-22: lmpactos potenciais sobre as zonas humldas por fase do projecto.
Fases do projecto

lmpacto resultante da localizac;:ao da infra-estrutura da central termoelectrica
directamente sobre as zonas hlimidas.

x

x

x

x

Redugao ou perturba9ao do escoamento superficial natural e/ou contribuic;:ao do
aquffero.

x

x

x

x

Contamina9ao potencial da agua superficial, ou contribui9ao do aquffero, dos
dep6sitos de resfduos, CHPP, pilhas de armazenamento de produtos e outras
infraestuturas de mina.

x

x

x

x

Fragmenta9ao da paisagem.

x

x

x

x

lmpacto por poeira e rufdos causados pela construgao e opera9ao da Central
Termoelectrica.

x

x

Estabelecimento de especies invasoras.

x

x

x

Aumento da pressao antr6pica.

x

x

x
x
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lmpactos resultantes da localizacao da infra-estrutura da mina ou da central termoelectrica
directamente sobre as zonas humidas
A unica infra-estrutura localizada actualmente sobre uma zona humida e o berc;:ario de plantas (com cerca de
16 ha, de area) que se localiza na Zona Humida de Hilltop 3. lsto resultara na destruic;ao desta zona humida,
caso a localizac;ao do berc;:ario nao seja modificada.

Reducao ou perturbacao do escoamento superficial e/ou na contribuicao do aguifero
A presenc;:a de infra-estruturas da mina ou da central termoelectrica nas Bacias hidrograficas, das quais as
zonas humidas recebem suas aguas, pode resultar em uma reduc;ao no aporte de aguas para as zonas
hUmidas. Actividades das minas e da central termoelectrica tambem cortarao um numero de linhas de
drenagem que trazem aguas da area de topo localizada a leste da mina. 0 abastecimento de agua para as
zonas humidas pode ser reduzido coma resultado de:
•

Alagamento da superffcie (com consequencias para o escoamento) como resultado de ocorrencias de
chuva de mais de 20 mm/dia; e

•

A contribui9ao dos aqufferos pr6ximos

a superffcie OU elevados presentes na area.

A Tabela 7-23 mostra as bacias hidrograficas na Area de Titulo Mineiro de Benga (tambem indicados
anteriormente na Figura 7-36), tamanho das bacias hidrograficas, zonas hUmidas e infra-estruturas da mina e
da central termoelectrica em cada bacia hidrografica, o tamanho da bacia hidrografica que sera isolada pela
infra estrutura e a percentagem de perda na bacia hidrografica. Estes dados foram tirados da avaliac;:ao
integrada das aguas superficiais e do subsolo (ver sec9ao 7.4) e demonstram o potencial de reduc;:ao do
escoamento.
Tabela 7-23: Bacias hidrograficas na Area de Tftulo Mineiro de Benga, tamanho das bacias hidrograficas,
zonas humidas, e infra-estrutura em cada zona humida, o tamanho da bacia hidrografica que serii isolada e a
perda da bacia hldrografica, em percentagern (%).

As areas de especial interesse estao marcadas em vermelho .
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Area isolada em
percentagem do
total(%)

Area isolada
(Ha,)

313

1115

2

835

Dep6sito de resfduos a
leste; lnfra-estrutura do
local da mina

142

3

507

Dep6sito de resfduos
ocidental

58

5

1385

Minas aberta

692

6

379

Minas aberta

91

7

216

Dep6sito de resfduos a
oeste

79,4

8

207

Dep6sito de residuos
ocidental

19

9,1%

9

207

2,5

1,2%

10

185

Dep6sito de residuos
ocidental

48

11

66

Dep6sito de resfduos
ocidental

19

49,9%
'
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Area da

Numero da
Bacia
hidrografic·
a

Bacia
hidrografi
ca (Ha,)

12
13

Zonas humidas
associadas com a
bacia hidrografica

Mais de 10% da bacia
hidrografica isolada
pela infra-estrutura

Area isolada
· (Ha,)

Area isolada em
percentagem do
total(%)

65

Zona Humida de
Confluencia; Varzea
do rio Revuboe

Dep6sito de residues
ocidental

3,0

5,1%

60

Varzea do rio
Revuboe

Nenhum

0,0

0,0%

21

Zona Humida de
Crocodile Sul 1;
Varzea do rio
Zambeze

Nenhum

0,0

0,0%

32

36

Zona Humida de
Crocodile Sul 2;
Varzea do rio
Zambeze

Nenhum

0,0

0,0%

41

217

Zona Humida de
Hilltop 1; Varzea do
rio Zambeze

Bergario

16

7,4%

42

159

Zona Humida de
Hilltop 2; Varzea do
rio Zambeze

Local da infra-estrutura
da mina

2,0

1,3%

43

37

Zona Humida de
Hilltop 3; Varzea do
rio Zambeze

Nenhum

0,0

0,0%

31

lmpacto sabre a Zona Humida de Crocodilo: Este e a unica zona hUmida na Area de Tftulo Mineiro de
Benga onde ocorrem crocodiles (Crocody/us niloticus). A zona humida e um represamento que colecta agua
das chuvas de verao, armazenando-a em um reservat6rio que e exaurido durante os meses secos. As bacias
hidrograficas 1, 2 e 3 (e 31 e 32, se incluirmos as bacias hidrograficas menores) indicadas na Figura 7-36:
enviam aguas para a Zona Humida de Crocodile. As infra-estruturas, localizadas no interior das bacias
hidrograficas, que poderia reduzir o aporte de aguas sao o dep6sito de resfduos a oeste, a minas aberta e a
infra-estrutura da mina. A area total da bacia hidrografica que alimenta a Zona Humida de Crocodile e de
2457,7 ha, dos quais 514,4 ha, podem ser isolados por infra-estrutura. fsto pode reduzir o escoamento
superiicial para a Zona Humida de Crocodile em cerca de 18%. Alem disso, esta zona humida transborda nas
Zona Humida de Crocodile Sul 1 e 2, e estas duas zonas humidas tambem podem ser afectadas.
Ao mesmo tempo, a contribuic;ao do aquftero vindo do dep6sito de resfduos a oeste para estas zonas humidas
pode aurnentar em quarto vezes (de cerca de 115 m 3 por dia para 470 m3 por dia ate 2020) a menos que
medldas adequadas de mitigac;ao sejam aplicadas ao rnanejo do dep6sito. Contudo, este volume seria
insignificante se comparado ao volume perdido pela contribui9ao do aquffero. Desta forma , ate 2038 a
contribuic;ao do aquffero para a zona humida sera reduzida a zero devido a reversao dos gradientes do caudal
de aguas subterraneas criado pela rninas aberta. Uma das poucas leis em ecologia que ha uma relagao
entre o tamanho de uma area e o numero de especies que la habitam (Collins, Vazquez, & Sanders, 2002). As
especies corn situac;ao de conservac;ao dignos de nota e listadas pela IUCN como quase amea9adas que
ocorrem nas zonas hUmidas de Benga sao as aves Egretta vinaceigula (Gar9a preta), Rynchops flavirostris
(Bico-de-tesoura Africano) e Anhinga melanogaster {Mergulhao-serpente), a tartaruga de casco mole
Cycloderma frenatum, ea tilapia de Moc;ambique (Oreochromis mossambicus) . Nenhuma das especies florais
registadas no local e listada coma rara, ameac;ada, ou protegida.

e

A perda do caudal para a zona humida resultaria em uma perda concomitante no numero e abundancia de
especies que la habitam. A Tabela 7-24 mostra o nurnero de especies associadas com zonas humidas na
Area de Tftulo Mineiro de Benga e o numero restante, no caso de uma perda de 18%. A Tabela 7-25 lista o
nurnero de especies com situac;ao de conservac;ao digno de nota (arnbas sao baseadas no numero de
especies observadas durante os trabalhos de campo, o numero de especies presentes pode, portanto, ser
mais alto). A reduc;ao de 18% no numero de especies nao implica extingao de especies, mas sim que estas
especies se rnudariam para outras areas. Este impacto seria de refevancia moderada se nao for mitigado.
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Tabela 7-24: Numero total de especies observadas na concessao de Benga e o numero de especies
observadas associadas aos habitats de zona humida.
Grupo

I

Numero de especies
observadas associadas com
habitats de zona humida

Numero de Especies ap6s
18% de perda de caudal nas
zonas humidas

I

Anffbios

19

14

Aves

66

51

Mamfferos

4

2

Repteis

14

9

Flora

97

80

Tabela 7-25: Numero de especies de zona humida que ocorrem na Area de Tltulo Mineiro de Benga com
situac;ao de conservac;ao digno de nota. Sem medidas de mitigac;ao, 18% de perdas em numeros podem ser
esperados.
Situac;aoSituagao de Conservagao

Anfibios

Especies endemicas

*M411ibiii!IHI ·2

Especies protegidas em Mo9ambique (DNFFB, 2002)

10

2

25

3

CITES I, II: Especies listadas no Apendice I ou II da
"Convention on the International Trade in Endangered
Species of Flora e Fauna" (CITES, 2003)
CMS I, II: Especies listadas no apendice I ou II da
"Convention on Migratory Species" (CMS, 2002)
EW: extinto na natureza (extinct in the wild)
CR: Criticamente amea9ada (critically endangered)
EN: Ameayada (endangered)
VU: Vulneravel
NT: Quase amea9adas (near threatened)

2

LC: Menos preocupante (least concern)

19

No enerramento , o dep6slto de resfduos seria devolvido e o escoamento superficial retornaria para o sistema
de drenagem local. No caso da mina aberta, um espago vazio permaneceria ap6s o enerramento. 0
escoamento superficial seria desviado ao redor desse espago. Contudo, os aquiferos subterraneos associados
ao dep6sito de Resfduos a oeste e, cumu!ativamente com a mina aberta e o dep6siio de Residuos a leste
contribuem para a redugao da contribui9ao do aquffero, resultando no deficit citado acima.

lmpacto sobre a Zona Humida de Rii-Touro: Esta zona humida e conhecida par ser um local de reprodugao
para o sapo comestrvel que, embora listado como "menos preocupante" (Least Concern) pela IUCN, tern sua
popula9ao em declfnio ao redor do mundo. Esta zona humida se comporta de forma diferente daquela da
Zona Humida de Crocodilo. A bacia hidrografica 10. indicada na Figura 7-36: contribui para a Zona Humida de
Ra-Touro. A agua nao se acumula e corre desta zona humida para o rio Revuboe. Resultados das
modelagens indicam que o volume de contribuigao do aquifero da bacia hidrografica 1O para a zona humida
seria reduzido em 26% devido presen9a do dep6sito de residuos ocidental. Este dep6sito estara estabilizado
a partir de 2011. Podem ser esperados impactos sabre as especies, semelhantes aqueles previstos para a
Zona Humida de Crocodilo.

a

lmpacto sobre a Zona Humida de Conf/uencia: A bacia hidrografica 12 indicada na Figura 7-36: contribui
com escoarnento para as Zona Humida de Confluencia. A pequena area da bacia hidrografica coberta por
parte da area de descarte de estereis do oeste, isolando cerca de 5% da area de drenagem para a Zona
Humida de Confluencia. Issa nao devera ter efeito significativo sabre o caudal superficial para essa area da
bacia hidrografica.

e

lmpacto na Zona Humidade Hilltop 1: O ber9ario cobre uma por9ao da bacia hidrografica 4 i, que alimenta
essa zona humida. Contudo, a contribuii;ao da area do bergario seria limpa e poderia ser devolvida a area de
zonas humidas. Se aceitarmos que isto pode ser alcangado na pratica, a area isolada da drenagem para as
Zona Humida de Hilltop seria de apenas 2% da bacia hidrografica que alimenta essa zona humida. Alem
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disso, conforme mencionado anteriormente, o bergario esta actualmente localizado directamente sobre a Zona
Humida de Hilltop 3, e a recomendagao seria no sentido de retira-lo da zona humida, o que resultaria na
supressao do impacto sabre a bacia hidrografica 41, que alimenta a Zona Humida de Hilltop 1.
lmpacto sobre as varzeas dos rios Revuboe e Zambeze: 0 funcionamento das varzeas desses rios e
resultado do caudal dos pr6prios rios, e nao da contribuigao dos aquiferos de bacias hidrograficas especrticas.
Os modelos mostram que a perda na area da bacia hidrografica que contribui para o caudal dos rios Revuboe
e Zambeze e em suas bacias hidrograficas e tao pequena que nao teria consequencias mensuraveis (ver os
dados na secgao 7,4, impactos integrados nas aguas subterraneas e de superffcie).
lmpacto geral nas zonas humidas advindo da redw;ao na contribuit;ao de suas bacias hidrograficas: A
redu9ao prevista na bacia hidrografica afectaria primariamente as Zona Humida de Crocodile e de Ra-Touro.
lsso pode resultar em falta de agua para essas zonas hUmidas e causar altera96es nas comunidades vegetais
e mudan9as da ordem de 20-26% na diversidade e estrutura respectivamente.
A tendencia de redu9ao da contribui9ao dos aqufferos sera negativa durante a operagao da mina e da central
termoelectrica, mas se estabilizara ap6s o encerramento quando a devolugao da superffcie ao ambiente for
conclufda. Os padroes hidrol6gicos devem, em grande parte, voltar as condig6es anteriores a opera9ao
conforme as areas isoladas voltem, atraves da recupera9ao,
condi9ao original, embora com padroes um
pouco diferentes. Apesar do fato que os impactos nao serao completamente revertidos, o retorno a um
conjunto de condi96es pr6ximas da inicial seria adequado no estabelecimento de um equilfbrio semelhante ao
da situa9ao pre-operacional. Os efeitos previstos sabre todas as outras zonas humidas sao pouco relevantes.

a

Contaminacao potencial da aqua superficial ou da contribuic;:ao do aguffero do dep6sito de
resfduos, oficinas e outros itens de infra-estrutura
Estudos preliminares de geoqufrnica indicam que alguns dos c6rregos de resfduos tern alto potencial de
contaminac;ao. Sem mitiga9ao adequada, a nuvern de contaminantes do dep6sito de resfduos ocidental pode
ter um efeito adverse notavel sabre as Zona Humida Crocodilo e Ra Touro e sabre as varzeas dos bragos
locais dos rios Revuboe e Zambeze. lsso e provavel tanto durante o perfodo de operagao quanto ap6s o
enerrarnento. Tambem pode ocorrer um efeito menor na Zona Hurnida de Confluencia (ver dados na secgao
7,9, impactos integrados nas aguas subterraneas e de superffcie). A Zona Humida de Ra-Touro esta
localizada a menos de meio qui16metro da Zona Humida de Confluencia e pouco mais de um quil6metro do
dep6sito de resfduos a oeste.
A menos que seja mitigado, o impacto do descarte de cinzas pode ser altamente negativo sabre todos as
zonas hurnidas de Crocodile e de Ra Touro, especialmente se combinado com a perda da contribui9ao do
aquffero. Com medidas rnitigadoras, ou seja, evitando o caudal de contaminantes, esse impacto potencial
seria de baixa relevancia.

Fraqmentacao da paisagem
A fragmenta9ao da paisagem devido a localiza9ao dos itens de infra-estrutura resultara em perturba9ao dos
movimentos da vida selvagem. 0 item mais significativo e a estrada de acesso em sua posi9ao inicial na
periferia da Area de Tftulo Mineiro de Benga, logo acima da encosta pr6xima ao rio Zambeze, transpondo
diversas zonas humidas ou suas zonas temporarias e cortando acesso entre as zonas humidas e as varzeas
dos rios Revuboe e Zambeze. A empresa Riversdale indicou que a posi9ao dessa estrada e apenas uma ideia
conceitual, ja que o risco de alagamento naquela area sera alto. Outros estudos especializados recomendam
que a estrada seja implantada mais a leste, na Area de Tftulo Mineiro de Benga.
Alem da estrada de acesso, a porc;ao nordeste do dep6sito de resfduos a oeste se estende ligeiramente entre
a Zona Humida de Ra-Touro e da Confluencia. Contundo, nao ha interrupgao do acesso entre essas duas
zonas humidas, deixando uma faixa de meio quil6metro ao longo da varzea do rio Revuboe entre estas duas
zonas humidas.
Uma estagao de bombeamento esta provisoriamente indicada para se localizar ao longo do rio Revuboe logo
ao sul a por9ao sudoeste do dep6sito de resfduos ocidental. Se a estrada de servigo para a estagao de
bombeamento esta localizada a sul do dep6sito de resfduos ocidental, nao deveria cortar o acesso entre a
Zona Humida de Confluencia e Ra Touro.

Rufdo e vibracao causados pelas operacoes
Rufdo excessive e vibragoes devido as actividades da central termoelectrica e pela movirnenta9ao de vefculos
pesados poderiam ter um impacto negativo sobre a fauna das zonas humidas ja que poderiam espantar os
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animais para longe e tambem interierir com a comunica9ao animal, que e parte importante do funcionamento
de uma especie. Pequenos mamiferos, repteis e anfibios poderiam ser particularmente afectados, ja que
geralmente tern alta sensibilidade a vibra9ao. Estes impactos estao classificados como moderados sem
mitiga9ao. Contudo, com mitiga9ao e ao longo do tempo, conforme as aves e outros animais se aclimatam a
estes efeitos 14 , os impactos devem se reduzir a baixa relevancia.

Estabelecimento de especies ex6ticas invasoras nos habitats de zona humida
Especies ex6ticas invasoras tern a capacidade de se estabelecerem em areas naturais, desalojar a vegetagao
natural e privar a fauna de seus ambientes de reprodugao, alem de consumirem mais agua que a vegeta9ao
natural. Um projecto coma este pode causar o transporte involuntario de sementes de especies ex6ticas
invasoras, pode alterar os regimes naturais de perturbagao das zonas humidas (fogo, inundagao e seca) e
fragmentar a paisagem , deixando pequenas manchas de habitat que sao particularmente vulneraveis a
invasao. Associado com uma reduc;:ao nas bacias hidrograficas das zonas humidas, as especies nativas
podem sucumbir a pressao de especies ex6ticas, que podem encontrar condigoes alteradas favoraveis a
colonizagao. 0 controlo de especies ex6ticas invasoras e possfvel, contudo, atraves do monitoriza9ao regular
e errarlir.Flgifo de plantas ex6ticas conforms aparecercm, c pode reduzir este impacto a situagao u~ 1.Jaixa
relevancia.

Aumento da pressao antr6pica
A abundancia de vida selvagem e afectada negativamente pelas praticas de ca9a e pesca dos habitantes
locais bem coma a transformagao de zonas temporarias de zona humida de habitat funcional em agricultura
de subsistencia. A avaliagao partiu do pressuposto que todas as comunidades dentro da area da Area de
Tftulo Mineiro de Benga seriam reassentadas ate 2011. Contudo, a constru9ao de certos componentes da
infra-estrutura da mina se iniciara no final de 2009/2010. lsto significa que, num prazo curto (cerca de dais
anos), as vilas locais ainda estarao presentes na area. Por motives de seguran9a. a movimentar;ao de
pessoas e animais devera ser restrita a oeste da estrada de acesso a Area de Trtulo Mlnelro de Benga.
Apesar das recomenda9oes nas sec96es acerca da qualidade do ar e rufdos neste relat6rio (secc;oes 7.2 e
7.3) de que a estrada de acesso seja lccalizada mais a leste, restri9oes a rnovimenta9ao reduziriarn a
quantidade de pastagem para os animais e o uso da terra para cultivo e colecta de produtos naturais. Como a
Area de Tftulo Mineiro de Benga faz divisao a oeste com o rio Zambeze, nao ha op96es para disponibilizar
terra adicional para o cultivo e a pastagem. Como resultado, a pressao humana a curto prazo sabre as zonas
humidas e o uso de suas zonas temporarias para cultivo, pastagem e outros usos pode aumentar
significativamente . Associado a presenc;:a na area de trabalhadores da construl{ao, que podem aurnentar a
pressao sabre as zonas humidas, este impacto pode ser de alta relevancia a curto prazo.
A Zona Humida de Ra-Touro ea mais pr6xima ao campo de constrw;ao. Esta zona hurnida ja esta em risco
devido a localiza9ao do dep6sito de resfduos a oeste que causara redw;ao na contribuigao do aquffero que o
alimenta e do potencial de contaminagao resultante de infiltrac;:oes deste dep6sito. Embora medidas de
mitiga9ao tenham sido propostas em outros estudos para reduzir estes riscos, os impactos dos trabalhadores
sabre a zona hlimida causariam um risco cumulative. Os impactos incluiriam a caga, a instalac;:ao de
armadilhas, a pesca, a perturba9ao de ninhos, o lixo, pisoteamento, etc.
Ate 2011, contudo, as vilas terao sido reassentadas. A pressao antr6pica sabre as zonas hlimidas sera
rernovida, o que tera um efeito positivo e poderia, ate certo ponto, contrabalanc;:ar os efeitos da reduc;:ao do
tamanho da bacia hidrografica devido a infra-estrutura. Contudo, se o acesso dos trabalhadores da mina e da
constru9ao as zonas humidas nao for controlado, a cac;:a, a pesca e a perturba9ao antr6pica podem ter urn
impacto de alta relevancia. Com a restrigao necessaria no movimento dos trabalhadores, este impacto seria
de baixa relevancia .

7.8.4

lmpactos cumulativos

A area total da bacia hidrografica que alimenta a Zona Humida de Crocodile e de 2457,7 ha, dos quais
512,2 ha, podem vir a ser isolados pela infra-estrutura combinada da mina e da central termoelectrica. lsto
poderia reduzir a contribuic;:ao do aquffero para a Zona Humida de Crocodilo em cerca de 22,0%, com uma
consequente perda na abundancia e diversidade de especies, dos quais a contribuic;:ao da central
termoelectrica seria de 2%. Este impacto seria de alta relevancia negativa.
14

O santuario para passaros Rondebuill, pr6ximo ao aeroporto intemaclonal 0 A Tambe em Johanesburgo, Africa do Sul, esta
localizado a alguns quilometros do aeroporto, logo abai xo da area de entrada dos avi5es vindos do hemisterio norte. Avi5es Boeing
747 e outros passam acima do santuario em balxas altitudes, causando ru!dos que tornam a fala humana inaudivel , bem como
vibra9ao, sem eteitos negatives sobre o amblente e sobre as aves selvagens presentes no santuario.
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A Zona Humida de Hilltop 2 sera submetida a uma redw;:ao insignificanta na area da bacia hidrografica devido
a localizac;:ao do reservat6rio efluente , mas com o risco de escoamento contaminados deste reservat6rio
efluente a menos que seja mitigado.

7.8.5

Resumo: impacto sobre as zonas humidas

Durante a construc;:ao e a fase operacional, as zonas humidas que estarao mais amea<;:adas sao: Hilltop 1,
Crocodilo, Crocodilo Sul 1 e Crocodilo Sul 2 e a Zona Humida de Ra-Touro. A Zona Humida de Confluencia
estara ligeiramente sujeita a risco . A Zona Humida de Hilltop 1 sera destrufda se o ber<;:ario da mina nao for
removido.
As tres Zonas Humidas de Crocodilo, a Zona Humida de Ra-Touro e a Zona Humida de Confluencia
perderiam 2%, 26% e 5% de suas contribuic;:6es de agua superficial como resultado da infra-estrutura da
central termoelectrica localizada em suas bacias hidrograficas, com a consequente perda no numero e
abundancia de especies, incluindo especies cujo situa9aositua9ao de conservac;:ao e digno de nota: especies
endemicas, especies protegidas em Mo<;:ambique, especies nas listas da CITES e especies nas listas da
IUCN. Especies de zonas humidas com situac;:ao de conservac;:ao dignos de nota e listadas pela IUCN como
quase amea9adas e que ocorrem nas zonas humidas de Benga sao as aves Egretta vinaceigula (Garc;:a
preta), Rynchops flavirotris (Bico de-tesoura Africano) e Anhinga melanogaster (Mergulhao-serpente), a
tartaruga de casco mole Cyc/oderma frenatum, e a tilapia de Moc;:ambique (Oreochromis mossambicus) .
Nenhuma das especies florais registadas no local e listada como rara, ameac;:ada, ou protegida.
Estas zonas hUrnidas tambem podem ser contarninadas se houver contamina<;:ao das contribui96es dos
aquiferos do dep6sito de resfduos ocidental. A Zona Humida de Ra-Toure se situa a menos de meio
quil6metro do dep6sito de resfduos ocidental e 26% das suas bacias hidrograficas estao sob a area do
dep6sito de residuos ocidental, o que significa um risco significativo para esta zona humida. A zona humida de
Confluencia fica pouco mais de meio quil6metro do dep6sito de residuos a oeste, mas apenas 5% da sua
bacia hidrografica vem do dep6sito de resfduos ocidental, o que seria um impacto de baixa relevancia. 0 risco
da contamina<;:ao do aquffero para a Zona Humida de Crocodilo e insignificante, ja que o ponto mais pr6ximo
do dep6sito de resfduos a oeste fica a mais de um quil6metro e uma proporgao insignificante do dep6sito se
localiza na bacia hidrografica 3 que alimenta esta zona hUrnida.
Outros impactos a essas zonas hUmidas especfficas poderiam ser causados pela poeira, especialmente
durante a constrLI<;:ao e estagios iniciais de mineragao, alem do aumento na pressao antr6pica entre o infcio da
construc;:ao e reassentamento das vilas na area de estudo (aproximadamente dois anos, de 2009 a 2011 ). Por
motivos de seguran<;:a, a movirnentac;:ao de pessoas e animais devera ser restrita a oeste da estrada de
acesso a Area de Titulo Mineiro de Benga.
Apesar das recomenda96es nas sec96es acerca da qualidade do ar e ruidos neste relat6rio de que a estrada
de acesso seja localizada mais a leste, restri96es a movimenta<;:ao reduziriam a quantidade de pastagem para
os animais e o uso da terra para cultivo e colecta de produtos naturais. lsto poderia ser exacerbado se o
acesso dos trabalhadores da constru9ao as zonas humidas nao for evitado.
Por fim, ha a fragmenta9ao da paisagem resultante da localiza9ao provis6ria da estrada de acesso a Area de
Titulo Mineiro de Benga em sua posii;:ao inicial na periferia da encosta da Area de Tftulo Mineiro de Benga em
rela<;:ao ao rio Zarnbeze. Esta, na verdade transp6e diversas zonas humidas ou suas zonas temporarias e
cortando transito da fauna entre as zonas hurnidas e entre as varzeas dos rios Revuboe e Zambeze. Outros
estudos ja recomendaram que a estrada fosse construida mais a leste na Area de Tftulo Mineiro de Benga.
Alem da estrada de acesso, a pori;:ao nordeste do dep6sito de residuos ocidental se estende ligeiramente
entre as Zonas Humidas de Ra-Touro e de Confluencia. Contundo, nao ha interrupc;:ao do acesso entre estas
duas zonas humidas, deixando uma faixa de meio quil6metro ao longo da varzea do rio Revuboe entre estas
duas zonas hUmidas. Este impacto devera ser de baixa relevancia.
Uma esta<;:ao de bombeamento esta provisoriamente indicada para se localizar ao longo do rio Revuboe logo
ao sul a pori;:ao sudoeste do dep6sito de residues ocidental. Se a estrada de servigo para a esta<;:ao de
bombeamento esta localizada a sul do dep6sito de residuos ocidental, nao deveria cortar o acesso entre as
Zonas Humidas de Confluencia e de Ra-Tauro.

e

Nenhum impacto significativo previsto sabre as varzeas dos rios Zambeze e Revuboe, ja que suas varzeas
sao mais influenciadas pelas aguas dos rios do que pelas contribui<;:6es das bacias hidrograficas dos
aquiferos, e tampouco sabre as Zonas Humidas de Hilltop 2 e 3 que naa serao afectadas pelas opera<;:6es da
central termoelectrica.
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7.8.6

Mitigac;ao e Monitorizac;ao

Medidas de Mitigacao
As implica96es de mitiga9ao foram divididas em varias categorias, associadas aos impactos em potencial,
como mostrado abaixo. Como primeira medida, um especialista em zonas humidas deve ser consultado para
planear, fiscalizar, dirigir e supervisionar a gestao de zonas humidas durante todas as fases do projecto. Uma
grande enfase e dada a importancia do nfvel correcto de experiencia para adaptar as decis6es de gestao em
campo para condi96es reais.
Redu<;ao ou alteracrao no escoamento e/ou caudal base natural da agua superficial
•

As medidas de mitiga9ao especificadas na superffcie integrada e na sec9ao de agua subterranea (sec9ao
7,4) devem ser obedecidas.
Caso a composi9ao e exiensao da vegeta9ao em qualquer zona humida diminua em mais de 15%, uma
irriga9ao com torneira ou outro sistema que simule o caudal natural da superffcie da agua para a zona
humida afectada deve ser instalado, em particular nos casos de picos do caudal no vP.rFin. Os volumes
bombeados podem ser reduzidos gradualmente a medida que as bacias da bacia hidrografica sejam
reabilitadas ao final da minera9ao e o escoamento "natural" dessas bacias seja restabelecido.

•

A agua para essa irriga9ao deve ser agua de rio. Nenhum tipo de agua residual deve ser usado para
complementar a agua nas zonas hUmidas.

•

0 viveiro deve incluir o cultivo de plantas importantes de zona humida, e caso qualquer vegeta9ao seja
perdida devido ao escoamento de superffcie reduzido, esta deve ser substitufda.

Contaminagao possfvel de agua de superffcie ou caudal base raso proveniente de dep6sito de
resfduos, reservat6rio efluente, pilhas de produtos, oficinas, e outras infra-estruturas
•

As medidas de mitigagao especiticadas na sec9ao integrada de superffcie e agua subterranea (sec9ao
7.4) devem ser obedecidas.

Fragmentagao da terra e consequente restrigao da movimentac;ao da vida selvagem
•

A posictao inicial da estrada de acesso a ATMB (Area de Titulo Mineiro de Benga) ao longo do Rio
Revuboe deve ser deslocada para o leste de forma que fique fora das zonas humidas e de suas zonas
temporarias.

•

Nao deve ser criada nenhuma barreira na forma de estradas ou outras infra-estruturas entre as tres Zonas
Humidas de Crocodile interligadas e as tres Zonas Humidas de Hilltop.

•

A Estrada de servi90 para a esta9ao de bombeamento ao sul da area oeste de dep6sito de estereis deve
ser localizada ao sul deste dep6sito de residuos de forma a nao obstruir o acesso entre as Zonas
Humidas de Confluencia e de Ra-Touro.

•

e

As areas com acesso restrito onde sabido que ha movimentac;:ao da fauna devem ser identificadas com
a assessoria de um especialista em ecologia de zona humida e terrestre e claramente sinalizadas.

Rufdo e vibrac;ao causados por minerac;ao e pelas operac;oes de centrais termicas
•

As recomenda96es de mitiga9ao do estudo especializado em rufdos devem ser implantadas.

lncursao de especies invasoras estranhas nos habitats das zonas humidas
•

Especies invasoras nao devem ser usadas na reabilita9ao de nenhuma area.

•

Nenhuma especie invasora deve ser plantada nos jardins pr6ximos ao bloco de Hdministrai;ao e em
nenhuma outra area do local.

•

Qualquer especie invasora notada no local deve ser removida, com a orienta9ao de um especialista em
remo9ao e preven9ao do retorno de especies invasoras.

•

Especies invasoras devem ser controladas por tres anos ap6s o enerramento.

Aumento da pressao humana

•

0 movimento de veiculos e tratego de pedestres devido a constrw;:ao e outros trabalhos deve ser restrito

as areas externas as zonas humidas.
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•

Treino por indLI<;:ao para trabalhadores da constru9ao civil, outros trabalhadores e para todo o pessoal
incluira educa9ao sobre a importancia das zonas hUmidas, e da fauna e flora locais, alem de uma
comunicai;:ao clara das restri96es e das penalidades para transgress6es.

•

Caso as medidas educacionais e as penalidades nao consigam manter os trabalhadores fora das zonas
humidas, o acesso a essas areas deve ser cercado no local do campo de construi;:ao, da mina e das
actividades da Central Termoelectrica, entretanto tal cerca nao deve restringir o movimento da vida
selvagem.

•

0 sustento e o valor de uso que os nativos dos povoados locais obtem das zonas humidas devem ser
suplementados entre o infcio da constru9ao e o tempo de seu reassentamento caso suas terras para
pecuaria e agricultura dentro da ATMB sejam prejudicadas.

•

Caso haja uma construgao nas zonas humidas ou vefculos de grande porte passem por ela ou por sua
zona temporaria, em qualquer estagio do projecto, uma reabilita9ao imediata deve ser implantada. Esta
deve incluir uma avalia9ao imediata dos dados causados a zona humida realizada por um especialista em
zonas humidas e a rapida implantai;:ao das ac96es de reabilita9ao recomendadas pelos especialistas.

Outras recomendagoes e oportunidades
•

Uma vez que os povoados sejam reassentados e a pressao actual nas zonas humidas seja retirada, a
mina e a central termoelectrica tern a oportunidade de restaurar as areas de zona humida que sofreram
impactos causados pelo uso humano como um beneffcio ecol6gico do projecto, como parte de seus
programas de desenvolvimento sustentavel.

•

Ha oportunidade para o desenvolvimento de capacidades de estudantes de biologia e estudantes de
universidades de Moi;:ambique atraves de seu envolvimento na monitoriza9ao anual da vegetai;:ao e da
vida selvagem.

•

Ha oportunidade de contribuir com dados colectados durante a monitorizai;:ao para pesquisa e outras
iniciativas em Mo9ambique, tais como o atlas de aves de Moi;:ambique e outros projectos similares.

•

Ha oportunidade para o desenvolvimento de capacidades e gerai;:ao de renda para a popula9ao local
atraves da remogao, intensa em mao de obra, de especies invasoras e do plantio da vegeta9ao de zona
humida perdida.
Ha oportunidade de criar zonas hLimidas menores atraves das linhas de drenagem, a drenar a partir de
cima da encosta na ATMB, usando agua de chuva limpa redireccionada. Um especialista em zonas
humidas com habilidade especffica na criagao de zonas humidas artificiais deve ser encarregado deste
tipo de assessoria de forma que as zonas humidas possam ser moldadas para diversidade e proteci;:ao de
especies. Nas ultimas fases do projecto, quando as press6es e os imperativos da construgao e
comissionamento do projecto forem superados, a mina e a central termoelectrica podem considerar a
suplementagao das pesquisas existentes sobre o uso de zonas humidas artificiais para tratar aguas
residuais da mina.

•

Somente uma outra zona humida ocorre na area regional. E uma zona humida relativamente extensa que
consiste em duas unidades localizadas no lado norte do Rio Zambeze adjacente ao rio, a
aproximadamente 2 km a nordeste dos limites norte de Tete. Devido particularidade regional das zonas
hUmidas encontradas em Benga, a mina e a central termoelectrica podem levar em consideragao esfort;:os
para a conservai;:ao desta zona hUmida com consulta a autoridades importantes e ONGs especializadas
em conservai;:ao de zonas humidas.

a

7.8.7

Monitorizac;ao

As seguintes ac96es de monitorizai;:ao devem ser realizadas :

•

0 tamanho e o volume de agua das zonas de zona hUmida (temporaria, sazonal e permanente) devem
ser monitorizados duas vezes por ano (um levantamento na esta9ao de chuva, Dezembro a Mar90, e um
levantamento na estai;:ao seca, Junho a Setembro). Caso seja detectada uma mudani;:a em tamanho
maior que 15%, um bi61ogo de zonas hLimidas qualificado deve ser consultado sobre a possfvel causa da
mudanga. Se a mudanga for resultado de redu9ao do escoamento, as medidas de mitiga9ao citadas
anteriormente devem ser usadas.

•

A composii;:ao e a extensao da vegetai;:ao da zona humida devem ser monitorizadas duas vezes por ano
(um levantamento na estai;:ao de chuva, Dezembro a Mari;:o, e um levantamento na estat;:ifo seca, Junho a
Setembro). A monitorizat;:ao deve ser desenvolvida por um ecologista de zonas hUmidas experiente e
deve ter foco especffico em especies raras, ameai;:adas e de interesse. 0 programa deve incluir pelo
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menos biomonitorizagao, amostragem de diatomaceas como indicador das mudan9as na qualidade da
agua, alem de analises e amostragens da qualidade da agua. Caso seja notado um decrescimo de mais
de 15% na composigao da vegetagao em qualquer zona humida em particular, as medidas de mitigagao
citadas anteriormente devem ser usadas. Caso sejam observadas especies invasoras durante a
monitoriza9ao, as medidas de mitigagao citadas anteriormente devem ser usadas. Caso sejam detectadas
mudangas na qualidade da agua, medidas de engenharia ambiental adicionais devem ser usadas.
•

Caso seja notado um decrescimo de mais de 15% na composigao da vegetagao em qualquer zona
humida em particular, as medidas de mitigagao citadas anteriormente devem ser usadas. Caso sejam
observadas especies invasoras durante a monitorizagao, as medidas de mitigac;ao citadas anteriormente
devem ser usadas. Caso sejam detectadas rnudangas na qualidade da agua, medidas de engenharia
arnbiental adicionais devem ser usadas. A biomonitorizagao deve ser realizada sazonalmente a cada ano.

•

A composigao e a abundancia da vida selvagem da zona humida devem ser monitorizadas duas vezes
par ano {um levantamento na esta9ao ue chuva, Dezembro a Margo, e um levantamento na estac;ao seca,
Junho a Setembro). 0 programa de monitorizagao deve ser desenvolvido por um ecologista de zonas
humidas experiente, deve ter foco especffico em especies raras, ameayadas e de interesse 15 e deve
incluir curvas de especies-area. Caso seja observado um decrescimo de mais de 15% na vida selvagem
em qualquer zona humida em particular, as medidas de mitigagao citadas anteriormente devem ser
usadas.

No mfnimo, os seguintes indicadores devem ser inclufdos na monitorizagao de zonas humidas:
•

lnventarios detalhados de especies de cada unidade de zona hUmida, incluindo:
lctiofauna;
Aves;
Anffbios;
Macroinvertebrados;
Mamfferos;
Repteis; e
Flora de zona hUmida.

7.8.8

Classifica~ao

de lmpacto

Classifica9ao de lmpacto: Avaliacio de lmpacto em Zona Humida
Magnitude: Alta
Extensao: Local
Duragao (operagao}: Medio-Longo Prazo
lmportancia Geral (pre-mitigagao}: Moder~da a alta
lmportancia (p6s-mitiga9ao): Bajxa a desprezfvel

7.9

Ecologia Terrestre

7.9.1

Termos de Referencia do Estudo

Os elementos chave da abordagem para o estudo de ecologia terrestre foram os seguintes:
•

Descrigao da referencia em termos do caracter e da condic;:ao da paisagem.

•

Determinagao do situac;ao e abundancia de fauna e flora existentes e de possfvel ocorrencia.

•

Determinagao da sensibilidade do ecossistema e das especies aos elementos do projecto proposto.

•

Considerag5es do empreendimento proposto em termos de aspectos padrao de interacc;ao com os
ambientes naturais.

•

Determinagao da magnitude dos potenciais impactos causados pela mina.

15

Especies que nao estao relacionadas coma raras ou amea9adas, mas sao esteticamente relevantes, de interesse particular ou
contribuem muito para a caracteriza9ao da paisagem.
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•

Determina9ao da importancia ambiental dos impactos em rela9ao aos processos do ecossistema e da
avalia9ao da efectividade de qualquer mitiga9ao necessaria.

7.9.2

Limita9oes do Estudo

Para a completa compreensao das dinamicas das comunidades e do situagao das especies endemicas, raras
ou ameagadas em uma area, estudos de vegeta9ao e fauna devern incluir preferencialmente investiga96es em
diferentes perfodos (ao !ongo de esta96es/anos} e atraves de replica9ao. Mudan9as de !ongo prazo na
biodiversidade nem sempre sao percebidas em estudos de curto prazo, nem tampouco as varia96es na
biodiversidade devido aos movimentos de animais, tais como migra96es. Entretanto, estudos de longo prazo
geralmente nao sao viaveis para fins de avalia9ao de impacto, sendo necessario que o especialista analise a
importancia das quest6es, no contexto do projecto e das especies de plantas e animais que sao encontradas
ou esperadas.
0 estudo especializado (Ecologia Terrestre , Estudo Especializado 5) incluiu duas sess6es de trabalho de
campo nas esta96es de verao e inverno . A equipa nao encontrou nenhuma cond i9ao que justificasse um
estudo de longo prazo, com a possfvel excep9ao das quest6es relacionadas a ocorrencia do Morcego Amarelo
Pequeno, que e urna especie criticamente amea9ada que pode potencialmente ocorrer na area de estudo.
Esta questao e discutida abaixo e no relat6rio especializado.

7.9.3

Situa9ao do Ambiente Recebedor

Flora
A vegeta9ao na ATMB consiste de cinco tipos de vegeta9ao (excepto zonas humidas e rios):
•

Mata Adansonia-Sterculia - 1891 ha.

•

Mata Mopane - 259 ha.

•

Vegeta9ao Ciliar - 148 ha.

•

Vegeta9ao esparsa e leitos de rio secos - 1 333 ha.

•

Vegeta9ao rasteira ou degradada - 784 ha.

A vegeta9ao da area e uma especie - versao mais pobre da vegeta9ao natural que pode ser esperada na
regiao, Areas cultivadas incluem aquelas que estao actualmente aradas ou areas nao cultivadas. Essas areas
estao desprovidas da vegetagao natural (em terras actualmente cultivadas) ou hospedam diversas especies
pioneiras ou ex6ticas (em terras nao cultivadas). A invasao, especialmente de MarabU (Oichrostachys
cinerea), tambem e altamente difundida nesta area devido a natureza afetada da vegeta9ao. A vegeta9ao ciliar
ocorre ao longo das linhas de drenagem da area. Devido ao fato de que os assentamentos na area ocorrem
nos leitos das linhas de drenagem, esta vegeta9ao recebe consideravel impacto dos disturbios antropogenicos
que resultaram na remogao de muitas especies nativas e na introdu9ao de muitas especies ex6ticas.
A vegeta9ao de mata e consideravelmente menos transformada que a vegetar;ao nas areas adjacentes e
devido a sua condir;ao relativamente inalterada ela te rn o maior fndice de conserva9ao. lsso se deve ao fato
de que essas areas nao sao pr6prias para cultivo e devido a natureza pouco palatavel das especies que
ocorrem, que sao inadequadas para a pecuaria. Os impactos nas matas incluem pecuaria, planta96es e o uso
da vegeta9ao como alimento, medicamento, combustive! e outros usos tradicionais. Nas areas vizinhas, a
minera9ao e um grande impacto. A vegeta9ao e representativa da vegeta9ao regional com algumas varia96es
devido aos impactos, encostas, rochas e conteudo do solo. Parece nao haver uma gestao definitiva da
vegetai;;ao na area e uma gestao por meio de um regime de fogo. Alem das zonas ciliares (que sao
consideradas zonas humidas pela RAMSAR) ha duas zonas hUmidas importantes dentro da area de estudo.

Fauna
A area sofreu forte impacto das actividades antropogenicas tais como plantar;6es e car;a. Grandes mamiferos
como o antflope estao praticamente extintos na area. Pequenos mamfferos estao presentes, dentre os quais
os mais abundantes e difundidos sao os pequenos roedores. Registos hist6ricos da ocorrencia de especies
amea9adas nos habitats em questao sugerem que um total de 51 animais no Livro Vermelho de animais
amear;ados de extin9ao (Red Data Book) pode ocorrer. As avalia96es de campo identificaram somente tres
especies - o Varano do Nila ( Varanus niloticus niloticus), as Tartarugas-de-Carapai;a-Dentada-Africanas
(Pelomedusa subrufa) e as Talha-mar Africanas (Rynchops flavirotris) . Entre as especies que nao foram
encontradas estao uma grande variedade de morcegos, alguns dos quais sao especies no Livro Vermelho e
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uma (o Morcego Amarelo Pequeno) esta muito amea9ado. Os Morcegos Caseiros tern preferencia por
empoleirar-se e aninhar-se em fendas de grandes arvores.

7.9.4

lmpactos na

Vegeta~ao

A minerac;:ao e o processo da central termoelectrica resultarao na perda de aproximadamente 1500 ha de
vegetac;ao nativa. Essa perda localiza-se na minas a ceu aberto, nos dep6sitos de descarte de estereis do
leste e oeste, na area de ocupac;ao da central termoelectrica, na area de processamento da central e nas
areas de infra-estrutura auxiliar, e abaixo de estradas e correias transportadoras. A Tabela 7-26 resume a
extensao da perda de cada tipo de vegetac;:ao, e tambem fornece uma indicac;:ao da irnportancia da
conservac;ao de cada uma, com base no grau de transformac;:ao de cada comunidade dentro da area de
estudo.
lmpactos na Mata Adansonia Sterculia: Dentre as perdas de vegetac;:ao, o impacto na Mata Adansonia
Sterculia sera o mais significativo. As areas remanescentes na ATMB que nao foram transtormadas pelo
cultivo chegam a 1891 ha, dos quais aproximadamente 28% serao perdidos como resultado directo do
projecto. Nenhuma especie ameagada foi encontrada, apesar de haver uma pequena probabilidade de sua
ocorrencia, com base nos registos de especies ameac;:adas em outros locais com esse tipo de vegetac;:ao. A
importancia local da perda sera alta, levando em considerac;ao o caracter intocado da vegetac;:ao, sua
consideravel diversidade de especies e funcionalidade ecol6gica, assim como a possibilidade de ocorrencia de
especies ameac;:adas (nenhuma encontrada). Nao obstante, a importancia geral do impacto em escala regional
e considerada baixa pois esse e um tipo de vegeta9ao comum no vale do Zambeze, e esta bem conservada
em extensas areas na provfncia e em nivel regional. Ao mesmo tempo em que a completa recupera9ao da
abundancia e diversidade de plantas nas matas naturais nao pode ser conseguida durante a reabilitac;:ao, bans
exemplos de projectos similares mostraram que um grau razoavel de funcionalidade ecol6gica pode ser
recuperado.
lmpsctos na Vegetayao Ci/iar: A vegeta9ao ciliar na ATMB sofreu severos impactos causados pelas praticas
de agricultura de subsistencia. A maior parte da mata ciliar ao longo dos rios Revuboe e Zambeze foi
destrufda para uso como lenha e para a prodw;:ao de carvao. A area de ocupa9ao do projecto tern pouco
lmpacto no habitat ciliar, ea maier parte desse impacto se da ao longo das pequenas linhas de drenagem que
cruzam a minas a ceu aberto e a area de processamento, drenando a partir das terras situadas no alto em
direc9ao oeste e sudoeste para os rios Revuboe e Zambeze. Dos quase 148 ha dessa vegeta<;ao na ATMB,
33 ha (22%) seriam peidldos devido a area de ocupa9ao cumulativa. Estas tambem sao areas tortemente
16
utilizadas pela popula<;ao local , que capitaliza o alto conteudo de argila e dos solos geralmente mais
profundos, mais ferteis e mais humidos dos solos nos pes das encostas. Devido a pequena bacia hidrografica
que e afectada e os declives bastante fngremes, essas linhas de drenagem ficam secas a mafor parte do
tempo. A importancia do impacto directo nessa comunidade de vegetac;:ao e considerada baixa.
lmpactos na Mata Mopane: Os impactos cumulativos do projecto em cerca de 80 ha da Mata Mopane. com
quase metade dessa area afectada pelo dep6sito de resfduosdo Oeste, onde ha uma maior concentra9ao da
comunldade da Mata Mopane. A Mopane mais densa ocorre na parte centro-sul da ATMB, geralmente nos
aclives mais altos e rochosos, onde consiste quase que totalmente de vegetac;:ao arbustiva fechada, com
altura de 10 -15 m. Nas areas em que ocorre, esta em sua maioria intocada. com grande diversidade de
especies. Nenhuma especie ameagada foi registada apesar da possibilidade da ocorrencia de alguma com
base nos registos das plantas amea9adas neste tipo de vegetac;:ao em outros locals. A magnitude deste
irnpacto e considerada moderada, dado o estado intocado da vegeta<;ao, sua alta diversidade de especies e a
possibilidade moderada de ocorrencia de especies amea9adas, mas a importancia geral da perda sera baixa
pelo fato de a Mata Mopane ser um tipo comum de vegetagao e de estar bem conservada em extensas areas
na bacia do Zambeze.

e

lmpactos em outros Tipos de Vegeta9iio: A vegetac;ao remanescente que directamente afectada pelo
projecto consiste de uma combina9ao da Vegetac;:ao Esparsa e Leitos de Rio Secos e de Vegetagao
Diminufda ou Degradada. Devido baixa qualidade e condi<;ao destes tipos de vegeta9ao, aliadas a sua baixa
importancia ecol6gica, elas foram combinadas. Esta ultimo tipo de vegetayao e particularmente prevalente no
norte da ATMB e compreende uma proporc;ao signiticativa (240 ha ou 24%) da minas a ceu aberto da mina.
Ela ocorre nas proximidades das rnaiores populac;:oes rurais, e e pobre em especies, com grande crescimento
do numero de especies nativas e ervas daninhas e probabilidade muito baixa de Especies no Livro Vermelho.

a

16

Citada coma 'baixas' no Estudo Especia/ista 11
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A importancia do impacto directo na comunidade sera muito baixa. Combinados, os dois tipos de vegeta9ao
representam quase 40% da area afectada pela area de ocupa9ao cumulativa do projecto.
Alem dos impactos causados pelas perdas directas abaixo da area de ocupa9ao cumulativa do projecto, existe
o risco de danos ou perda de vegeta9ao causados por poluentes. A polui9ao por poeira pode causar algum
impacto na vegeta9ao ao longo de estradas de transporte de carga associadas as minas, e a polui9ao da agua
pode afectar a vegeta9ao ciliar (assim como as zonas humidas I sistemas de rios, os quais sao abordados em
outra parte deste relat6rio). Nenhum desses impactos tern grande probabilidade de causar um aumento
significativo na area de impacto do projecto sobre a vegeta9ao terrestre. As quest6es relativas a polui9ao da
agua serao tratadas no Capftulo 7.4 deste relat6rio - os Estudos Especializados 9 e 1o consideram possfvel a
limita9ao do impacto do projecto na agua a medida em que nao devera haver nenhuma libera9ao de agua que
nao se enquadre na especifica9ao do projecto no ambiente natural. lsso deve garantir que nao haja risco de
polui9ao afectando a vegeta9ao ciliar nessas areas em que ela nao e directamente afectada pela
infra-estrutura da mina e da central termoelectrica. Na Tabela 7-26 os componentes destacados referem-se a
central termoelectrica.

0 risco de impacto do projecto nas especies do Livro Vermefho e considerado moderado, com a possibifidade
da ocorrencia de algumas plantas do Livro Vermelho dentro da ATMB. lsso precisara ser gerido por metodos
de conserva9ao ex situ. A rela9ao a seguir e fornecida pelo Estudo Especiafizado 5 (detalhes fornecidos no
estudo especializado):
•

Amea9adas (EN): Duas especies cfassificadas como Amea9adas podem ocorrer na area de estudo,
ambas com probabilidade moderada de ocorrencia.

•

Vu/neravel (VU): Cinco especies podem ocorrer dentro da area de estudo, duas com afta probabilidade de
ocorrencia, duas com probabilidade moderada de ocorrencia e uma com baixa probabilidade.

•

Pouco Preocupantes (LR}: Duas especies classificadas como "Pouco Preocupantes" podem ocorrer na
area de estudo, com probabilidade de ocorrencia baixa a moderada.

•

Deficiente em Dados (DD): Uma especie deficiente em dados tern afta probabifidade de ocorrencia dentro
da area de estudo.

Alem das especies no Livro Vermefho, as notas do estudo citam o Embondeiro (Adansonia digitata) como uma
especie com alto valor de conserva9ao, tanto por sua importancia cultural corno por hospedar outras especies,
incluindo artr6podes, mamfferos, aves e repteis, fornecendo abrigo, locals de reprodu9ao, agua e alimento. 0
impacto nessa especie e potenciafmente alto sem mitiga9ao.
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Tabela 7-26: Vegeta9oes afectadas por Componentes da Minera~ao e Gera9ao de Energia
.Area Total
do
Componente
Mina (Ha)

•

Mata
AdansoniaSterculia

1891

1021,9

Minas a Ceu Aberto e Limites (Main Pit e Seams C

y

DeRqsitc/ d~f r'asrduos ·ociaental '

242,5

Dep6sito de resfduos oriental

127,0

· PiL~~J_Je ~rrn~~~!l~n:!~nfo ~~ produ~0~.
• '
proc·e-ssamento, ce ntral tennoelectrica e inf a~frutu'ra da'niina '
~ •· · ' "
~

148,4

,

f46,7
44,8

·7 416 \
•I

Viveiro de mudas
Vegeta<;ao
Ciliar

272

&D)

Minas a Ceu Aberto e Limitc~ (Main Pit o Seams C

33

12,5

1021,9

29,3

&D)
· · 242~5
Dep6sito de residues oriental
Pilpas de armazenamen t6de produtos,
prog§ssarnent(>, ·c.entra1:t¢imoefectri?a e inffaestrutUra da mina
.
,

259,2

Mata
Mo pane

127,0

0,6

74.r

o.~

I

Minas a Ceu Abe1to e Limites (Main Pit e Seams C
& D)

33

0,47

Minas a Ceu Aberto e Limites (Main Pit e Seams C

1021,9

25,2

Dep6sito de resfduos cii::idei'ntal

242,5

"39,3

Dep6sito de residuos do oriental

127,0

4,6

&D)

Pilhas de ·arm~enamentotfe produtos,·
p~o~~sai;nento, ce!)tf~I t~@oel~ctriq~e· infra-1 •
est~u~1.~ra Ji~,-~,in,a , • , . , _ ·· , ·
·

1378

Vegetagao
Esparsa e
Leitos
Secos de
Rios

.

739

~ 14::s'"

<l;

Minas a Ceu Aberto e Limites (Main Pit e Seams C
& D)

33

0,15

Minas a Ceu Aberto e Limites (Main Pit e Seams C
&D)

1021,9

458,7

Dep6s1to de resfduos ocider.ta!

242,q

41, 1,

Dep6sito de residuos oriental

127,0

45,7

74,6

10,9

Minas a Ceu Aberto e Limites (Main Pit e Seams C
& D)

33

16,8

Minas a Ceu Aberto e Limites (Main Pit e Seams C

1021,9

240,4

Dep6sito de resfduos ocidental

242,5

13,3

Dep6sito de residues oriental

127,0

31,3

Pilhas de armazenamentode produtos,
processamerito, central tennoelectrica e intra~
estrutura da ITlina

74,6

5,9

33

1,6

Pilhas de armazenamentode produtos,
processamento, central tennoelectrica e infraestrutura da mina

Vegetagao
Diminulda
OU
Degradada

.

&D)

Minas a Ceu Aberto e Limites (Main Pit e Seams C
& D)
Nota: Zonas humidas e rios (145ha) exclufdos da tabela.

7.9.5

impactos na Fauna

Os principais impactos do projecto na vida selvagem resultarao na perda do habitat dentro da area de
ocupagao do projecto, causada pela retirada da vegetagao devido ao dep6sito de resfduos ocidental, a area
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de ocupac;ao da central termoelectrica e outras infra-estruturas do projecto. Perdas no habitat serao na
proporc;ao descrita na Tabela 7-26 acima. A importancia geral do impacto na fauna como resultado da perda
de habitat e considerada baixa devido a abundancia dos tipos de habitat afectados na regiao, ao fato de que a
maior parte do habitat afectado na ATMB esta degradado e pela intensa cac;a de subsistencia que ja causou
severos impactos em mamfferos de grande e medio porte e em algumas aves, particularmente aves de cac;a.
Enquanto outras actividades do projecto (tais como rufdo e vibrac;ao) tambem podem resultar em impactos na
fauna, a maior parte desses impactos sera menor quando comparada ao efeito da retirada da vegetac;ao.
Existe a possibilidade de impacto na fauna ameac;ada. Tres especies no Livro Vermelho forarn registadas
durante o levantamento. Essas especies sao o Varano do Nilo ( Varanus niloticus niloticus), a
Tartaruga-de-Carapac;a-Dentada Africana (Pelomedusa subrufa) ea Talha-mar Africana (Rynchops flavirotris) .
Cada urna dessas especies toi encontrada nas vegeta96es consideradas rnenos impactadas. A probabilidade
de impacto nessas especies e considerada rnuito baixa (ver Tabela 7-27). As outras especies, que tern maior
probabilidade de sofrer impacto, sao:
•

Morcego Caseiro de Thomas (Scotoecus albofuscus).

•

Morcego Caseiro Arnarelo (Scotophilus dinganil).

•

Morcego Amarelo Pequeno (Scotophilus borbonicus).

Como acontece com outros tipos de vida selvagern, o impacto mais importante do projecto resultaria na perda
do habitat dentro da area de ocupac;ao do local. No caso de especies que estejam se reproduzindo na area de
ocupac;ao do projecto, o local de reproduc;ao seria perdido, com um alto potencial de irnpacto significativo. Os
Morcegos caseiros tendem a usar fendas em arvores corno abrigo. A rernoc;ao das arvores Adansonia pode,
portanto, ter um impacto significativo sabre essas especies pois elas normalmente apresentam grandes
fendas nos troncos (ver Tabela 7-27). Alem disso, estes morcegos sao insetfvoros e ajudam a polinizar essas
especies de arvores enquanto cac;am insectos nas flores. lsso pode causar um efeito ainda maior nas
popula96es Adansonia do que meramente no LSA.
Tabela 7-27: lmpactos mais rovaveis sobre a Fauna do Livro Vermelho.
Especies

Probabilidade
de Ocorrencia

lmportancia do lmpacto sem
Mitigagao

lmportancia do lmpacto com Mitigac;ao

Morcego
Amarelo
Pequeno
Criticamente
Ameagado
(situac;ao nao
determinado no
ultimo Livro
Vermelho)

Provavel. Os
morcegos
preferem a
Adansonia,
onde podem
abrigar-se e
fazer ninhos
em fendas

Perda dos locais de abrigo e
aninhamento sera de grande
importancia na ausencia de
mitigagao. 0 rufdo da central
termoelectrica pode tambem causar
impacto moderadamente
significativo, interferindo na
comunicac;ao dos morcegos.
Redugao da perseguic;ao devido ao
reassentarnento dos povoados sera
um impacto positivo.

Substituic;ao de locais de abrigo e ninhos e
reabilitac;ao de areas afectadas reduzira o
impacto. Pelo fato dos morcegos serem
bastante sensfveis a temperatura,
instalag6es de caixas para ninho ou
desenho de construc;ao de tetos para
estimular abrigo e reprodugao de
morcegos - precisariarn ser projectados
por um especialista. Se arvores Adansonia
que servem de abrigo ou local de ninho
para morcegos forern encontradas, a
a.rvore pode ser transplantada para fora da
area de ocupagao do projecto (A Agencia
Sul-Africana de Estradas recentemente
transplantou baobas com mais de 40 tons
cada ao longo de uma de suas estradas.

Tai ha-mar
Africanas

Encontradas
no Rio
Zambeze

Populagao considerada decrescente
devido a construgao de barragens e
ao impacto da agricultura nos locais
dos ninhos e no habitat. Colecta de
ovos, captura e disturbios gerias na
area de ninhos pelo gado tambem
causarn serios irnpactos em
algumas areas. Durante a
reproduc;ao, ficarn
predorninantemente confinados a
extensos bancos de areia em rios
largos. Grande numero desses
passaros ocorre e reproduzem-se no

Assegurar que a qualidade da agua atenda
a especificagao do projecto.

Pr6ximas de
Arneagadas
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Especies

Probabilidade
de Ocorrencia

lmportancia do lmpacto sem
Mitigar;:ao

lmportancia do lmpacto com Mitigar;:ao

Rio Zambeze.
Ha pouca probabilidade de impacto
significativo causado pelo projecto
contanto que a qualidade da agua
no Zambeze nao seja afectada,
Baixa lmportancia do lmpacto.
Varano do Nilo
Baixo risco/
Menor
Preocupagao

Encontrado no
Rio Zambeze,
e no Rio
Revuboe e na
Zona Humida
de Crocodilo

Tartaruga-deCarapar;:aDentada Africana
Baixo risco/
Menor
Preocupa9ao

Encontrada no
rio Zambeze e
no rio
Revuboe.
Esperada na
Zona Humida
deCrocodilo

.

9 situa9ao da popula9ao e incerto,
Ultima revisao em 1996 necessita de
actualizagao. Perda do caudal na
Zona Humida de Crocodile pode
resultar em um impacto
moderadamente significativo se a
area de superffcie da zona hUmida
for materialmente contrafda. Sujeita
a preven9ao adequada de polui9ao
da agua causada pelo projecto, a
qualidade da agua nao deve ser
afectada, nao tendo impacto
consequente nos crocodilos.
0 situa9ao da popula9ao e incerto,
Ultima revisao em 1996, necessita
de actualiza9ao. Perda do caudal na
Zona Humida de Crocodilo pode
resultar em um impacto
moderadamente significativo se a
area de superffcie da zona humida
for materialmente contrafda. Sujeita
a preven9ao adequada de polui9ao
da agua causada pelo projecto, a
qualidade da agua nao deve ser
afectada, nao tendo impacto
consequente nas tartarugas.

Substituigao do caudal perdido do riacho
devido a area de ocupagao do projecto na
bacia hidrografica da Zona Humida de
Crocodilo. Com a manuten9ao dos caudais
existentes na zona humida, a importancia
do impacto sera baixa.

Substitui9ao do caudal perdido do riacho
devido a area de ocupa9ao do projecto na
bacia hidrografica da Zona Humida de
Crocodilo. Com a manuten9ao dos caudais
existentes na zona humida, a importancia
do impacto sera baixa.

Nots: 0 destsque em amarelo marca especfes que foram observsdas nas V1sftas de campo.

7.9.6

Medidas de Mitigac;ao

(i)

Riversdale e Elgas devem estar em conformidade com o padrao do projecto para a gestao de agua no
local, e davam prevenii o derramamento de agua polufda no ambiente naturai. Todas as fontes de
polui9ao devem ser isoladas do ambiente natural e qualquer agua polufda gerada por essas fontes
deve ser contida e tratada caso a inten9ao seja devolve-las ao ambiente natural.

(ii)

Caso as comunidades dentro e ao redor da ATMB sejam reassentadas, como proposto no caso base
do projecto, entao Riversdale e Elgas devem gerir a area sobre a qual tern jurisdigao, fora da area de
ocupagao da infra-estrutura do projecto, como area de conservagao. Aos empregados e visitantes do
projecto devem ser fornecidos programas de indu9ao e educa9ao para estimular uma cultura que
minimize o risco de pesca predat6ria, acendimento de fogueiras, destrui9ao ou perturba9ao de
vegeta9ao e outros problemas relacionados conserva9ao no local.

a

(iii)

Empregados devem ser proibidos de colectar madeira para fogo na ATMB para a produ9ao de carvao
ou para venda na area de grande Benga.

(iv)

As decisoes finais sobre a localiza9ao exacta da infra-estrutura na area do projecto serao tomadas com
as informa96es de um ecologista para reduzir o impacto em paisagens sensfveis e no habitat de
especies no Livro Vermelho.

(v)

Nos locais onde a infra-estrutura linear do projecto cruza as zonas humidas ou zonas ciliares, a
remogao da vegetagao deve ser garantida com o uso de equipamento especializado ou trabalho manual
de forma a evitar a compacta9ao do solo.

(vi)

A indugao e educa9ao de trabalhadores, mao-de-obra contratada e visitantes combinadas a
demarca9ao das areas e habitats sensfveis devem ser garantidas para controlar o acesso e limitar o
risco de danos a essas areas e especies.
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(vii)

Zonas tampao devem ser mantidas ao redor de zonas ciliares.

(viii)

Um programa de controlo de especies ex6ticas deve ser implantado. A preven9ao da prolifera9ao de
especies ex6ticas deve ser uma tarefa especifica de gestao do programa actual de reabilita9ao na
central termoelectrica e os registos apropriados de todo o trabalho feito a esse respeito devem ser
mantidos. As especies ex6ticas presentemente no local, com enfase nas especies alienigenas
invasivas, deverao reduzir-se ao longo do tempo, mas nao onde isso causara erosao, aumento dos
impactos da poeira ou comunidades locais privadas de suplementos alimentares ou de outros produtos
uteis. 0 programa das especies ex6ticas devera ser gerido e controlado durante a vida util da central
termoelectrica e por pelo menos tres anos ap6s o encerramento da central termoelectrica.

(ix)

Um Programa de Reabilita9ao de lnfra-estrutura sera preparado e deve ser implementado
sistematicamente durante a existencia da central termoelectrica. 0 programa sera dividido em varies
componentes que devem incluir, entre outros:
Um piano de gestao de solos que controle a remogao, armazenagem, manejo e restabelecimento da
camada de superficie;
Um piano de restabelecimento de vegetagao que determina OS tipos de grama, metodos de
propaga9ao, fertilizar;ao, restabelecimento e cuidados de manuten9ao da flora natural no local,
incluindo tanto a flora herbacea quanto a amadeirada;
Um piano de monitoriza9ao de reabilita9ao que determina os metodos cientificos, objectives
definidos, metas, resultados finais e frequencia das tecnicas de monitorizal{ao a serem usadas para
avaliar o sucesso dos objectives de reabilitar;ao especificados para a central termoelectrica.

Medidas especificas para flora afeclada
•

Onde for possivel, em particular a volta das infra-estruturas onde e possfvel alguma flexibilidade na
localiza9ao, os Embondeiros deverao ficar no local.

•

Algumas arvores jovens de Embondeiro que ocorrem no caminho da mina deverao ser transplantadas
para o viveiro da mina para posterior uso na reabilita9ao para estabilizar os solos, em particular nas areas
onde a topografia aumentara substancialmente acima do nivel natural do solo.

•

A possivel ocorrencia de especies de plantas amea9adas na area de ocupaQao da central termoelectrica
sera verificada atraves de levantamentos de campo detalhados antes da construQao da central
termoelectrica. lsso se aplicara somente as vegeta96es Adansonia Sterculia e Mata Mopane pois estas
contem o habitat mais ou menos intocado onde a ocorrencia de especies amea9adas e mais provavel.
Onde encontradas, estas especies devem, quando possivel, ser transplantadas para o viveiro ou
directamente para outras partes da area do projecto onde perturba96es futuras nao sao provaveis. 0
sucesso dos transplantes sera monitorizado e registado.

•

Conforma9ao, cobertura e revegetaQaO do dep6sito de residues ocidental e de reservat6rio efluente
ocorrerao simultaneamente com o progresso do desenvolvimento para minimizar impactos tais coma
escoamento (defluvio), sedimenta9ao e poeira. Como indicado acima, todo o escoamento (defluvio)
potencialmente polufdo sera capturado e nao sera libertado no ambiente natural a menos que a qualidade
atinja o padrao do projecto.

•

Riversdale e Elgas monitorarao e, quando necessario, intervirao em areas que estao fora da area de
ocupa9ao da central termoelectrica , mas que estao actualmente degradadas e que seriam beneficiadas
com a reabilitaQao.

Medidas especlficas para a fauna afectada:
As seguintes medidas gerais aplicam-se a toda a fauna:
•

Riversdale e Elgas assegurarao que armas de fogo ou qualquer outra arma de car;a sejam proibidas no
local.

•

Riversdale e Elgas implantarao programas de consciencia ambiental entre os empreiteiros contratados e
seus empregados durante a constru9ao e a fase operacional da central termoelectrica. Particularmente
durante a construr;ao, os empregados serao treinados para identificar especies arb6reas ou subterraneas
expostas pela retirada da vegeta9ao e do solo e terao acesso imediato aos especialistas competentes, no
local, que podem colecta-las para mais tarde liberta-las em outro lugar. Sera mantido um registo
detalhado de todas as especies que forem colectadas e transplantadas, assim coma de qualquer especie
que seja morta.

•

0 acesso atraves da ATMB sera via rotas de construgao aprovadas como elementos activos do projecto.
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•

Banheiros m6veis serao fornecidos durante as fases de constru9ao e opera9ao de forma a minimizar o
trafego nao autorizado de trabalhadores fora das areas designadas para prevenir contamina9ao fecal de
extensas areas da ATMB.

•

Deve ser feita uma provisao para multar ou demitir qualquer empregado que seja encontrado a tentar
capturar ou maltratar de alguma forma animais selvagens.

As recomenda96es a seguir destinam-se

a protec9ao de passaros:

•

A equipa do projecto deve ser informada sabre a importancia dos passaros e sabre coma evitar
perturba-los;

•

Aiversdale e Elgas instalarao dispositivos de aviso claramente visfveis em linhas de transporte para evitar
colis6es e poleiros em postes para evitar que aves de rapina e grous sejam electrocutados.

As recomenda96es a seguir destinam-se

a protec9ao de repteis e anffbios:

•

Programas educacionais para trabalhadores da constru9ao civil e operadores devem ser implantados para
assegurar que estes estejam alertas a possibilidade de encontrar camale6es e cobras na area do projecto
e que estes animais devem ser resgatados e nao maltratados. Se as cobras forem pegadas em
armadilhas ou presas, elas nao devem ser tocadas ou maltratadas a menos que haja uma situac;ao de
risco de vida. Um especialista no manuseio de cobras deve estar disponfvel e sera chamado para pegar e
libertar com seguranc;a qualquer animal encontrado que nao possa escapar por seus pr6prios meios.

•

Programas educacionais sabre anffbios tambem serao implantados, particularmente a Ra-Touro, que e
uma especie no Livro Vermelho e que, devido ao seu tamanho, pode deliberadamente ou
inadvertidamente ser ferida.

•

As equipas de construc;:ao civil e operadores deverao passar por curses peri6dicos de actualizagao para
reforc;ar mensagens a respeito da conservagao dessas especies .

Nao ha recomenda96es especfficas para a protecr;:ao de invertebrados devido a dificuldade de identificar;:ao
dessas especies por aqueles que nao estao familiarizados com entomologia e por raz6es praticas com rela9ao
a colecta e armazenagem da camada de superffcie.

7.9.7

Programa de Monitorizac;ao

Os tiansectos de vegeta9ao identificados para este estudo precisam ser monitorizados anualmente com
rela9ao composir;:ao de especies, mudan9a e cobertura vegetal.

a

•

As mudan9as na cobertura vegetal e no tipo de vegetac;:ao tambem precisam ser monitorizadas
anualmente, atraves de sensoriamento remote e imagens de satelite com alta resolu9ao, obtidas no final
do verao (Margo).

•

Planificar um programa de monitorizar;:ao de mamfferos para avaliar sistematicamente os efeitos do
projecto na popula9ao de mamfferos, atraves da estimativa de densidades populacionais das especies
mais vulneraveis de mamfferos, com relagao aos factores de perturba9ao.

•

A captura sazonal (inverno/verao) com armadilhas Sherman, pitfall (ou similar) ea monitorizai;:ao acustica
de morcegos devem ser empreendidas semestralmente, nos pontos que foram estabelecidos na area de
estudos.

•

Para monitorizar os impactos sonoros, a avifauna deve ser monitorizada atraves de rede de neblina,
senso, grava96es acusticas e analise.

•

Conduzir um programa sazonal de monitorizac;:ao de cantos de passaros. Diversas especies-alvo
adequadas (osclnes territoriais) devern ser escolhidas para este estudo, com base nas especies
identificadas em cada local para estudo.

•

Analise de comunicac;:ao sonora, para determinar os efeitos do empreendimento industrial nos passaros.
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7.9.8

Classificac;ao de lmpacto

Classificacao de lmpacto: lmpacto Terrestre.
Magr:iitude: Moderada
Extensao: Local
Dura9a"q;.LongQ prazo
.
. .. . . ·.. . . .. .
....... ,; '·"'
. ..... .
lmportanCia Geral ·{pre-mitiga9aoJ: Mo~~rada -A.lti((rncfrGeg~s · ame~g~~osl
lmporta,ncia (p6s-mitiga9ao): Baixa ·
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Aquatico

Os ecossistemas aquaticos de agua doce incluem rios, cursos de agua, nascentes, lagos e areas humidas. No
contexto desta subsecc;:ao, os ecossistemas aquaticos estao limitados aos dois principais rios na area de
estudo: os rios Zambeze e Revuboe. Trata-se das areas humidas e da drenagem associada a elas no
Capftulo 7.7.
Do ponto de vista ecol6gico, recreativo e econ6mico, os ambientes aquaticos sao extremamente valiosos. Eles
tendem a ser mais estaveis que os ambientes terrestres, com flutuac;:oes que sao regulares e sazonais as
quais os organismos estao adaptados. Mudan<;as ambientais como nfveis de caudal, temperatura,
sazonalidade, turbidez, riqueza de nutrientes, pH e conteudo de oxigenio podem trazer impactos negatives e
fortes para a qualidade da agua e podem exercer impactos ainda mais profundos nos organismos aquaticos e
ecossistemas, resultando em uma riqueza de especies reduzida. Esses factores ambientais de stress tambem
podem aumentar a vulnerabilidade a qufmicos t6xicos.

7.10.1

Termos de Referencia do Estudo

0 estudo investigou a qualidade da agua e as populac;:oes de vertebrados e invertebrados em 5 areas nos rios
Zambeze e Revuboe. Colheram-se amostras no Rio Zambeze, tanto a montante de Tete (Zam 1) quanto a
jusante (Zam 2 e 3). Para o Rio Revuboe, colheram-se amostras em 2 pontos, um pr6ximo a Ponte de Moatize
(Rov 1) e o outro nas proximidades da confluencia com o Zambeze (Rov 2).
Diversos factores relacionados a qualidade da agua foram medidos: pH, temperatura, condutividade electrica
e oxigenio dissolvido, tendo em vista que tern uma relac;:ao directa com a vida aquatica presente no
ecossistema. Os rios tambem foram amostrados tanto com rela9ao a invertebrados, uma abordagem
reconhecida para a avalia9ao da saude aquatica, quanto para especies de peixes.
As varzeas dos rios Zambeze e Revuboe tambem exercem importancia sazonal tanto para os ecossistemas
aquaticos quanto para os humanos, que utilizam as ·varzeas para a agricultura. Os usos humanos das areas
humidas e de seus recursos tambem foram avaliados.

7.10.2

Situac;ao do Ambiente Receptor

Os detalhes dos sistemas dos rios na area de estudo estao inclufdos no Capftulo 6 do AIA e no Estudo
Especializado 6. Apresentamos aqui uma breve sinopse.
A avalia9ao de referencia mostrou que dentro da AEL, os ecossistemas dos rios Zambeze e Revuboe nao sao
naturalmente diversos, atingindo classifica96es de habitat razoavelmente pobres. lss9 nao implica que os
sistemas estejam polu fdos, mas slmplesmente que, na abrangencia particular desses rios, a disponibilidade de
habitat para os diversos organismos e llmitada, resultsndo em uma diversidade e em uma abundancia mais
baixas de macro-invertebrados aquaticos. As limita96es no habitat da fauna bentica tambem tendem a ser
reflectidas em nfveis mais altos da cadeia alimentar.
A qualidade da agua nos dois rios e boa, com uma ligeira eleva9ao nos niveis de sal durante o inverno, que,
no entanto, estao dentro da variac;ao normal. Os impactos humanos sao principalmente na forma de pressao
pesqueira nos dois grandes rios. 0 esgotamento dos peixes na vizinhan9a das areas de densidade
populacional na AEL se reflecte nos resultados apresentados na electro-pesca efectuada no estudo
especializado e tambem no facto de que uma pesquisa com pescadores demonstrou que aqueles que se
afastam mais de suas vilas pescam mais peixes. As popula96es piscicolas tambem parecem ser
selectivamente afectadas, com uma redu9ao no numero de especies mais visadas, tais como Truta Chessa
(Distichodus schenga) e Peixe-tigre (Hydrocynu vittatus).
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7.10.3

lmpacto na Ecologia Aquatica

Degradacao dos ecossistemas aguaticos por aumento na sedimentacao
Ha muitas possfveis causas para a gera<(ao de sedimentos e deposi1tao nos principais sistemas tluviais
adjacentes a area do projecto. As actividades de construgao sao a causa mais significativa a curto prazo, com
a remogao da vegetagao presente em grandes areas de solo, expondo-os ao deiluvio causado pelas aguas
pluviais. As consequencias tfpicas da sedimenta<(ao sao descritas no Quadro 7-7.

A importancia desse impacto e considerada baixa. As perdas se darao por um curto perfodo de tempo, ap6s o
qual a drenagem nas areas perturbadas por construg6es sera controlada e direccionada e os solos
perturbados serao recuperados ao redor da planta. A drenagem natural na area ocupada pela mina sera
redireccionada, de forma que a erosao originada pela remogao inicial da area sera limitada somente ao efeito
directo da pluviosidade, escoamento (defluvio) que pode ser contido dentro da mina. Alem disso, os rios
Zambeze e Revuboe contem altas cargas de sedimentos durante seus caudais de pico, que constitui o
periodo durante o qua! se podem esperar sedirne ntos adicionais provindos da drenagem na area. E
improvavel que os volumes relativamente pequenos de sedimentos que possam vir H ser gerados nas areas
de construgao tragam impactos materiais para os habitats ou organismos dentro desses dois sistemas fluviais .
Durante a fase operacional da central termoelectrica e possfvel que sedimentos sejam gerados pelas
estradas de transporte nao pavimentadas e por outras areas que tenham sido perturbadas pela infra-estrutura
da central termoelectrica, onde 0 caudal nao e contido pelo Sistema de agua suja. E improvavel que
constituam uma area significativa - a maior parte da chuva que cai n superffcie das terras que recebem
impactos da central termoelectrica e de sua infra-estrutura drenara para areas controladas, onde os
sedimentos serao removidos por sedimentagao. A barragem de controlo de polui9ao e proposta nas !inhas de
drenagem iocalizadas na extremidade do dep6sito de resfduos - qualquer sedimento arrastado dos lados do
dep6sito sera capturado peia barragem, que sera ajustado para acomodar a infiltragao e o caudal de uma
inunda9ao de 1:100 anos.
No momento do enerramento, prop6e-se que toda a infrae-strutura associada a central termoelectrica seja
rernovida e que as arsas descobertas sejarn recuperadas. O estado final identificado para a recupera9ao e um
terreno estavel e nao erodivel, coberto com grama nativa e especies de arvores. Quando as medidas de
controlo propostas tiverem sido implanladas, a importancia do impacto da gera9ao e da descarga de
sedimentos nos rios Zambeze e Revuboe sera considerada baixa.

Oegradacao dos ecossistemas aguaticos devido ao aumento na pressao antropogenica nas
proximidades da area do projecto
0 crescimento de um n6 industrial em Benga provavelmente levara a um influxo de imigrantes. Um aumento
consideravel na populagao da Cidade de Tete pode ser esperado e assentamentos informals tambem podem
ocorrer nas areas exteriores. Ernbora existam diversas recomenda96es na AIA para a gestao do cresci mento
populacional, e para minimizar o influxo de pessoas. E improvavel que ele possa ser totalmente detido.
Durante a vida u!i! da central termoe!ectrica, o cenario rnais provavei e ode um aumento populacional durante
o perfodo de vida da central termoelectrica. Issa sera particularmente evidente caso exista um crescimento
significativo no sector dos pequenos neg6cios da cidade, devido ao aumento na demanda por bens e servi<(OS
e
implantaQ8.0 de interven96es bem sucedidas pelo Programa de Oesenvolvimento Sustentavel da
Riversdale e da Elgas. Em tais circunstancias. Tete se tornara um ponto de crescimento, conhecido como um
lugar de oportunidades, que encorajara imigrantes a se mudarem para a area.

a

Uma parte da populagao expandida sera acomodada nas areas formais de crnscirnento. Ouira parte, formada
pelos colonos informais, pode vir a se localizar em qualquer parte, mas e provavel que se localize nas
proximidades de acesso a estradas existentes e agua. Com o aumento populacional vira um aumento brusco
na pressao sobre os recurses naturais, que se pode manifestar de diversas formas:
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•

Aumento na contamina9ao microbial dos abastecimentos de agua por humanos e gado;

•

Aumento na contamina9ao industrial devido ao crescimento das cidades de Tete e de Chingodzi, em
resposta ao estimulo da central termoelectrica;

•

Aumento na pressao pesqueira tanto na Area de Estudo Local como na Area de Estudo Regional;

•

Remo9ao da cobertura vegetal (desbravamento) para agricultura de subsistencia e habita9ao, causando
um aumento no escoamento (defluvio) e cargas de sedimento mais altas nos rios;

•

Aumento de pastos e defluvios associados e erosao das margens dos cursos de agua;

•

Aumento na carga de nutrientes e crescimento de algas;

•

Declfnio na cobertura de vegeta9ao riparia, diversidade e recrutamento;

•

Diminui9ao na quantidade de serapilheira e na reciclagem de nutrientes;

•

Aumento na compacta9ao do solo e na erosao ao longo dos cursos de agua;

•

Aumento do escoamento (defluvio) de estradas e picadas.

No cenario de caso de base da Riversdale e Elgas, no qual as vilas na Area de lnfluencia Directa da central
termoelectricas sao reassentadas, o aumento no uso de recurses devido ao crescimento da popula9ao na
area pode ser contrabalanceado por uma redu9ao no uso, devido ao reassentamento.
No entanto, isso nao deve ser considerado coma provavel, uma vez que as margens dos rios permanecerao
acessfveis por barcos pesqueiros (makhoros), que sao normalmente utilizados pelos pescadores. No geral,
espera-se que a abundancia e a diversidade dos peixes continuem a diminuir na area a medida em que o
numero de pescadores aumente. Tambem havera um declfnio gradual no sucesso de pesca, que fara com
que os habitantes se movam em direc9ao montante ou a jusante, em busca de melhores resultados. 0
impacto sera proporcional ao aumento de popula9ao e e provavel que seja negative e de importancia
moderada.

7.10.4

Mitiga{:ao e Monitoriza{:ao

•

A Riversdale e a Elgas deverao desenvolver um detalhado Plano de Gestao de Agua, que sera norteado
pela filosofia resumida na sec9ao acima e em outros capftulos deste relat6rio. Esse piano devera incluir a
gestao de aguas para a preven9ao de descargas polufdas nos rios Zambeze e Revuboe (Sec9ao 7.4). A
importancia dos impactos da polui9ao nos sistemas fluviais afectados esta sujeita a implantagao do piano
e sera baixa.

•

A Riversdale e a Elga deverao trabalhar com o Governo para minimizar o efeito do aumento populacional
sabre as quantidades de peixe na area. As medidas que devem ser consideradas pela Riversdale, pela
Elgas e pelo Governo incluem:
Programas educacionais e regulamenta96es controlando o uso de tecnicas de pesca nao
sustentaveis, tais como redes nao selectivas;
Programas educacionais e regulamenta96es a respeito da captura de especies significativas para a
preserva9ao;
Regulamenta9ao de actividades pesqueiras atraves de licengas e permiss6es de pesca.

•

A Riversdale e a Elgas deverao promover uma monitoriza9ao semestral durante todas as fases do
projecto. A monitorizagao deve incluir os parametros relacionados na Tabela 7-28. Os relat6rios de
monitoriza9ao devem ser inclufdos nos relat6rios ambientais produzidos e enviados ao MICOA.

Tabela 7-28: Parametros propostos para a
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·
Para metro
Sistema de Avaliac;:ao de Habitat
lnvertebrados
Avaliac;:ao lntermediaria de lntegridade de
Habitat

Area

- - - - - - - - de

lndicadores de Resposta

"
"
"

Macro invertebrados Aauaticos
lctiotauna (peixes)
Diatomaceas

7.10.5

Classifica~ao

"
"
"

"
"
"

"
"
"

"
"
"

de lmpacto

•

Classific~c.ao de lmbactb: EcolOg ia Aguati~a
Ec'o logia Aquatica
Quimi.c a da .Agua
Magnitude: Moderada ·
E:Xtensao: Local
Quragao: Lorigo prazci.
linp~itancia Geral (pre-niitigac;:ao): Moderada
lmportancia (p6s-mitig~9ao) : 'Baixa ~
Sedimentagao
Magnitude: Moderada
Extensao: Local
Du~iu;ao: Longo. prazo
lmpori:ancia Geral (pr6-mitigagao): Moderada
lmportancia (p6s,--mitigac;;ao): Babca
lmpactos antropogenicos
Magnitude: Mod¢rada
Extensao: Local a regional
Duragao: Longo prazo
lmportancia Geral (pre-mitigar;ao): Alta

(

lmportancia (p6s-mitigacao): Moderada

7.11

lmpactos Socioecon6micos

A Avaliar;ao Especializada do lmpacto Social e Macroecon6mica nas quais este capftulo se baseia estao
inclufdas no Volume 2 do RIA.

7.11.1

Abordagem de Estudo

A seguinte abordagem foi utilizada para avaliar os impactos socioecon6micos do projecto:

e a area de influencia

•

Determinac;:ao da area de estudo, que incluiu a area de influencia directa (AID)
indirecta (All) do projecto.

•

Preparar;ao de pesquisas sociais quantitativas, que inclufram a pesquisa de domicflios, de estruturas e
actividades econ6micas, de estruturas e servic;;os sociais e uma pesquisa institucional (Tabela 7-29).
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•

Prepara9ao de pesquisas sociais qualitativas, que incluiram entrevistas semi-estruturadas em nivel de
vilas e avalia9ao rural participativa, com a inten9ao de obter o entendimento das comunidades rurais com
rela9ao as suas pr6prias cond i96es socioecon6micas (Tabela 7-29).

•

Analise de referencia de domicflio, institucional e de outros dados socioecon6micos, incluindo a
determina9ao das estrategias de subsistencia utilizadas pelas comunidades.

•

Avalia9ao crftica do impacto socioecon6mico do projecto, com referencia especial as questoes de
reassentamento .

•

Recomenda96es para a mitiga9ao dos impactos negatives e para o aprimoramento dos potenciais
impactos positives, de forma que estejam em conformidade com as directrizes internacionais apropriadas
para os projectos sustentaveis dessa natureza nas comunidades em desenvolvimento.

Tabela 7-29: Abordagem de Estudo para a

Avalia~ao

de lmpacto Social a Nfvel Local
Metodos de Pesquisa Qualitativa

Metodos de Pesquisa Quantitativa

•
•
•
•
•
•
•

Colecta primaria de informa96es
Pesquisa quantitativa de domicflio
Pesquisa de Estruturas e Actividades Economicas
Pesquisa de Estruturas Sociais
Colecta secundaria de informa96es
Pesquisa institucional
Documentos oficiais

•
•
•
•
•

Entrevistas semi-estruturadas
Avaliagao Rural Participativa
Reuni6es com grupos de foco
Linhas do tempo
Mapeamento da Comunidade

Em nfvel macroecon6mico (Estudo Especializado 7), as informa96es a respeito do projecto foram fornecidas
pela Riversdale e pela Elgas; essas informa96es foram inseridas em um modelo de Equilfbrio Geral Parcial, de
forma a quantificar os impactos na economia de Mo9ambique. Esses impactos foram medidos por indicadores
economicos, tais como o Produto lnterno Bruto (PIB}, cria9ao de empregos, uso de capital e renda para o fisco
(imposto de renda). 0 modelo macroecon6mico distinguiu entre beneficios de constru9ao, que sao
temporarios, e beneffcios operacionais, que serao de longo prazo, durante um perfodo de mais de 20 anos.
0 modelo utilizou um enquadramento conhecido como Matriz de Contabilidade Social ou MCS, que representa
e quantifica todas as liga96es econ6micas dentro de um sistema econ6mico de forma simplificada (Figura
7-37). Os domicilios estao no centro da MCS e, portanto, essa ferramenta e de grande uso na avalia9ao do
presente tipo de projecto. A maioria dos pafses africanos nao possui a MCS aplicada as suas economias; no
entanto, Mo9ambique e uma excep9ao na qual esse enquadramento ja foi desenvolvido, fato este que
forneceu uma importante contribui9ao para a elabora9ao do modelo de impacto do projecto. As informa96es
provindas da MCS foram utilizadas no Modelo de Equilfbrio Geral Parcial, que baseia se na premissa de que
qualquer aumento na produ9ao resultara em maiores nfveis de PIB, oportunidades de emprego, etc. 0 modelo
demonstra o efeito de uma nova unidade de produ9ao sobre a economia (nesse caso , a produ9ao do Projecto
Riversdale e Elgas), em termos de impacto econ6mico directo, indirecto e induzido. Esses impactos sao
definidos a seguir:
•

lmpactos directos referem-se aos impactos que ocorrem dentro de um sector particular que experimenta
o aumento na produ9ao. Em outras palavras, se os resultados do sector de gera9ao de energia aumentam
em uma unidade, o impacto directo e igual a um;

•

lmpactos indirectos sao aqueles que ocorrem em outros sectores da economia, devido a suas liga96es
com o sector em expansao atraves do fornecimento de materiais (insumos intermediaries). Por exemplo, a
produ9ao em outras industrias/sectores (isto e, maquinas, petroqufmicos e electricidade) pode vir a
aumentar devido ao aumento nas actividades produtivas dentro do sector de gera9ao de energia;

•

lmpactos induzidos referem-se aos impactos que ocorrem devido a um aumento nos salaries e
vencimentos pagos as pessoas empregadas dentro do sector que experimenta o aumento na produ9ao.
Esses funcionarios gastam mais em bens consumfveis tfpicos (duraveis, semi-duraveis e nao duraveis) e,
coma resultado, a produ9ao desses bens e servi9os aumenta.

0 impacto total do projecto da Riversdale e da Elgas em um sector particular sera igual a soma de seu
impacto directo, indirecto e induzido.
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Figura 7-37: A Matriz MCS - Uma Forma Simples de Representar as Ligai;oes Dentro de um Sistema
Economico, mostrando o fluxo de renda por toda a economia.

7.11.2

Pressuposi'roes e Limita'roes

Devido a circunstancias complexas envolvendo as autoridades provinc1a1s e distritais, o planeamento de
reassentamento em Mo9ambique geralmente segue uma traject6ria separada para o AIA (ver Quadro 7-8).
Antes que uma area para reassentamento possa ser identificada e avaliada, um processo constitufdo de
varios passos deve ser seguido, envolvendo diversos agentes-chave governamentais. Por essa razao, a area
recomendada para o reassentamento das comunidades normalmente nao esta disponfvel para a equipa de
estudo do AIA lsso aplica-se ao Projecto Benga. A avalia9ao do impacto socioecon6mico deve, portanto, ser
efectuada na ausencia de conhecimento a respeito da area de reassentamento, que pretende ser o recurse
base para o restabelecimento da subsistencia e bem-estar das comunidades afectadas. Uma vez que a
Riversdale e a Elgas comprometeram-se a cumprir as melhores pra.ticas mundiais relativas a reassentamentos
e, portanto, devem demonstrar que todos os domicflios afectados nao se encontram com status pior
(e preferivelmente melhor) do que aquele que tinham anteriormente, a ausencia da area de reassentamento
para fins de analise comparativa com os recurses actualmente disponfveis para as comunidades afectadas e
uma importante limita9ao do AIA. Essa informa9ao e analise somente estarao disponfveis ao termino do Plano
de Ac9ao de Reassentamento.
Quadro 7-8: Processo de desenvolvimento do Plano de Acr;ao

~e

Reassentamento

•

Configurar e consolidar mecanismos, de forma a promover a comunica9ao, participa9ao e integra9ao das
opera96es de planeamento.

•

Determinar a natureza e a extensao das perdas que virao a ocorrer nos domicilios e comunidades
desalojados.

•

Desenvolver uma referencia para o planeamento de reassentamento e para a futura monitoriza9ao das
condi96es socioecon6micas dos domicflios e comunidades desalojados.

•

Determinar as medidas de reassentamento (direitos) a serem fornecidas a cada domicflio, outras
entidades e comunidades.

•

Terras seguras para reassentamento - area(s) hospedeira(s).

•

Preparar os pianos necessaries para o reassentamento na(s) area(s) hospedeira(s) seleccionada(s).

•

ldentificar a necessidade e a extensao das possfveis medidas de reassentamento para a comunidade e
domicflios hospedeiros.
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•

Descrever as actividades e responsabilidades para a implementac;:ao do piano de acc;:i'io de
reassentamento .

•

Preparar um piano para a monitorizac;:ao e avalia9ao da implanta9ao do piano de ac9ao de
reassentamento.

•

Estimar os custos da prepara9ao e da implantac;:ao dQ piano d~ acc;:ao de reassentamento.

•

Preparar e finalizar a documentac;:ao feferente ao piano de ac9ao de reassentamento.

7.11.3

Requesitos Legais

A Directiva Geral referente a elaborac;:ao de AIAs , regulamentada pelas leis ambientais de Mo9ambique, exige
um estudo socioecon6mico, cujos requisitos sao descritas no Capftulo 5.

7.11.4

lmpacto no Acesso da Comunidade a Terra e a Recursos Naturais

A implantac;:ao do projecto exigira a aquisi9ao de terras para o estabelecimento da infra-estrutura e actividades
da central termoelectrica. Devido as quest6es relativas a saude e seguran9a, bem coma a preocupac;:ao da
Riversdale e da Elgas com rela9ao ao potencial influxo populacional para a ATMB (ver Secc;:ao 7.10. 7) o
projecto proposto pretende adquirir todas as terras na area de ATMB, bem como aquelas imediatamente
adjacentes as fronteiras da ATMB e dos rios Zambeze e Revuboe.
Esse processo de aquisic;:ao de terras tera um impacto directo em todos os residentes das vilas de Capanga,
Benga-Sede e Nhambalualu (ver Tabela 7-30).
Tabela 7-30: Unidades de Vila e Domicflios Directamente Afectados pelo Reassentamento dentro da AID do
Projecto.
Numero estimado de
pessoas

Numero estimado de
domicflios

Nzinda

623

125

Gulo

823

103

Luani

328

66

Mpala

330

46

Nhanganjo

153

33

Chitambo

231

61

Unidade 1

406

123

Unidade 2

864

137

Unidade 3

231

95

Cangale

261

74

Nhamsembe

70

14

Nzinda

360

72

Chimulambe

350

70

Nhalenga

366

73

Can cope

275

55

5,671

1,147

Vila

Capanga

Benga-Sede

Nhambalualu

Unidade

Total

Os diversos impactos antecipados associados a aquisic;:ao de terras para a area proposta do projecto sao
discutidos abaixo.

Perda de Direitos Sobre a Propriedade de Terras
A aquisic;:ao de terras pela Riversdale e pela Elgas resultara na perda dos direitos que as comunidades
afectadas tern de ocupar e utilizar as terras as quais tern direitos legais (remeter a Foto 7-6). Estima-se que

AVALIAf;AO DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

251

RELATORIO FINAL DO ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL (RFEIA)

RIVERSDALE MOC(AMBIQUE LIMITADA E ELGAS, AREA DE TfTULO MINEIRO DE BENGA. PROJECTO DE CENTRAL
TERMOELECTRICA DE BENGA

IMPACTOS POTENCIAIS DURANTE A CONSTRUCAO E OPERACAO

1.147 domicflios serao afectados dessa forma. A perda desses direitos significa que todas essas famflias
serao fisicamente desalojadas.

Foto 7-6: Vila rural trpica na ATMB.

lnterferencia nas Concessoes de Terra
A ATMB pode sobrepor-se parcialmente a outras areas de concessao alocadas a outras concessionarias.
Nesse caso, a aquisi9ao de terras para o projecto restringira outras concessionarias, como ja aconteceu em
Mo9ambique. Esse fato nao apresenta riscos ao projecto, tendo em vista que a Lei Mo9ambicana atribui
prioridade a actividades relacionadas gera9ao de minera9ao e energia sobre os outros usos de terra. Ainda
assim, os interesses de outras potenciais conces·sionarias podem vir a ser comprometidos.

a

lnformac;oes a respeito da existencia de areas de
concessao estao sendo elaboradas pelo Servigo
Provincial de Geografia e Cadastro em Tete; essas
informa96es devem ser avaliadas antes de dar
prosseguimento ao projecto. Nao foram observadas
quaisquer concessoes durante as discuss6es com as
comunidades locais e com os oficiais do governo.

Perda de lnfra-estrutura de Abrigo e Domiclllo
A aquisigao de terras resultara na perda permanente
de activos para os 1,147 domicilios (isto e, abrigo) e
outras infra-estruturas associadas aos domicflios (isto
e, granarios, estabulos) (Foto 7-7). 0 numero exacto
de domicflios e de outros activos sera identificado
durante a preparagao do inventario de activos para o
Plano de Ac9ao de Reassentamento (PAR).

Foto 7-7: Uma casa de veraneio na ATMB.

Perda de Terra Agricola
Mais de 91% da fonte de renda ou de subsistencia dos domicflios afectados depende da agricultura. Cerca de
um quinto desses domicflios aluga suas terras, que-, na media. E pouco menor que meio hectare. Estima-se
que 944 he de terras sejam actualmente utilizados para cultivo em pequena escala dentro da area da ATMB,
que serao necessarias para o Projecto Benga. Essas terras sao plantadas com alimentos basicos (isto e,
milho, mandioca e sorgo), vegetais, frutas e outras planta96es de subsistencia ou comerciais. A grande
maioria das planta96es e utilizada para subsistencia e seus excedentes sao vendidos para complementar a
renda quando a colheita excede as necessidades imediatas do domicflio. Por outro lado, os domicflios locais
tambem estao engajados na produc;ao de planta96es comerciais (tal como a de vegetais), que sao
principalmente orientadas para a venda nos mercados urbanos proximos .

Perda de Plantacoes e de Colhei1as
A aquisigao de terras para o projecto exigira a remogao permanente da vegetagao natural em certas areas.
Alem da perda de acesso a terra dentro da ATMB devido ao reassentamento, esse fato resultara, em muitos
casos, na perda de biomassa ou na perda do esforgo utilizado na prepara9ao dos campos. No periodo em que
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isso ocorrer haven:i um decrescimo na seguran9a alimentar e nos nfveis de renda dos tazendeiros locais e,
consequentemente, afectara as estrategias de sobrevivencia e de subsistencia das famflias afectadas ate que
elas se tornem capazes de restabelecer essas planta96es em outro local.

Perda de Mudas e de Sementes
A pratica local envolve a reten9ao de parte das sementes da safra actual, bem como das mudas, para o
p!antio durante a pr6xima esta9ao agrfcola. Tenda em vista que a aquisi9ao de terras resultara na perda de
planta96es e de colheitas, a habilidade de plantio dos domicflios locais durante a pr6xima esta9ao pode vir a
ser comprometida.

Perda de Arvores Frutiferas
Arvores frutfferas sao uma fonte anual de produ9ao de subsistencia e fornecem oportunidades de gera9ao
monetaria durante a esta9ao de colheita. Muitos dos domicflios pesquisados possuem arvores frutfferas em
suas fazendas; as mais comuns sao as bananeiras e mangueiras. Esses recursos produtivos serao perdidos
na aquisi9ao de terras pelo projecto.
Alem das arvores trutfferas cultivadas, os domicflios tambem contam com frutas selvagens, como a Jujubeira
(Ziziphus mauritiana) e o Embondeiro(Andasonia digitata) . As frutas selvagens sao normalmente vendidas ou
utilizadas para o preparo de bebidas alco61icas tradicionais, que constituem importantes fontes de gera9ao
monetaria, particularmente para mulheres. 0 uso dessas duas arvores esta enraizado em uma torte tradi9ao
e, portanto. E parte da cultura local, bem como da vida econ6mica das comunidades. Pouco mais de 10% dos
domicilios (cerca de 100 famflias) na ATMB produzem bebidas alco61icas. No caso particular de Capanga, que
possui facil acesso aos mercados e a estrada nacional, a venda desses produtos contribui com grande parte
da renda do domicflio, tornecendo uma renda anual media de mais de 6,000 Meticais (250 USD) aos
domicilios que utilizam a mesma.
Com base no uso da terra e em mapas de cobertura, estima-se que havia cerca de 2.736 ha de vegeta9ao
natural/semi-natural dentro da ATMB disponfvel para a colheita de recursos naturais pelas comunidades.

Perda de Pastagens
A perda de pastagens afectara a produ9ao de ga,do, que se realiza com o prop6sito de acumulo de riqueza,
bem como o de produ9ao de alimentos. A propriedade do gado tambem define o grau de vulnerabilidade e
resiliencia dos domicflios durante perfodos de escassez de alimentos durante secas ou inunda96es. Mais da
metade dos domicflios pesquisados esta envolvida na cria9ao de gado, sendo que a avicultura e a mais
comum, seguida pela pecuaria e pela caprinocultura (ver Figura 7-38). Devido a natureza comunal das
pastagens, nao e possfvel quantlficar exactamente a area de pastagem actualmente utilizada pelos indivfduos,
mas a perda das pastagens na ATMB totalizara cerca de 4.500 ha de terras.
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Figura 7-38: Tipos de animais criados na ATMB.

As comunidades na ATMB tambem tern acesso a pastagens de alta qualidade nas margens das areas
humidas, onde existe relativa abundancia de grama durante a esta<;ao seca.

Perda de Recursos Naturais
Os domicflios na area de estudo sao altamente
dapendentes dos recurses naturais, tanto para uso
domestico quanta pai a as activldades de gera~ao de
renda. Por exemplo, lenha
a fonte de energia mais
normalmente utilizada para cozinhar (ver sec<;ao 6.2.2).
Outros importantes recurses naturals incluem as
a;voias fiUtiferas seivagens, as areas hUmidas, as
rnaterias-primas selvagens, utilizadas para a constru<;ao
e o artesanato, as plantas medicinals, o carvao , a pesca
(ver Foto 7 -8) e a came de animals selvagens. Como
resultado da cornpra de terras para o projecto, os
domicflios que dependem desses recurses perderao
acesso a eles, trazendo impactos para sua capacidade
de acumulo de renda e para suas actividades de
subsistencia. A Tabela 7-31 resume as perdas dos
domicflios que podern potencialmente ser ieassentados.

e

Foto 7-8: Aldeoes pescando com metodos
tradicionais.
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Tabela 7-31: Perdas de Recursos da Comunidade Afectando as famflias potencialmente Reassentadas na
AID do projecto.
'

.

ACTIVIDADE

CRITERIO

Bambu,
varas, sape

Numero de domicflios que participam
da actividade

301

202

122

Percentagem media(%) de domicflios
que participam da actividade

26,2

17,6

Renda media (Mt) anual dos
domicflios que participam da
actividade

2063

4785

.-.. ....

-77

45

10,6

6,7

3,9

2324

4195

6020

lm121ical'oes 12ara Mitigal'ao e Monitorizal'ao
(i),

Todos os impactos que surgirem da aquisi9ao de terras para o projecto deverao ser mitigados atraves
de um abrangente programa de manejo e compensa9ao. A Riversdale Mining, atraves de sua
subsidiaria mo9ambicana, a Riversdale Mo9ambique Limitada, devera patrocinar o planeamento e a
implanta9ao de um Plano de Ac9ao de Reassentamento (PAR), que deve estar em conformidade com a
Lei mo9ambicana e com as melhores praticas internacionais (isto e, Politica Operacional 4.12 de
Reassentamento lnvoluntario do Banco Mundial e pelo Padrao 5 de Oesempenho da IFC).

(ii),

0 PAR sera norteado pelo princfpio que as partes adversamente afectadas receberao compensac;:ao e
mitiga9ao apropriadas, para manter ou melhorar o status anterior ao reassentamento. Os objectives a
serem adoptados deverao ser aqueles definidos no Padrao 5 de Desempenho da IFC:
Evitar ou, ao menos, minimizar o reassentamento involuntario sempre que viavel atraves de
designs alternatives para o projecto.
Mitigar os impactos sociais e econ6micos adverses advindos da aquisi9ao de terra ou das
restri96es ao uso da terra pelos indivfduos afectados atraves de: (i) fornecer compensac;:6es pela
perda de activos a custo de substitui9ao; e (ii) assegurar que as actividades de reassentamento
sejam implantadas com divulgac;:ao de informa9ao, adequada, consultas e participa9ao informada
dos indivfduos afectados.
Aprimorar ou, no mfnimo, restaurar a subsistencia e os padr6es de vida das pessoas desalojadas.
Aprimorar as condi96es de vida das pessoas desalojadas atraves do fornecimento de alojamento
apropriado, com direito de posse assegurado nas areas de reassentamento.

(iii) ,

Uma abordagem consultiva devera ser estabelecida com as comunidades afectadas e com os
representantes do governo, de forma a definir os beneficiaries, direitos e medidas de mitigac;:ao para a
comunidade. Ela deve incluir a identifica9ao de terras substitutas apropriadas para restabelecer as
subsistencias. 0 PAR deve particularmente focar nos seguintes impactos identificados acima:
Perda de direitos sabre a propriedade de terra -- os direitos de propriedade de terra devem ser
substitufdos sempre que possfvel e alternativas devem ser identificadas quando isso nao for
possfvel.
Perda de infra-estrutura de abrigo e de domicflio - a infra-estrutura de propriedade rural (tal como
casas , granarios e estabulos) que se perderao devido a aquisic;:ao de terras e/ou serao danificadas
pelas actividades do projecto deverao ser identificadas e compensadas.
Perda de terras agrfcolas e pastagens - terras alternativas ou op96es de subsistencia deverao ser
identificadas.
Perda de arvores frutfferas restabelecimento da produ9ao.

sera compensada e medidas serao implantadas para o

Perda de recurses naturais - o acesso a terras alternativas sera fornecido ou estrategias alternativas de
subsistencia serao identiticadas.
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(iv), Em conformidade com o Padrao 5 de Desempenho da IFC de evitar ou minimizar o reassentamento
involuntario sempre que viavel, a Riversdale e a Elgas deverao reconsiderar sua proposta de reassentar
todas as comunidades na Area de lnfluencia Directa da central termoelectrica . Uma recomenda9ao final
a respeito da extensao necessaria do reassentamento, com base na analise estruturada de riscos e com
consultas as comunidades afectadas, devera ser efectuada no Plano de Ac9ao de Reassentamento
(PAR). Uma recomenda9ao interina baseada nas informa96es disponfveis esta inclufda na discussao das
alternativas no Capftulo 10 deste relat6rio .

7.11.5

lmpactos econ6micos

Oportunidades de Emprego
0 projecto criara cerca de 809 oportunidades directas de emprego durante a fase de constrw;ao da central
termoelectrica, que durara tres anos, e 463 oportunidades durante a fase operacional da central
termoelectrica, que durara cerca de 25 anos.
As comunidades locuis se beneficiarao das oµurlunidades dlrectas de emprego e estima-se que os niveis de
habilidade locais na area de Tete possam satisfazer cerca de 35% dessas oportunidades durante a fase de
construc;ao e 50% durante a fase operacional. As vagas reservadas a trabalhadores especialistas
provavelmente serao preenchidas por funcionarios expatriados e/ou funcionarios provindos de outras areas de
Mo9ambique, pelo menos durante as fases iniciais da central termoelectrica. A quantidade de indivfduos que
terao a oportunidade de preencher as vagas de alto escalao dependera, em grande parte, do sucesso das
iniciativas de treino da Riversdale e da Elgas.

Aumento na Renda dos Domicllios
As oportunidades de emprego criadas directa ou
indirectamente pelo projecto resultarao em um aumento
na renda dos domicflios. Esse facto implica em uma
melhora nos padr6es de consumo e nas condi96es gerais
de vida dos domicflios que se beneficiarao das
oportunidades de emprego. 0 Estudo Macroecon6mico
do Projecto Benga (Golder, 2008) estima que a fase
operacional venha a gerar um irnpacto anual total na
renda de 3.200 milh6es MT para os domicflios rurais e
urbanos, respectivamente. Estima-se que o impacto
sobre o fisco venha a ser de aproximadamente MT
967 rnilh6es. Estima-se que cerca de dois mil milh6es de
Meticais (83 rnilh6es USO) venham a ser pagos em
Foto 7=9: Um ambiente tipicamente rurai na
salarios aos funcionarios semi-especialistas e nao
ATMB.
especialistas durante a fase de opera96es de 25 anos,
facto este que pode beneficiar enormemente a economia provincial.

Maiores Oportunidades para Peguenos Neg6cios Locais lnformais
A presenc;a de grandes volumes de pessoas, tanto trabalhadores do projecto quanto migrantes em busca de
empregos, aumentara a demanda local por produtos alimentfcios. Por sua vez, isso contribuira com o aumento
dos mercados locais relativo a produtos agrfcolas, de corte e piscicolas, trazendo, assim, um impacto positivo
para as comunidades locais atraves da gerac;:ao de renda para os pequenos produtores locais que residem na
Area de lnfluencia lndirecta e nas areas vizinhas. Essa grande concentra9ao de pessoas tambem criara novas
oportunidades para o fornecimento de servi9os como comercio, fornecimento de refeig6es, acomodac;:oes e
venda de bebidas.
Os derivados secundarios das actividades mencionadas acima aprimorarao a economia local, bern como a
renda dos domicilios. Mesmo que em escala menor, o estimulo da economia informal dentro do projecto e das
areas vizinhas provavelmente criara oportunidades de empregos informais, beneficiando alguns domicilios
com um aumento na renda.

Estfmulo das Economias Locais, Regionais e Nacionais
0 desenvolvimento e opera9ao da central termoelectrica criarao muitas oportunidades para empreendedores
formais moc;ambicanos. Durante toda a sua vida util, o projecto exigira uma vasta gama de servi9os e
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abastecimentos que podera ser fornecida por empresas mo9ambicanas. Alguns desses servi9os e
abastecimentos podem vir a incluir transporte (de pessoas, equipamentos, materiais e bens), abastecimento
de materiais de constru9ao (cimento, ferro), abastecimento de alimentos e bebidas, abastecimento de
equipamentos (equipamento de Tl, maquinas, vefculos) e o abastecimento de servi9os (comunica96es,
constru9ao e engenharia).
Espera-se que a magnitude do trabalho a ser efectuado e as exigencias operacionais do projecto forne9am um
estimuio consideravel para a economia local e regional, contribuindo nao somente para aumentar as
oportunidades de trabalho locais, mas tambem para atrair diversas empresas para a area. Os resultados do
Estudo Macroecon6mico do Projecto Benga (Golder, 2008) estimam que o impacto total no PIS provindo da
fase de constru9ao sera de 7.100 milh6es de Meticais (295 milh6es USO) (dos quais 4.500 milh6es de
Meticais ou 108 milh6es de USO serao indirectamente criados por outros neg6cios associados a central
termoelectrica); durante a fase de opera9ao da central termoelectrica este numero passara a 2,900 milh6es de
Meticais (121 milh6es de USD, dos quais 990 milh6es de Meticias ou 42 milh6es de USD serao criados
indirectamente). Somente com rela9ao a central termoeletrica, esses valores constituirao um aumento total de
2,900 milh6es de Meticais ao ano, que constitui 1,2% do PIS total da economia mo9ambicana.

Criacao de Empregos
0 estfmulo econ6mico causado pela central termoelectrica criara uma vasta gama de oportunidades de
emprego, que resultarao em uma melhoria na gera9ao de renda em nfvel individual e domiciliar. Espera-se um
total de mais de 500 oportunidades temporarias de emprego durante a fase de constru9ao. Um total de 2.000 17
oportunidades directas, indirectas e induzidas de emprego sera gerado durante a fase operacional; estima-se
que esse impacto du re cerca de 20 anos 18 . Espera-se que esses numeros aumentem os nfveis de empregos
forrnais em Mo9ambique corno um todo em cerca de 2% e no sector privado em cerca de 3,4%, numeros que
representam aumentos significativos para um unico projecto.
A maioria dessas oportunidades de emprego consistira de trabalhadores semi-especialistas e nao
especialistas, conforme indicado na Tabela 7-32, que trarao beneficios aos domicilios com rendas rnais baixas
em Mo9ambique.
Tabela 7-32: Oportunidades totais de emprego criadas pela central termoelectrica.
Funcionarios necessaries (numeros)
Tipo de Trabalho

Fase de

Constru~ao

Fase Operacional 19

Especializado
Serni-Especiallzado
Nao Especializado

1,040
2,222
1,750

434
961
823

Total

5,012

2218

Aumento nas Receitas Fiscais
As obriga96es fiscais da empresa e das industrias secundarias associadas fornecerao receitas fiscais ao
Estado. lsso sera particularmente significativo no contexto de uma econornia regional e nacional mais
dinamica. Um aumento nos empregos formais criados por essas empresas tambem contribuira para o
aumento nas receitas fiscais.

0 Estudo Macroecon6mico do Projecto Benga (Golder, 2008) estima que a contribui9ao para o fisco (provinda
de impactos directos, indirectos e induzidos) relativa a fase operacional do projecto totalize cerca de
967 milh6es de Meticais (40 milh6es de USO) por ano. 0 aumento nas receitas fiscais resultara no aumento
na capacidade de investimento do sector publico, que beneficiara a alocac;:ao orc;:amentaria da Provfncia para
melhorias no servi90 social.

17

Os numeros exatos estimados pelo modelo macroecon6mico (Estudo Especialista 7) sao de 5.011 empregos para a fase de
constrw;:ao e 2.219 empregos para a fase operacional.
18
Ainda que nao seja parte da aplicac;:ao atual, a minerac;:ao e a central termoelectricaprovavelmente continuarao ap6s o periodo
inicial de 25 anos e, portanto, os empregos se manterao para alem desse periodo.
19
Os numeros fornecidos para a fase de construc;:ao incluem as oportunidades de emprego diretas, indiretas e induzidas criadas
pelo projeto.
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Aumento no Custo de Vida

0 influxo de grandes quantidades de pessoas, que podera incluir a presen9a de trabalhadores contratados
com poder de compra mais alto, aumentara a demanda por certos produtos e fornecera uma substancial
injec9ao econ6mica na area. Ainda que esse fato traga um impacto positivo para os neg6cios locais, esses
factores podem vir a contribuir com a infla9ao nos pre9os das mercadorias basicas e de outros produtos,
criando dificuldades financeiras para os domicflios mais pobres.
O influxo de trabalhadores expatriados para a ATMB pode vir a gerar um acentuado aumento nos pre9os de
im6veis e nos valores dos alugueis. Esse efeito tern sido observado em situa96es semelhantes em outros
empreendimentos de minera9ao de minera9ao africanos e exerce um efeito negativo sobre as comunidades
locais, que nao estao aptas a pagar os pre9os que as expatriados conseguem oferecer e, portanto, sao
excluldas do mercado de im6veis. No entanto, pelo lado positive, essa demanda tern o efeito de estimular as
Industrias locais de im6veis e constru9ao.

Perda de Empregos

A medida que a fase de constru9ao se aproximar do fim, as oportunidades de emprego gradualmente
diminuirao. Ainda que a fase operacional venha a criar oportunidades de emprego, os numeros esperados de
vagas, particularmente aquelas destinadas a trabalhadores semi -especialistas e nao especialistas, diminuira
consideravelmente.
Esse facto resultara em um ligeiro aumento no desemprego e tera um efeito directo sobre a renda dos
domicflios e padroes de vida. A redu9ao das oportunidades formais de emprego tambem se transformara em
perda de beneffcios socials que essas posi96es ofereciam, causando um aumento na vulnerabilidade social
dos domicflios afectados na popula9ao local e em outros lugares.

lmplicacoes para Mitigacao e Monitorizacao
(i),

A Riversdale e a Elgas deverao, tanto quanta possfvel, profetizar o emprego de indivfduos locals,
particularmente nas vagas nao especializadas e semi-especializadas.

(ii),

A Riversdale e a Elgas devem desenvolver e implementar uma polftica e um programa de recrutamento
de mao-de-obra para a fase de constru9ao, que todos os trabalhadores aut6nomos deverao cumprir. 0
programa de recrutamento de mao-de-obra deve fornecer treino e capacita9ao aos trabalhadores locais,
com o objectivo de possibilitar que os indivfduos iocais possam competir par trabalho no projecto de
maneira mais efectiva. A polftica e o programa tambem devem encorajar a igualdade de sexos, de
forma a aumentar as oportunidades para as mulheres.

(iii),

Monitoriza9ao e auditoria adequadas do recrutamento da forr;:a de trabalho local deverao ser
implantadas para assegurar que o processo seja j usto, transparente e o mais eficiente possfvel.

(iv),

A Riversdale e a Elgas deverao identificar os bens e servi9os requeridos pela central termoelectrica
que possam ser supridos localmente de maneira razoavel e tambem deverao encorajar e apoiar as
empresas locais a produzir esses bens e servi9os.

(v),

A Riversdale e a Elgas deverao estabelecer um programa de desenvolvimento sustentavel, com a
colabora98.o directa das autoridades provinciais e distritais, bem coma das ONGs que trabalham na
area. 0 programa e definido mais detalhadamente no Capftulo 9; no entanto, devera incluir elementos
coma treino, capacita9ao e esquemas de micro-credito dirigidos aos pequenos produtores locais. Esses
programas devem visar ao aumento dos resultados e da qualidade dos produtos e servi9os locais, bem
como
diversifica9ao dos fornecedores locais com rela9ao a outros bens e servi9os que sejam
necessarios ao desenvolvimento e operar;:ao do projecto (isto 8, pequenas empresas de lirnpeza,
produ9ao aprimorada de tijolos para constru9ao).

a

(vi),

a

De forma a atrair o maximo de investidores para a area, incentivos fiscais e politicas publicas voltadas
ao comercio deverao ser consideradas pelas autoridades competentes.

(vii). Sempre que possfvel, a Riversdale e a Elgas deverao dar preferencia a trabalhadores aut6nomos,
fornecedores e prestadores de servi90 nacionais ou que estejam baseados no pais. No entanto, a
decisao de contratar fornecedores depende do custo, da qualidade, da confian9a e da habilidade de
cumprir prazos rfgidos. Assim sendo, as empresas nacionais tern a incumbencia de assegurar que
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podem cumprir essas exigencias. As autoridades provinciais e distritais podem facilitar esse processo
ao assegurar que as licen9as sejam emitidas prontamente e que a burocracia seja minimizada.
(viii),

Por toda a vida util do projecto, a Riversdale e a Elgas deverao trabalhar juntamente com as
comunidades locais para implantar ac96es que reduzam os impactos negativos relativos demissao de
funcionarios resultante do termino da fase de constru9ao atraves de:

a

Capacita<;:ao da comunidade para a gestao das oportunidades e dos impactos advindos das fases
operacionais, de encerramento e p6s-encerramento do projecto.
Fornecimento de capacita9ao e de treino, visando a diversifica9ao das habilidades locais alem das
actividades de constru9ao e opera9ao da central termoelectrica.
Fornecimento de treino para criar habilidades locais customizadas para as actividades de
encerramento e de p6s-encerramento do projecto (desmonte de equipamento, actividades de
recupera9ao, monitoriza9ao, etc.), possibilitando assim que os trabalhadores locais se beneficiem
das oportunidades de emprego criadas durante as fases de encerramento e de p6s-enerramento.
Desenvolvimento e planeamento de industrias alternativas e secundarias (isto e, manufactura, agricultura,
etc.) customizadas para responder economia de mercado.

a

Detalhes adicionais sobre o compromisso da Riversdale e da Elgas com rela9ao
desenvolvimento sustentavel na area do projecto estao inclufdos no Capftulo 9.

7.11.6

a assistencia na cria9ao do

lmpactos no Seguro Social

lntegracao da mao-de-obra local

a rede publica de seguro social

0 emprego formal resultara na inser9ao da for9a de trabalho local na rede de seguro social mo9ambicana
(INSS). Esse facto contribuira para reduzir os nfveis de vulnerabilidade social dos domicflios que se
beneficiarao das oportunidades de emprego (isto e, pens6es de aposentadoria e outros beneffcios).

Aumento na vulnerabilidade social
A dispensa gradual dos trabalhadores empregados durante a fase de constru9ao resultara na perda das
oportunidades formais de emprego e de seus beneffcios sociais, bem como na perda de renda regular. Esse
facto aumentara a vulnerabilidade social dos domicflios afectados, particularmente no contexto do potencial
abandono das estrategias de subsistencia tradicionais em favor do emprego assalariado fornecido pelo
projecto durante a fase de constru9ao.

lmplicacoes para Mitigacao e Monitorizacao
Recomendam-se as seguintes medidas de mitiga9ao:
•

Capacita9ao da comunidade para lidar com as oportunidades e impactos advindos do projecto.

•

Capacita9ao e treino para diversificar as habilidades locais.

•

Fornecimento de treino customizado para os membros da comunidade para atender as actividades de
encerramento e de p6s-enerramento.

•

Desenvolvimento e planeamento para industrias alternativas e secundarias.

7.11.7

lmpactos na Estabilidade Social

Aumento populacional atraves da imigracao
A dissemina9ao de informa96es a respeito do projecto provavelmente aumentara as expectativas das
comunidades e dos indivfduos de fora da area do projecto (tanto de outros distritos da Provfncia e/ou do Pais
e ate mesmo de fora de Mo9ambique), resultando em um influxo de pessoas, tanto para os centros urbanos
da Cidade de Tete e da Cidade de Moatize quanto para a ATMB, em busca de oportunidades de emprego ou
para estabelecer pequenos neg6cios.
Esse crescimento populacional induzido pela imigra9ao pode resultar em conflito social com a popula9ao local,
particularmente a respeito da competi9ao pelas escassas oportunidades de emprego, em um aumento na
pressao sobre os recursos locais (moradia, recursos naturais, equipamentos sociais) , bem como na
dissemina9ao de doen9as e patologias sociais (prostitui9ao, abuso de alcool, etc.).
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A area de Tete ja experimenta um consideravel influxo de imigrantes ilegais provindos do Zimba.bue, onde a
situa9ao sociopolitica actual alimenta emigra96es em grande escala em busca de melhores condi96es de vida
e de empregos. Portanto, a probabilidade da ocorrencia desse impacto e muito grande.
Aumento na criminalidade

E esperado que casos de comportamento anti-social,

roubo e agressoes aumentem significativamente devido
projecto. As expectativas a respeito da criagao de
emprego provavelmente atrairao um grande numero de pessoas para a ATMB, bem como para as areas
vizinhas da Cidade de Tete e da Cidade de Moatize. E provavel que nao seja possfvel atender a todas as
expectativas de emprego, tendo em vista que as vagas criadas directamente e/ou indirectamente pelo projecto
serao limitadas. Muitos dos imigrantes que nao conseguirem emprego em vagas criadas pelo projecto ou
induzidas por ele permanecerao na area da mesma forma, com a esperan9a de acesso a outras
oportunidades. Tendo em vista que a maioria dessas pessoas nao tera como se sustentar, algumas delas
poderao se tornar criminosas.

a dinamica econ6mica que se desenvolvera na area do

Alem disso, u yrande influxo de pessoas e o potencial aumento no volume monetario e de bens em circula9ao
advindo do desenvolvimento e do crescimento econ6mico tambem atrairao criminosos. Ambas as situa96es
contribuirao para o aumento nos nfveis de criminalidade, resultando em um aumento da inseguran9a e na
deteriorartao do ambiente social local.
Aumento na prostituic;ao

0 influxo de um grande numero de pessoas para a area, que incluira homens solteiros com rendas
relativamente altas (tais como os trabalhadores contratados pelo projecto), encorajara a prostitui9ao de
mulheres pobres locals (e ate mesmo criarn;as em idade escolar podem vir a ser seduzidas pela oportunidade
de ganhos monetarios) e tambem resultara na imigra9ao de prostitutas profissionais advindas de outras partes
do pals e de paises vizinhos, particularmente do Zimbabue, onde muitos domicflios sao pobres.
Esse fato trara graves impactos negatives para os valores socials locals e para a dissemina9ao de DTSs e
HIV-SIDA.
Aumento no conflito social

A presen9a de um grande contingente de trabalhadores locals, regionals e expatriados, bem como de
lmigrantes que se acumulam na area em busca de oportunidades de emprego, aumentara o numero e a
intensidade de interac96es sociais na area do projecto e, consequentemente, o potencial para conflitos. Esses
conflitos podem surgir a partir de interac96es socials em espa9os publicos, tais como bares, restaurantes e
casas nocturnas, onde ocorre o abuso de alcool e o contacto sexual entre os trabalhadores da constru9ao e as
mulheres das comunidades vizinhas. Por outro lado, o aumento na competi9ao por recurses locals (agua,
recursos naiUrais, ierra, etc.) pode levar a outros conflitos entre os forasteiros e as comunidades locais.
lmplicac;6es para Mitigacao e Monitorizacao

(i).

A Riversdale e a Elgas deverao adoptar polfticas, procedimentos e praticas que activamente
desencorajem a imigra9ao para a area. Elas devem incluir uma Polftica e um Procedimento de
Recrutamento de Mao_de_Obra que defina claramente o nurnero de postos de trabalho disponfveis para
as diferentes categorias de trabalho. A Polftica tambem devera fornecer informa96es a respeito das
exigencias de recrutamento e a dura9ao maxima dos postos de trabalho, bem coma informa96es a
respeito de quaisquer preferencias que venharn a ser dadas as popula96es locais e afectadas.

(ii). A polftica de recrutamento da Riversdale e da Elgas devera minimizar o risco de assentamentos informais

na ATMB atraves da proibigao da contratac;:ao de trabalhadores nao especialistas para as areas de
constru9ao.
(iii). Os procedimentos de emprego tambem devem ser cuidadosamente estruturados, com a colabora9ao das
autoridades provinciais, distritais e locais. A Riversdale e a Elgas desenvolverao e implantarao uma
abrangente estrategia para a dissemina9ao de informa9ao relacionada a Polftica e ao Procedimento de
Recrutamento de Mao-de-Obra para as pessoas, em nfvel local e em um nfvel regional mais amplo.
Jornais e esta96es de radio locais e regionals deverao ser utilizados para a dissemina9ao dessas
informa96es.

a

(iv). 0 controlo e o combate
criminalidade sao de responsabilidade da for9a policial nacional. Essas
autoridades terao que considerar medidas para refor9ar a capacidade da for9a policial local, de forrna que
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ela possa lidar corn o potencial aurnento na criminalidade atraves do desenvolvimento de rnedidas contra
o crime, tais corno:
Aumento no quadro de tuncionarios, na infra-estrutura e equipamentos dos postos policiais locais;
Envolvimento das autoridades locais (em niveis de distrito/vila) no controlo e no relato as autoridades
das actividades executadas por pessoas desconhecidas ou suspeitas na area;

Reforqo dos recursos e actividades de po!iciamento/anti-roubo existentes em nfvel comunitario; e
Refor90 na cornunica9ao entre cornunidade/populares e as estruturas policiais distritais, provinciais e
municipais.

(v) , A Riversdale e a Elgas irnplantarao campanhas de consciencia planejadas para promover um born
relacionamento entre os funcionarios do projecto e as comunidades locais, rninirnizando o risco de
conflitos. Alern disso, um C6digo de Conduta sera preparado e impingido a todos os trabalhadores,
aut6nornos e subcontratados . Esse c6digo de conduta deve levar em considera9ao as tradi96es, crenc;;as,
valores rnorais e praticas culturais locais.
(vi), Todos os trabalhadores contratados pelo projecto deverao ser submetidos a campanhas de consciencia
relacionadas a saude publica, especialmente a respeito da dissemina9~io de DTSs e HIV-SIDA.
(vii), A Riversdale e a Elgas estabelecerao urn comite de liga9ao com a comunidade, que trabalhara em
conjunto com a equipa de gestao do projecto. Esse comite registara activamente e monitora a resoluc;;ao
de potenciais questoes e conflitos, bern como charnara a aten9ao da equipa de gestao do projecto para
com eles. Quaisquer conflitos entre as cornunidades locais e os trabalhadores do projecto devem ser
mediados por estruturas locais de governanc;;a formal e tradicional e pelo proponente. Alem disso, o
Comite de Liga9ao com a Cornunidade deve ser estabelecido e voltado ao trabalho conjunto com a
equipa de gestao do projecto. Esse comite deve activamente monitorizar e registar as potenciais
questoes e conflitos, que devem ser comunicados a equipa do projecto. Caso o conflito entre os
funcionarios do projecto e a cornunidade local aconte9a, ele deve ser resolvido atraves de estruturas
locais de governan9a formal e tradicional, juntamente com representantes do projecto.
(vii), As autoridades do Governo devem preparar e impingir medidas de controlo para desencorajar a invasao
e o desenvolvimento de assentamentos informais. Essas autoridades devem projectar um esquema
regional adequado de uso da terra, capaz de lidar com os potenciais aumentos populacionais. Esse
esquema de planeamento deve considerar 0 acesso a agua potavel segura e a infra-estrutura sanitaria.
Alem disso, deve prever areas com infra-estrutura adequada ao estabelecimento de novas neg6cios
potencialmente criados durante as fases de construc;;ifo e de operac;;ao.

7.11.8

lmpactos na Saude e na Seguram;a

Aumento nos Indices de infeccao por DTSs e HIV/SIDA
0 aumento nos Indices de infecc;;ao por DTSs e HIV/SIDA pode vir a surgir como resultado do possfvel
aumento na prostituic;;ao e nas relac;;oes promfscuas dos migrantes. 0 fndice de contaminac;;ao por HIV/SIDA
no Distrito de Moatize actualmente esta em 13% (ver Secc;;ao 6.3.1 no SIA). Alem do impacto negativo relativo
a HIV/SIDA nas comunidades vizinhas, o projecto tambem pode ser adversamente afectado caso o quadro de
funcionarios e a mao-de-obra sejam infectados, tendo em vista que a produtividade declinara. Em nfvel
comunitario, o aumento na dissemina9ao de doengas sexualmente transmitidas tambem afectara a
produtividade e os gastos dos domicflios, bem coma trara outras repercussoes sociais.

Aumento nas doencas infecciosas e contagiosas
0 grande influxo de pessoas para a area do projecto, bem coma para as areas vizinhas da Cidade de Tete e
da Cidade de Moatize, provavelmente resultara no estabelecimento de assentamentos ilegais ao redor dessas
areas, coma tambem ao redor das areas de implementagao do projecto (isto e, acampamentos de
constru9ao). Esses assentamentos tipicamente se desenvolvem sem qualquer infra-estrutu ra sanitaria
apropriada, o que acaba por aumentar o risco de disseminagao de doem;as transmitidas pela agua,
especialmente a c61era e a malaria. Alem disso, a alta concentragao de pessoas provavelmente aumentara o
volume de resfduos s61idos gerados nesses novas assentamentos e a falta de instala9oes e servi9os
adequados para a eliminac;;ao de resfduos promovera condi96es que propiciarao a epidemia de doengas
contagiosas.
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Os efeitos dessas potenciais epidemias de doenc;:as podem estender-se as comunidades locais e as areas de
acampamento do projecto, afectando as condic;:oes de saude dos habitantes e trabalhadores locais.

Aumento nas doencas respirat6rias
Com a gestao apropriada, espera-se que a poeira e os outros poluentes do ar liberados pelo projecto nao
tragam quaisquer riscos significativos a saude nas comunidades vizinhas. Esta questao e descrita no Capftulo
7, em Qualidade do Ar.
A saude e a seguranc;:a dos funcionarios relacionada a poluic;:ao do ar sao uma questao diferente, avaliada
com base nos criterios relacionados a exposi9ao dos funcionarios a esses poluentes por determinados
perfodos de tempo. Pianos abrangentes para assegurar a saude e a seguran9a dos funcionarios devem ser
elaborados pela Riversdale e pela Elgas para as fases de constru9ao e de operac;:ao da central termoelectrica
20

Aumento do risco de disturbios auditivos na eguipa do projecto
0 desenvolvimento e a opera9ao do projecto acarretarao o aumento nas actividades de vefculos pesados, a
operac;:ao de maquinas pesado e explos6es. Essas actividades serao uma fonte de altos nfveis de poluic;:ao
sonora. A quantificac;:ao dos nfveis esperados de poluic;:ao senora e tornecida no Estudo Especializado de
Avaliac;:ao de lmpacto Sonora.

Aumento no risco de acidentes resultantes de minas terrestres
Ainda que nao se tenha conhecimento de quaisquer campos de minas terrestres na area do projecto, a
existencia de minas terrestres desconhecidas nao pode ser desconsiderada. Minas terrestres, caso existam,
podem ser activadas durante as actividades de constr1.19ao, dando origem a acidentes e mortes.

lmplicacoes para Mitigac;:ao e Monitorizac;:ao
DTS e HIV/SIDA
(i),

A Riversdale e a Elgas deverao planejar e implementar uma estrategia de preven9ao de DTSs e
HIV/SIDA, alinhada as melhores praticas da legislac;:ao nacional e internacional, com actividades e
objectives claros. 0 proponente e responsavel por assegurar que todas as empresas subcontratadas que
estejam trabalhando na area do projecto cumpram essa estrategia.

Atraves dessa estrategia, uma organizac;:ao especializada, uma ONG ou empresa particular, deve ser
contratada para implantar actividades que visem o controlo das infecc;:oes por DTSs e HIV/SIDA. Essa
organizac;:ao deve trabalhar juntamente com toda a equipa envolvida no projecto (incluindo a equipa das
empresas subcontratadas), implantando campanhas de consciencia, distribuic;ao gratuita de preservativos,
informac;:oes e cuidado medico aos funcionarios infectados e outras actividades relevantes, de acordo com a
estrategia de prevenc;:ao. Os trabalhadores aut6nomos e outras empresas subcontratadas devem certificar-se
que os funcioharios tenham tempo para comparecer as reuni6es e para participar das campanhas de
consciencia. Os mecanismos para o tornecimento de cuidados medicos devem ser estabelecidos para
fornecer assistencia aos funcionarios potencialmente infectados.
(ii),

A estrategia de prevenc;:ao contra DTSs e HIV/AIDS tambem deve ser voltada as actividades de
consciencia e aconselhamento em nlvel comunitario. A Riversdale e a Elgas devem assegurar que a
mesma organizac;:ao (ONG ou empresa particular) implemente as acc;:oes de consciencia e prevenc;:ao e
as actividades que visam as co munidades locais, devotando atenc;:ao especial aos profissionais do sexo
em geral mulheres e meninas locais.

Outras Doenras lnfecciosas
(iii),

20

Alem das medidas a serem tomadas para desencorajar a imigrac;:ao para a area, a Riversdale e a Elgas
deverao certificar-se que toda a mao-de-obra contratada saiba dos perigos relacionados a outras
doenc;:as infecciosas como a c61era, diarreia e malaria, e deverao fornecer protecc;:ao e condic;:oes
adequadas para sua prevenc;:ao.

a

As questoes referentes saude e segurarn;:a dos funcionarios aplicam-se a muitos elementos, tanto da construi;:ao quanta da
operai;:ao da mina e da central termoelectricae incluem condi96es de trabalho, ruido , poeira, malaria e outras doeni;:as.
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(iv),

Agua e instala96es sanitarias (banheiros) devem estar amplamente disponfveis para os funcionarios do
projecto, em todas as areas em que as actividades do projecto possam vir a ser realizadas (canteiro de
obras, areas de constru9ao, pilhas de esteril, etc.). Essas instala96es devem estar sempre limpas. Os
funcionarios de constru9ao devem ser encorajados a utilizar as instala96es, bem come a utilizar outras
medidas basicas de higiene.

(v),

A Riversdale e a Elgas desenvolverao e implantarao um piano de prevenc;ao de doen9as infecciosas
durante as fases de constru9ao e opera9ao do projecto. Os componentes desse piano incluirao, entre
outros:
0 gradeamento e nivelamento das areas dentro e ao redor da infra-estrutura do projecto durante a
constru9ao, de forma a assegurar que as aguas pluviais sejam drenadas da area e nao se
acumulem em pequenas lagoas. Essas lagoas sao vectores ideais para mosquitos transmissores de
malaria;
Armazenagem e remoc;ao adequadas de todos os residues organicos e inorganicos, de forma a
evitar que os vectores transmissores de doenc;as estejam pr6ximos as comunidades locais
(especialmente das crianc;as) e as criac;6es, ou que se tornem um foco de proliferac;ao desses
vectores;
Fornecimento de diagn6stico, tratamento e cuidado aos funcionarios que estejam infectados por
qualquer das doenc;as infecciosas relacionadas;
Procedimentos para uma campanha de consciencia a respeito da prevenc;ao de doenc;as
infecciosas e malaria, a ser implantada junto aos funcionarios da construc;ao e em nfvel
com unitario.

(vi),

As autoridades Provinciais, Distritais e Municipais devem preparar-se para o possivel aumento de
populac;ao que resultara da imigrac;ao para a area. Medidas relacionadas ao desenvolvimento de
instalac;6es e servic;os adequados de saneamento, colecta e eliminac;ao de lixo, abastecimento seguro
de agua e consciencia a respeito de medidas de higiene e de saneamento devem ser implantadas.
Essas mesmas autoridades tambem devem implantar medidas para desencorajar e, sempre que
possfvel, prevenir o estabelecimento de assentamentos informais.

Trafego de Vefculos
(viii), A Riversdale e a Elgas deverao preparar um piano de gestao de tratego para a fase de construc;ao do
projecto, cobrindo o perfodo de tempo durante o qual os alde6es ainda estarao em processo de
mudanc;a para a area de reassentamento, tendo em vista que podera existir conflito entre eles e o
tratego da constru9ao (anos 2010-2013). Esse piano deve incluir:
Detalhes de acesso as areas da central termoelectrica , demonstrando o desvio adequado da
estrada de acesso existente que atravessa as vilas, para minimizar o risco de aborrecimentos e
quest6es relacionadas a seguranc;a da estrada e dos pedestres.
Detalhes referentes as medidas, para assegurar que os motoristas dos vefculos de construc;ao se
comportem de maneira responsavel e respeitem os limites de velocidade e outros sinais na estrada.
Um procedimento para monitorizar e penalizar os motoristas que nao respeitarem as restri96es de
seguranc;a da area.
Uma campanha de consciencia a respeito dos perigos relacionados ao tratego de vefculos
pesados, a ser implantada em nfvel comunitario.
(ix),

Um piano similar deve ser elaborado para cobrir a fase operacional da central termoelectrica, referindose particularmente as restric;6es de velocidade do tratego de vefculos, que potencialmente pode criar
transtornos relacionados a poeira e ao rufdo.

(x),

Toda a equipa do projecto e os aut6nomos deverao respeitar, durante toda a vida util do projecto, as
regulamentac;6es e a sinaliza9ao nacionais de seguranc;a nas estradas, incluindo a proibic;ao relativa a
conduc;ao sob o efeito de alcool e/ou drogas ilfcitas. 0 nao cumprimento pode acarretar
responsabilidades financeiras pessoais e, caso necessario, medidas disciplinares, incluindo a
demissao.

AVALIA<;:AO DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

263

AELATORIO FINAL DO ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL (RFEIA)

RIVERSDALE MO<;AMBIQUE LIMITADA E ELGAS, AREA DE TiTULO MINEIRO DE BENGA. PROJECTO DE CENTRAL
TERMOELECTRICA DE BENGA

IMPACTOS POTENCIAIS DURANTE A CONSTRUCAO E OPERA<;AO

Minas Terrestres
(xi),

0 lnstituto Nacional de Desminagem devera ser abordado para um entendimento mais abrangente com
rela9ifo ao risco da ocorrencia de minas terrestres que nao tenham sido desactivadas e qualquer
verifica9ao adicional que se fa9a necessaria devera ser efectuada par indivfduos qualificados, antes do
infcio da constru9ao.

(xii),

Nao obstante o exposto acima, a Riversdale e a Elgas deverao assegurar que informa96es acerca de
minas terrestres sejam tornecidas a todos os funcionarios da constru9ao e operacionais. Issa deve
incluir informac;.:5es a respeito de corno reconhecer uma mina terrestre c do procedimento a ser
adoptado no caso da descoberta de uma suposta mina terrestre.

7.11.9

lmpactos potenciais relacionados com os trabalhadores e acampamento da obra

0 acampamento temporario de barracas para os trabalhadores da obra sera estabelecido a partir de 2009 em
direcc;ao ao norte da mina em rela9ao ao dep6sito ANFO. 0 acampamento tera aproximadamente
1400 barracas, instala96es para higienc, um refeit6rio, uma clfnica ternpotciria e outras lnstala96es
necessarias para atender aproximadamente 1400 trabalhadores. lmpactos sociais e ambientais poderao surgir
decorrentes da localizac;ao do acampamento e da presenc;a dos trabalhadores da obra.

lmpactos Sociais

lmpactos sociais potenciais
Os seguintes impactos sociais negatives poderao ocorrer:
•

0 terreno esta razoavelmente pr6ximo das aldeias na Area de Tftulo Mineiro de Benga (ATMB) e, por esta
razao, existe o risco de conflitos entre os residentes e os trabalhadores da obra.

•

A agua da chuva pode empo9ar no acampamento da obra, o que pode levar a propagac;ao da malaria, da
polui9ao e causar erosao.

•

A igni9ao e propaga9ao de incendios incontrolaveis nas matas devido a negligencia no uso do togo pelos
trabalhadores da obra, o que pode prejudicar as aldeias na ATMB com rela9ao a seguran9a dos
moradores e dos animais.

Mitigafiio Recomendada
•

A cria9ao de um Comite de Liga9ao com a Comunidade, onde os rnoradores e os trabalhadores possam
igualmente relatar as situa96es de conflito e onde eles possam encontrar assistencia para a soluttao do
conflito.

•

Uma drenagem superficial deve prevenir acumulo de agua estagnada e erosao coma resultado de
defluvios acelerados; esta providencia reduzira a probabilidade de doen9as trazidas pela agua.

•

0 uso do toga em areas abertas nao devera ser permitido. Devem ser criadas areas especialmente
demarcadas para o uso do togo com a finalidade de cozimento (alimentos), Estas areas devem estar
adequadamente separadas da vegeta9ao natural e devem estar equipadas com extintores de incendio.
Alem disso, o acampamento da constru9ao deve estar aparelhado com equipamentos contra incendio em
larga escala (vefculos com mangueiras, roupas de protec9ao contra toga, etc.) a fim de permitir que os
empregados possam combater qualquer incendio que surja nas matas. Os empregados devem ser
treinados de maneira adequada para saberem manusear esses equipamentos e sabre o uso seguro do
togo em areas abertas apropriadas para isso.

lmpactos Ambientais

impactos Ambientais Potenciais
•

Polui9ao decorrente de resfduos domesticos.

•

Polui9ao devido aos servi9os de saneamento inadequado.

•

Erosao devido ao alto nfvel de transito no local.

•

A Zona Humida de Ra-Touro ea zona hUmida mais pr6xima do acampamento da obra e esta area ja esta
em risco, devido a localizagao do dep6sito de resfduos ocidental , que causara redu9ao no defluvio da
bacia hidrografica que alimenta essa zona humida, assim coma de potencial contaminagao resultante de
infiltra9ao neste dep6sito. Embora medidas mitigadoras tenham sido propostas em outros estudos
Especializados para reduzir o impacto destes riscos, impactos para a zona hUmida causados pelos
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trabalhadores levariam a um risco cumulativo. Os impactos incluiriam ca9a, armadilha para animais,
pesca, pisoteio, perturba9ao de ninhos de aves, suj1~ iras , etc.

Mitigarao Recomendada
•

Devem ser criados sistemas de remo9ao de resfduos domesticos apropriados, com manutenc;:ao regular.
Uma area de transic;:ao de resfduos deve ser estabelecida no terreno, adequadamente demarcada e
cercada, que possibilite a separa9ao de diferentes tipos de resfduos (domestico, industrial, etc.). Para
parar a propagac;:ao da potuic;:ao, esta area deve ter um tel hado para impedir a entrada da agua da chuva.
A area de transic;:ao de resfduos deve ser maximizada para facilitar a separac;:ao de resfduos em
reciclaveis e nao reciclaveis. Os materials reciclaveis devem depois ser separados em vidros, plasticos
diversos, papel e itens biodegradaveis. Esfor9os para reciclagem devem ser maximizados em grande
escala dentro do contexto do projecto e devem proporcionar oportunidades adicionais de emprego para as
comunidades ao redor do acampamento.

•

Servi9os de saneamento devem ser correctamente projectados e mantidos. lsto nao somente ira
assegurar a saude e seguranc;:a dos trabalhadores, atraves da preven9ao de contagios e doen9as
transportadas pela agua, mas tambem contribuira para a integridade ambiental das areas ao redor do
acampamento .

•

Uma area para a armazenagem de materiais perigosos, tais coma oleos e combustfveis deve ser
estabelecida e estar em conformidade com os requisitos exigidos de seguran9a e garantir a preven9ao e
conten9ao de vazamentos.

•

Para combater erosao, areas de transito pesado devem ser pavimentadas.

•

0 impacto do acampamento deve ser mfnimo, com remo9ao da vegeta9ao sornente quando for
absolutamente necessario. Um arquitecto paisagfstico deve dar assistencia ao projecto do acarnpamento
para assegurar que o maior numero possfvel de arvores e vegetac;:ao natural seja mantido. Arvores e
vegeta9ao servem coma func;:ao reguladora do clima natural e reduzem o risco de erosao.

a

•

Os trabalhadores da obra nao devern ter permissao de acesso Ra-Touro OU qualquer outra zona humida
na ATMB e nao devem ter permissao para usar qualquer fonte de agua natural que for encontrada nas
regi6es ao redor do acarnparnento. A desobediencia a essas regras sera severamente punida.

•

Saneamento adequado, fontes de agua potavel e para limpeza devem ser fornecidas dentro do
acamparnento da obra. Os trabalhadores nao devem ter permissao para fazer sua higiene pessoal em
qualquer lugar a nao ser nas areas designadas para isso. A desobediencia a essas regras sera
severamente punida.

•

Uma vez que a fase da construc;:ao tiver sido cornpletada, o acampamento e sua infra-estrutura deverao
ser removidos e toda a area deve ser completamente restabelecida. Todas as estruturas ffsicas devem
ser removidas e, sempre que passive!, as materiais devem ser reciclados ou reuti lizados. A restaurac;:ao
padrao a ser realizada deve ter a mesma condic;:ao em que estava a area anteriormente a constru9ao do
acarnpamento assim coma o ambiente ao redo r da area naquele momenta. Todas as areas compactas
devern ser demolidas, niveladas e revegetadas. Tado estrago causado pela erosao deve ser reparado e
deixado em born estado.

7.11.1 O lmpactos na lnfra-estrutura
Pressao crescente sabre os servicos de saude local
0 afluxo esperado de pessoas e o crescente risco de varias doen9as21 e acidentes causarao urna pressao
adicional nos ja precarios servi9os e infra-estrutura existentes de assistencia rnedica , possivelmente ao ponto
deste servi90 nao atender a demanda (ver Secc;:ao 10.7.7). Kitula22 relata que em Geita, Tanzania houve urn
afluxo de pessoas naquela regiao ap6s o estabelecimento de urna mina no local. Estima-se que mais de
10 000 pess0as mudaram para aquela area durante varios anos. Garvin et al 23 tambem notaram esse
fen6meno em Ghana, onde a populac;:ao das aldeias aumentou em 4 500 pessoas. Esta pressao crescente
impactara fundamentalmente comunidades locais e rom pera seus padroes actuais de acesso aos servi9os de
saude, corn rela9ao a filas mais longas, falta de medicagao e atendentes suficientes, entre outras.
21

Madulu, N.F. (n.d). Population dislribuflon and density in Tanzania: Experiences from 2002 population and housing census.
Coletados em Janeiro de 2009, do http://www.unp.ac.za/ccs/fifes!madulu.pdf
~ Kltula. A.GN (2006). The environmental and socio·economic impacts of mining on local livelihoods in Tanzania: A case study of
Geita Districl Journaf of Cleaner Production, 14, 405-414.
n Garvin, T., McGee, T.K. , Smoyer- Tamie, K.E., & Aubynn, E.A. (2009). Community-company relations in gold mining in Ghana.
Journal of Environmental Management, 90, 571-586.
AVALIAf;Ao DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

265

RELATORIO FINAL DO Esruoo DO IMPACTO AMBIENTAL (RFEIA)

RIVERSDALE MOQAMBIQUE LIMITADA E ELGAS, AREA DE TiTULO MINEIRO DE BENGA. PROJECTO DE CENTRAL
TERMOELECTRICA DE BENGA
IMPACTOS POTENCIAIS DURANTE A CONSTRUCAO E OPERACAO

Deterioracao da infra-estrutura da estrada
existente
Nlveis mais elevados de trafego durante as
fases de constru9ao e operacional da mina e
da central terrnoelectrica
provavelmente
reduzirao o tempo de vida da N7, que e a
estrada principal de acesso area do projecto.
A crescente e continua circulac;ao de vefculos
pesados muito provavelmente resultara na
deteriora9ao desta estrada pubHca.

a

Como resultado do aumento geral na
activldade econom1ca da regrao, outra
infra-estrutura de estrada no Municfpio de Tete
e no Distrito de Moatize tambem sera cada vez
mais usada e ira requerer manuten9ao mais
Foto 7-10: Algumas condi~oes de estrada nas areas rurais
frequente, (rernter a Foto 7-10 e Foto 7-11 ). Em
da ATMB.
contrasts, a infra-estrutura de estradas na
ATMB sera significativamente melhorada,
como resultado da constru9ao de urna rede estradas trafegaveis sob quaisquer condi96es rneteorol6gicas.
Entretanto, na falta de um programa detalhado para as actividades iniciais da constrw;:ao comparado com o
planeamento para o reassentamento das comunidades locais, nao e possfvel avaliar se os moradores das
aldeias continuarao a ter acesso seguro e razoavel aos campos na ATMB depois que a constru9ao se iniciar
mas antes do reassentarnento, usando as estradas existentes ou as de Riversdale. lsto provavelrnente seria
um problema somente durante o primeiro ano, quando a constrw;ao acontecer ao mesmo tempo em que os
reassentamentos estiverem a ser feitos. Ap6s isso, todos os moradores da ADI ja teriam se mudado e
nenhurna exigencia adicional da comunidade para infra-estrutura de estradas na ATMB seria feita.

lnterlerencia com infra-estrutura de
aeroportos

0 proposto dep6sito de resfduos ocidental esta
locallzado do lado oposto da regiao do Tete
Airfield Non Directional Beacon (NOB), que e
um radio faro! usado por pilotos como
localizador para o Aeroporto Internacional de
Tete {Chingodzi) e, no passado. para
24
de
cloud
break
"
"procedimentos
Actualmente ha 4 voos diarios programados
para o Aeroporto Chingodzi. O radio esta
situado ao longo da linha central da pista
01-19, aproximadamente 7 km para o
sul-sudeste do aeroporto, Devido as direc96es
do vento, que sao predominantemente da
regiao sul, a maior parte das aterragens no
Foto 7-11: Condi~oes de Estrada na Cidade de Tete.
aeroporto de Chingodzi sao feitas do norte em
direc9ao a pista 19. Nao ha procedimentos de aproxima9ao por instrumentos publicados para este campo de
avia9ao.
Uma posi9ao adequada para a recoloca9ao deste radio devera ser acordada com as Autoridades de Avia9ao
Civil Mo9ambicanas em tempo habil para que as publicagoes sobre navega9ao aerea pertinentes sejam
actualizadas. Uma vez que o radio deve permanecer em operai;ao todo o tempo, ele precisaria ser
reconstruldo por Riversdale e Elgas, de acordo com os requisitos da Autoridade de Avia9ao Civil
Mo9ambicana e estar pronto para funcionar imediatarnente ap6s o desligamento do radio existente.

24

Procedimentos Cloud break sao procedimentos publicados para pouso par instrumentos no Procedimentos Metereo/6gicos de
lnstrumentos. 0 Aeroporto de Tete aparentemente ja teve um "procedimento cloud break", mas este nao e mais valido
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Mitigacao e Monitorizacao
Sen1 i~os

Locais de Saude

(i),

Riversdale e Elgas devem estabelecer instalac;:oes adequadas para servic;:o de saude para atender seus
funcionarios na central termoelectrica da mina.

(ii),

Riversdale e Elgas devem tambem contribuir, atraves de seu programa de desenvolvimento
sustentavei, com outras infra-estruturas de servic;:os de saude, de modo a beneficiar a extensa
cornunidade ao redor da area do projecto.

(iii),

As autoridades de saude da provfncia, distrito e municfpio devem se preparar para um grande aumento
de pressao sabre a infra-estrutura e os servic;:os de saude, resultado do potencial aumento da
populac;:ao. De acordo corn os pianos de desenvolvirnento do sector de saude existentes, medidas
devem ser tomadas para expandir e melhorar a capacidade humana e material da rede de saude
publica local. 0 piano deve tambem ser revisto, a levar em considerac;:ao projecc;:oes do crescimento da
populac;:ao em virtude do estabelecimento de uma grande central termoelectrica na area local.

Infra-estrutura da Estrada Existente
(iv),

Riversdale e Elgas devem assegurar que os empreiteiros respeitem todas as restric;:oes corn relac;:ao a
carga do eixo de rodas para as estradas usadas para a construc;:ao e funcionamento da central
termoelectrica. Em particular, cuidado deve ser tornado para avisar os empreiteiros a respeito das
restric;:oes aplicadas a ponte Zambeze em Tete.

(v),

Riversdale e Elgas devem negociar com as autoridades da Estrada Nacional e de outras estradas para
se chegar a um acordo com relac;:ao a uma contribuic;:ao para manutenc;:ao da rede de estradas na area.

(vi),

A possrvel perda de acesso as estradas da ATMB pela comunidade durante o perfodo ap6s a
construc;:ao se ter iniciado, mas antes do reassentamento das comunidades, deve ser considerada pela
Riversdale e Elgas na Estrutura de Direito de Posse do RAP . A compensac;:ao pela perda de produc;:ao
agrfcola, acesso aos recursos naturais e quaisquer outras perdas decorrentes do acesso restrito a
estrada durante o perfodo antes que as famflias sejam reassentadas, devem ser previstos para cada
famflia e inclufdos na Estrutura de Direito de Posse.

7.11.11 lmpactos na Qualidade de Vida
lnc6modo e desconforto criados pela poeira e rufdos
Durante o perfodo em que os moradores das aldeias no ADI estiverem em processo de reassentamento
havera um potencial de impactos inc6modos causados pela construc;:ao da central termoelectrica. Estes serao
em larga escala, dependendo da localizac;:ao da construc;:ao da estrada de acesso. lsto ainda nao foi finalizado,
mas e entendido que sera uma ramificac;:ao longe da estrada existente na aldeia para evitar grandes
inc6modos e quest6es de seguranc;:a nas comunidades locais. Se for este o caso, os impactos inc6modos
causados por rufdo e poeira devem ser pequenos.

7.11.12 Outros impactos
Criac;ao de expectativas e preocupac;oes

a

A disseminac;:ao de informac;:oes com relac;:ao
implantac;:ao do projecto proposto pode criar muitas
expectativas a respeito de gerac;:ao de emprego e oportunidades. Expectativas com relac;:ao a criac;:ao de
empregos podem ser exageradas em termos de tipo e numero de posic;:oes de trabalho que serao oferecidas e
estarao disponfveis nas comunidades locais. Uma outra expectativa relacionada a este projecto e que tern
sido reportada durante as reuni6es com as comunidades
que o projecto fornecera electricidade para as
comunidades e famflias na ATMB.

e

Mitigac;ao e Monitorizacao
(i),

Riversdale e Elgas devem desenvolver uma estrategia de comunicac;:ao abrangente para assegurar
dialogo com os principais participantes do Governo e os lfderes das comunidades afectadas e tambem
com as comunidades, A estrategia deve permanecer durante a fase de construc;:ao e durante o
funcionamento da central termoelectrica. Detalhes dos objectivos e uma estrutura do sumario deste
piano estao inclufdos no Capftulo 9, no item Desenvolvimento Sustentavel.
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(ii),

Riversdale e Elgas devem participar de um comite de monitoriza9ao da construc;ao, nos termos de
referencia e na composi9ao do que deve ser discutido e acordado com o MICOA.

7.11.13 lmpactos no Patrim6nio Cultural
/nterferencia com Sepulturas e Terrenos de lmportancia Espiritual
Terrenos sagrados e cemiterios tern grande importancia simb61ica no sistema de crenga tradicional local
(remeter a sec9ao 6.3.9) . Esses terrenos sao legalmente protegidos e onde possfvel nao deve haver
interferencia com os mesmos. A localizagao de terrenos sagrados e cemiterios dentro e fora da ATMB e
mostrada na Figura 7-39.
A aquisi9ao de terreno com a finalidade de projecto cumulativo interferira com areas sagradas de dois modos:
•

0 local sagrado localizado na Aldeia de Capanga (Luani Unit) poderia possivelmente ser destruldo por
estar localizado na area de influencia.

•

As comunidades podem perder acesso aos terrenos sagrados e cemiterios remanesr:Antes uma vez que a
ADI se tornara uma area de exclusao.

lsto afectara negativamente as comunidades dentro da ADI, porque estas areas sagradas sao um componente
importante na identidade cultural, coesao social e bem-estar da comunidade.

I
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Figura 7-39: Local de terrenos sagrados e cemiterios no ATMB.
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Os cemiterios sao as areas sagradas mais respeitadas , porque acredita-se que os espfritos dos mortos
continuam a olhar por seus descendentes e protege-los a partir dessas areas. Elas tarnbem estao associadas
as cerim6nias espirituais relativas a vida da comunidade, saude, agri cultura e resolu gao de conflitos, por
exemplo. Ha uma forte crenga de que mexer ou remover cemiterios ou sepulturas pode castigar as
comunidades locais com varias mortes inesperadas, de acordo com os diversos depoimentos obtidos dos
membros das comunidades.
Terrenos sagrados, normalmente
representados
por
arvores
especfficas (tais como as de
Ntondo, Julbernardia globif/ora, e
a
Embondeiro.
Adansonia
digitata) (Foto 7-12) ou pequenas
florestas, simbolizam lugares
onde espfritos vivem em forma de
animais (pftons e outras cobras).
Esses lugares e espfritos estao
associados a cerim6nias que
de
asseguram
o
sucesso
estrategias de sustento e, desta
simbolizam
riqueza
form a,
econ6mica e bem-estar. Eles
tambem
desempenham
um
importante papel em acolher
cerim6nias para mediac;:ao de
conflitos e lidar com doenc;:as.
Mexer
ou
destruir
esses
importantes sftios, segundo a
crenga local, pode trazer mas
colheitas,
disseminac;:ao
de
doenc;:as e perda de recursos
produtivos e para subsistencia.

Foto 7-12: Arvores de Embondeiro representam locais sagrados.

Medidas de Mitigagao
(i),

Sepulturas e cemiterios - podem ser mudados, onde necessario, de acordo com os costumes locais
e o desejo das famflias sobreviventes.

(ii),

Locais de importancia espiritual - nao devem ser mexidos e nao podem ser mudados pois sua
importancia esta profundamente associada a terra e a paisagem. 0 tragado do projecto pode tet que
sofrer modifica96es para assegurar que os terrenos sagrados nao sejam perturbados e que as
comunidades locais tenham garantido o acesso a esses terrenos, mesmo nas areas de total exclusao.
Entretanto, atraves de negocia96es com os lfderes espirituais e outras importantes estruturas de
comando da comunidade, podera se chegar a um acordo com relac;:ao ao encerramento desses
terrenos. Esse processo de negociagao deve ser muito bem revisto pelas autoridades formais local,
distrital e da provfncia.
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7.11.14 Classificac;ao do impacto
Classificacao do lmpacto: lmpacto
S6cioecon6mico
Acesso da Comunidade as terras e recursos
naturais
Magnitude: Alta
Extens~o: Local
Dura4'ao: Longo prazo
lmport~ncia geral (sem mitigagao): Alta
lmportancia geral (com mitigagao):
lmpactos Econ6micos (positivos)
Magnitude: Alta
Extensap: Regional cc
Dura4'ao: Longo prazo
lmportancia geral (sem melhorias): Alta
lmport~ncia geral (com meihorias): Muito alta
'
lmpactOs Econ6micos (negativos)
Magnitude: Alta
Extensiio: Local
Dura~ao: Longo prazo
lmportancia geral (sem mitigacao): Alta
lmportancia geral (com mitigacao): Moderada

lnfra-estrutura
Magnitude: Moderada
Extensao: Local
Dura4'iio: Medio prazo
lmportancia geral (sem mitigagao): moderada - alta
lmportancia geral (com mitigagao): moderada - baixa
Qualidade de vida
Magnitude: Alta
Extensao: Local
Dura4'i'io: Longo prazo
lmportancia geral (sem mitigagao): Alta
lmportancia geral (com mitigagao): Baixa para moderada
Preocupa~oes e Expectativas
Magnitude: Alta
Extensao: Local
Duration: Medium term
lmportancia geral (sem mitigagao): Alta
lmportancia geral (corn mitigacao): Moderada-Baixa

Cultural Heritage
Magnitude: Alta
Extensao: Local
Dura4'ao: Longo prazo
lmportancia geral (sem mitigagao): Alta
lmportancia geral (com mitigagao): Moderada

Seguram;a Social
Magnitude: Alta
Extensiio: Local
Dura4'iio: Medio prazo
lmportancia geral (sem mitigacao): Alta
lmportancia geral (com mitigagao): Baixa
Saude e seguram;a
Magnitude: Moderada
Extensao: Local
Dura4'iio: Longo prazo
lmportancia geral (sem mitiga9ao):
lmportancia geral (com mitiga9ao):

7.12

Avaliac;ao do lmpacto Visual

A avaliagao do impacto visual na qual este capftulo esta baseado esta inclufda no Volume 2 do CRIA.
VIA avaliou impactos visuais potenciais somente para o cenario de pico de produgao, ou seja, no momento em
que a fabrica toda tivesse sido construfda, isto e, um cenario do pior caso. As fases de encerramento e
p6s-encerramento , nao foram avaliadas, uma vez que a visibilidade sera reduzida no decorrer do tempo a
medida que a planta seria desactivada e a recuperagao e reabilitagao ao longo da fase de encerramento ira
remover boa parte dos impactos visuais caso a planta inteira seja desativada.

7.12.1

Estudo dos Termos de Referencia

Os termos de referencia para a Avalia9ao dos lmpactos Visuais (VIA) foram estudados para determinar os
impactos visuais potenciais do projecto proposto para a central termoelectrica, em particular atraves de:
•

Descri9ao da paisagem coma um recurse visual por meio de um estudo de referencia e a caracterizagao
da natureza e qualidade da paisagem e a sensibilidade visual do recurse.

•

Determinagao da mudan9a do recurso visual que seria causada por elementos do projecto proposto, e
quao visfvel sera essa mudan9a vista das areas ao redor.

•

Descri9ao e avaliagao dos impactos visuais de componentes-chave do projecto proposto.
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Recomenda9ao de medidas mitigadoras para reduzir os impactos visuais potencias do projecto.
•

Avalia9ao da importancia dos impactos visuais subsequentes

a implanta9ao da mitiga9ao.

0 estudo avaliou os aspectos visuais potenciais de componentes-chave da infra-estrutura da central
termoelectrica em diferentes receptores ao redor da mesma (isto e, pessoas que fossem capazes de ver o
desenvolvimento). A Figura 7-39 mostra a metodologia da VIA, com os passos, conforme segue:
•

Descri9ao do recurso visual ou condi96es de
rAfArenc::ia em termos de natureza da
paisagem;

•

Determinagao da qualidade visual da
paisagem em termos de vis6es crfticas
disponfveis da paisagem, seu senso de lugar
ou genus loci, capacidade de absorgao
visual e apelo estetico;

•

Determinagao da sensibilidade do receptor
para 0 projecto proposto (pessoas que verao
o empreendimento);

•

Consideragao do empreendimento proposto
de visibilidade, intrusao visual e exposic;:ao
visual para determinar a magnitude do
impacto;

•

Determinac;:ao da importanciFl social atraves
do relato da magnitude do impacto visual
com relac;:ao a sua durac;:ao e extensao
geografica;

•

,,,,,, ..

••

Figura 7-40: Metodologia da Avaliac;ao de lmpacto
Visual.

Recomendac;:ao de medidas mitigadoras
para reduzir os potenciais impactos visuais do projecto.

A abordagem para a avaliac;:ao foi conservadora. Primeiramente, a infra-estrutura da central termoelectrica foi
fe!ta para ating!r a a!tura maxima no pico de prcduyao (isto e, uma vez que todos cs 4 m6dutcs tivessem side
construfdos e estivessem em operag§.o). Em segundo lugar, estudos feitos nos EIJA e experiencia na Africa
tern mostrado que profissionais e grupos ambientalistas tendem a ter uma visao da modificac;:ao da paisagem
natural de uma maneira mais negativa que outros grupos (McCool, et al, 1986). Para comunidades ao redor da
area do projecto proposto, economicamente enfraquecidas, pode bem ser que o desenvolvimento seja
bem-vindo como um sfmbolo de rrosperidade e oportunidade de avanQo pessoal. Em terceiro !ugar, o
esquema da central termoelectrica e a infra-estrutura relacionada e, no momenta, conceitual e ainda nao foi
optimizada para reduzir o impacto visual.
A visibilidade do empreendimento sob varios pontos vantajosos foi baseada na analise computadorizada da
bacia de visao e nas sec96es cruzadas. Issa proporcionou uma indicac;:ao mapeada de todas as areas de onde
a infra-estrutura do topo da mina ou lavra a ceu aberto fossem visfveis. A Tabela7-34 mostra como a
magnitude do impacto foi calculada, a levar em considerac;:ao que a exposi9ao visual de um empreendimento
diminui exponencialmente conforme a distancia entre os receptores e os componentes do desenvolvimento
aumenta. Assim, o impacto a 1.000 m seria 25% do impacto visto de uma distancia de 500 m, enquanto a
2.000 m seria 10% do impacto a 500 m. Baseado nisto, a exposi9ao visual e mais significativa ate
aproximadamente 500 m, e daf ela entao diminui de maneira significativa. De aproximadamente 1,5 km para
cima, a influencia da distancia na exposic;:ao visual, em termos de impacto visual, muda relativamente pouco.
Distancias alem de 5 km reduzem o impacto visual a um ponto onde fica insignificante na paisagem. Relativa
humidade e neblina em uma area tambem influenciam directamente os efeitos visuais. Humidade crescente
faz com que o ar parec;:a mais acinzentado, o que diminui a visibilidade dos detalhes.
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Tabela 7-33: Sistema de pontua9ao por avalia9ao da magnitude do impacto visual

Qualidade visual
da paisagem
(Quao pura ou
unica ea
paisagem?)

Visibilidade '
(Baseada na modelagem
da bacia de visao
topografica do projecto
na paisagem isto e, quao
visivel e 0 projecto para 0
receptor)

lntrusao visual
(Quanto o projecto
se adapta as areas
circundantes)

Exposi9ao visual
(Distancia da visao a que distancia dos
receptores esta a
actividade?)

Sensibilidade
do receptor

3
(sensitiva ex,
varzea do rio,
cumes ou outra
torma especifica
da terra)

3
(a actividade e altamente
visfvel pelo receptor, pouco
efeito de separac;:ao)

3
(de forma alguma,
contrasta fortemente
com a paisagem
circundante e o uso
do terreno)

3
(alta, dentro dos 500
m)

Factor 1,2
(alta)

2
(nenhuma forma
especlfica da terra,
embora a
paisagem natural
propicie uma
percepc;:ao
diferente do lugar)

2
(a actividade e somente
ligeiramente visivel ,
separac;:ao presente)

2
(moderadamente,
algumas actividades
similares estao
localizadas na area
de estudo regional),

2
(Moderada, ate 2 km);
(Embondeiros e
transportadores foram
avaliados como
moderados a 1 km e
estradas de longa
distancia a 500 m)

Factor 1
(moderada)

(a actividade nao e visfvel
por causa da topografia e
separac;:ao da vegetac;:ao)

(adapta-se as areas
ci rcundantes - nao
conflita com o uso do
terreno)

1
(longe, alem de 2000
m)

Factor 0,8
(baixa)

1
(nao sensfvel, tal
como cenario
urbano que foi
transformado)

Nata: A magnitude maxima foi a 32,4 pontos. A pontua9fio de 0-8 foi considerada desprezfvel, 9- 16 baixa, 17 - 24 moderada, ea
pontua9i'io de 25-32,4 a/ta.

7.12.2

Situa~ao

do ambiente receptor

0 ambiente receptor (referencia) esta descrito no Capftulo 6. Os aspectos principais do ambiente receptor que
sao os materiais para a avalia9ao dos impactos visuais estao descritos a seguir:
•

Os principais pontos naturais na ATMB sao os rios Revuboe e Zambeze e suas varzeas , ambos com alta
qualidade visual e paisagfstica. Devido a dimensao das varzeas (ate 2,5 km de extensao para o Rio
Zambeze, e 1 km de extensao para o Rio Revuboe), e pouca ou nenhuma copa de arvores, essas varzeas
proporcionam vistas desobstrufdas tanto de pouco alcance atraves dos rios coma de longo alcance ao
longo dos rios.

•

Alem das varzeas, oito zonas humidas aparecem ao longo das varzeas e, de modo semelhante, tern
pouco efeito de separa9ao.

•

Com excep9ao dos dois rios, as arvores de Embondeiro, espalhadas sobre a paisagem do Tete e a
caracterfstica da area e regiao estudadas sao as mais importantes pontos naturais provendo a area com
seu senso de lugar, Embondeiros tern uso e valores culturais e espirituais para as pessoas locais.

•

Ha poucos cenarios de longo alcance na area externa as varzeas e nas zonas humidas. 0 terreno no local
com interconectadores suavemente deslizando pelos morros e vales rasos , cobertos por
florestas. As florestas produzem uma separa9ao eticaz de 3 a 5 m acima do nivel do solo natural,
especialmente de uma distancia de 100 m e alem. Como resultado do terreno e vegeta9ao, ha poucos
cenarios desobstrufdos alem de 2 km. A N7 atravessa o Rio Revuboe logo ao norte da ATMB.

•

Uma cordilheira de 125 m de altura aparece no lado leste da ATMB e funciona coma uma barreira visual
entre a Area de Tftulo Mineiro de Benga e a estrada nacional N7 que conduz em direcryao cidade de
Moatize e Malawi.

•

A area e frequentemente coberta por uma leve neblina devido a humidade causada pelos rios
(ver relat6rio sabre a qualidade do ar) .

•

0 caracter da interferencia humana na paisagem e predominantemente de agricultura e rural, com
pequenos campos cultivados que aparecem dentro de um mosaico de vegetaryao natural (arbustos,
gramados e tlorestas abertas) . Alem dos centres urbanos de Tete e Chingodzi, varias aldeias aparecem

e complexo,

a
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ao longo do Rio Revuboe e da estrada N7 na area. Ha pouca luminosidade
centros urbanos de Tete e Chingodzi.
•

a noite,

excepto pela luz dos

Os assentamentos das areas urbanas de Tete, Chingodzi e do Aeroporto de Chingodzi tern uma grande
capacidade de absor9ao visual. Consequentemente, as pessoas que poderiam ser potencialmente
afectadas no que respeita ao visual da area sao aquelas nas cercanias destas areas.

7.12.3

lmpactos visuais

Os seguintes elementos da central termoelectricaproposta foram avaliados junta a receptores em pontos
diterentes:
•

As chamines da central termica, as mais altas estruturas associadas a central termoelectrica(150 m).

•

As torres de rAsfri~mento , tamb8m com 150 m de altura, mas com um ditlm etro substancialmente maioi
(isto e, 90 m versus 15 m) que as chamines; a avalia9ao de impacto foi portanto baseada nas torres de
resfriamento como o pior caso .

•

0 dep6sito de resfduos do Oeste, onde a cinza da central termoelectricasera descartada juntamente com
os resfduos de capeamento das opera96es das minas adjacentes, na altura maxima (90 m de altura).

•

As correias transportadoras do Oeste (assumiu-se 1,5 m).

•

Luz nocturna.

A remor;ao dos embondeiros foi tambem considerada na avaliar;ao devido a essas arvores terem importancia
cultural e espiritual para o povo local ,
Receptores incluem residentes de Tete e Chingodzi e usuarios da estrada nacional, todos a distancia de 7 km
da central termica, e viajantes aereos, lmpactos sobre as aldeias presentes nao foram avaliados uma vez que
se assumiu que essas aldeias teriam sido reassentadas ou estarem no processo para ser reassentadas
durante a fase de construgao da central termica,

Central Termica
0 primeiro impacto visual sera causado pelas chamines de 150m de altura e pelas torres de resfriamento,
seguido pelas caldeiras a 105 m e 60 m. Todavia, todas as outras estruturas estarao entre 20 e 56 m de
altura, em combina9ao transforma9ao naqui/o que sera provave!mente a maior estrutura feita pe!o homem
na regiao,

a

A Figura 7-41 mostra uma bacia de visao da central termoelectricano pico da produ9ao, a ilustrar uma
exposigao visual (do branco para o cinza na figura) que sera criada pela central neste momenta,
Em resun10, todos cs impactos potenciais resultantes da central termoel8ctricasobie todos os recepto res , cor-i-1
excepgao dos viajantes aereos, foram identificados como nenhuma, insignificante ou de baixa importancia,
devido a distancia entre OS receptores (isto e, 6 km OU mais), OU por estarem isolados pela vegetagao e
topografia, ou o impacto ser de curta duragao para aquelas aldeias em processo de reassentamento, As
pessoas em Tete, Chingodzi e usuarios da estrada nacional raramente Verao a central termoelectricadurante
o dia, especialmente com o tempo nebuloso ou empoeirado, Entretanto, porque as torres de resfriamento sao
estruturas que nao combinam bem com a paisagem, e serao projectadas no horizonte a longa distancia, o
receptor reconhecera as estruturas a longa distancia. Este impacto e, entretanto, classificado como de baixa
importancia, Exemplos sao ilustrados nas Foto 7-13 e Foto 7-15.
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Figura 7-41: Panorama da central termoelectricaindicando em branco e tons de branco e cinza as areas de
onde a central termoelectricaseria visfvel.
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Powerplantbarelyvisible in
distance (e.g. 7 km)

Foto 7·13: Vista do sudeste a partir do sudeste de Tete atraves do Zambeze.

Foto 7-14: Vista do lado sudeste a partir dos limites a sudeste de Chingodzi (Escola Joaquim Chissano) em
direc~ao a central termica).
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VIEW FROM NATIONAL ROAD 7 KM FROM TETE

Foto 7-15: Vista do lado norte ao longo da rodovia nacional de Zimbabue pr6xima a Tete (ou seja, 6 km fora
de Tete). Notar a topografia montanhosa que impede a visao de longo alcance.

lluminac;:ao nocturna
As torres de resfriamento e chamines serao acesas com luzes de seguranga para a aviagao. Essas luzes
serao semelhantes aquelas dos topos das torres de telefones celulares, com as quais o pessoal da area ja
deve estar familiarizado. Todos os outros ediffcios serao iluminados e devido ao tamanho (entre 20 e 60 m)
esses moradores de Tete e Chingodzi e tambem os usuarios da rodovia nacional podem ver o que poderia
equivaler a iluminagao de uma cidade a 6 OU 7,5 km de distancia, respectivamente, noite. Considera-se que
este impacto seja de pouco significado.

a

Embondeiros
Embora nenhum impacto visualmente significante tenha sido identificado
com a remogao dos Embondeiro, devido a distancia (estabeleceu-se uma
distancia de 1 km do receptor ate a arvore para um impacto considerado
moderado). E provavel que, cumu/ativamente, a remogao dos Embondeiro
da area de estudo tenha um efeito social negativo, visto que essas arvores
tern valor de uso cultural e espiritual para as pessoas e a mitigagao e
necessaria.

Dep6sito de resfduos ocidental
Os moradores dos subUrbios de Chingodzi estarao de 2,5 a 3 km de
distancia do dep6sito de residuos do lado oeste (ver Tabela 7-8 e Figura
7-42). Embora essa seja uma distancia consideravel com relagao aos
impactos visuais, havera pouca triagem na area sujeita a inundag6es e o
aspecto do dep6sito nao sera compativel com 0 caracter natural da
paisagem existente. Este impacto foi entao considerado como sendo de
importancia moderada.

Transportador
0 transportador entre a central termoelectricae o dep6sito de residuos do
oeste nao sera visive! aos receptores devido a triagem da topografia e da
vegetac;ao. Assim, nenhum impacto foi identificado.
0 Projecto como um todo
A aproximagao com o Aeroporto de Chingodzi e a partir do sul, assim as
aeronaves voarao sobre a central termoelectricaa uma distancia de 14 km
do aeroporto. 0 local do aeroporto de Chingodzi, propriamente dito, esta
muito distante (11 km) da central termoelectricapara sofrer qualquer
AVAUA<;Ao DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

277

Figura 7-42: Linha da vista a
partir dos lados sul e leste de
Chingodzi em direc!fao ao
dep6sito de resfduos ocidental
aproximadamente em 2020.
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impacto visual. Actualmente , a maioria dos viajantes aereos da area sao homens de negoc1os, que
provavelmente Verao o desenvolvimento do lugar como ponto positive. Porem, o turismo da regiao podera
aumentar com o desenvolvimento econ6mico, em cujo caso o impacto visual podera ser visto como negative.
0 impacto visual foi identificado como importancia moderada.

Foto 7-16: Vista a leste a partir dos limites a sudeste de Chingodzi {Escola Joaquim Chissano) em direcc;ao ao
dep6sito de resfduos a oeste. Notar a serrania local (15 m acima da area sujeita a alagamento) de onde esta foto
foi tirada.

7.12.4

lmpactos visuais cumulativos da mina e da central termoelectrica

0 panorama da 3 mostra os impactos visuais cumulativos, tanto da mina como da central
termoelectricaadjacente. Deste panorama pode-se ver que a exposic;:ao visual mais alta esta concentrada no
triangulo entre a central termoelectricae as duas minas de dep6sito de resfduos, ou seja, as tres maiores
estruturas dentro da ATMB como um todo, porque todas as tres estruturas sao visfveis de imediato. Quando
alguem olha os dois projectos de fora desse triangulo, o componente que estiver mais pr6ximo do observador
dominara aquela visao e minimizara pelo menos um dos outros componentes que estao mais longe. lsso se
apresenta especialmente dessa forma no caso das cidades de Chingodzi e Tete, para as quais o dep6sito de
resfduos do Oeste dominara o panorama por estar mais pr6ximo do observador, A central termoelectricaesta
a mais de 7 km longe de Tete e Chingodzi, e sera minimizada pelo dep6sito de res fduo s do lado oeste. Como
pode ser visto na Figura 7-43, a area com o maior impacto visual cumulative fora do triangulo sera para o
oeste do dep6sito de resfduos do !ado oeste e da central termoelectricade onde ambos componentes serao
visualizados distancia {6 - 7 km) pelos usuarios da rodovia no N7, e pelos moradores das margens mais
distantes de Chingodzi e Tete.

a

No lado oriental (leste) dos dois desenvolvimentos, uma serrania de 125 m de altura impede toda a visao para
o leste. No lado sul dos dois desenvolvimentos, nao havera quase nenhum receptor (vista que as
comunidades serao reassentadas). Devido a essa exposic;:ao visual concentrada e a distancia dos receptores
mais pr6ximos, a importancia do impacto cumulativo e considerada baixa.
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Figura 7-43: lmpactos visuais cumulativos da mina e da central termoelectrica.
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7.12.5

lmplicac;oes para mitigac;ao e monitorizac;ao

Foram propostos cinco tipos de mitiga9ao:

Medidas especificas para cidades/assentamentos afectados
Recomenda·se a mitigac;:ao na forma de triagem das arvores frutfferas adjacentes aos receptores devido aos
impactos visuais do deposito de residuos do lado oeste. Um especializado em horticultura local deve
recomendar as especies de arvores focando na taxa de crescimento, preferencia de frutos do povo local e
capacidade das arvores de sobreviver a estiagem. Com essa mitigac;:ao espera-se ter uma razoavel triagem
(avaliagao) visual, bem como uma soma de beneffcios ao povo local. 0 Conselho local deve sei consultado
sobre esta iniciativa antes da implementagao. Um viveiro de plantas frutfferas deve ser providenciado
empregando e treinando o pessoal local para cuidar do viveiro em ritmo comercial.

Medidas gerais de mitigacao
Uma serie de medidas gerais precisa ser considerada para minimizar o impacto visual. Estas medidas estao
resumidas no Quadro 7-9 onde constam as medidas mais comuns praticadas em todo o mundo, ou seja, um
µrujeclu visualme11te aceitcivel tlos µredios e dep6sitos de descarte de res fduos, medidas para reduzir a
iluminagao nocturna (veja Foto 7-17) por meio de varios dispositivos para diminuir a claridade, o uso de
plantas indfgenas (um viveiro indfgena e recomendado) e prevengao da invasao de plantas estranhas ao
meio, alem de medidas para redugao da poeira e impactos visuais da construgao.

Remocao dos Embondeiros
Onde for possfvel, as arvores grandes e em particular aquelas que sao consideradas como lugares sagrados
devem, preferencialmente, ser mantidas no local e a infra-estrutura deve ser projectada em torno delas. Como
altemativa algumas das arvores consideradas como sagradas devem ser transplantadas. lsso ja foi feito
anteriormente. As arvores e a vegetagao natural nao devem ser totalmente eliminadas para a construgao da
infra-estrutura industrial da central termica, mas um planeamento da paisagem deve identificar arvores e
trechos de vegetagao natural que devem ser mantidos no local para ajudar a realgar o apelo visual da
infra-estrutura e para melhor harmoniza-la ao meio ambiente.

Medidas de comunicacao
Foram identificados alguns impactos em locais onde a mitigagao nao e possfvel. No caso dos viajantes
aereos, a central termoelectricae as operag6es de minerac;:ao podem se tornar um ponto de interesse atraves
da publicagao de artigos em revistas da linha aerea e solicitar o apoio dos pilotos da linha aerea para que
fagam uma breve explanagao sobre o projecto de mineragao e seus beneffcios ao local. No caso dos que
viajam pela rodovia, pode-se colocar placas informativas em pontos seguros.

Assistencia especializada no posicionamento e no projecto da infra· estrutura
Recomenda-se que um arquitecto e um paisagista experientes sejam envolvidos no projecto final e detalhes
da infra-estrutura para assegurar que os impactos visuais sejam reduzidos ao mfnimo possfvel.

J

Night 500m

Oay500m

a

Foto 7-17: Exemplo do impacto da iluminacrao e das instalacroes comerciais I industriais noite.
Considerando que quase nao se podem ver as instalacroes durante o dia, a iluminacrao a noite e bem visfvel,
entao, medidas de atenuacrao sao necessarias para reduzir esse efeito.
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Quadro 7-9: Necessidades gerais para o projecto e paisagismo.
Terraplenagem e paisagismo

Um arquitecto paisagista deve ser apontado durante a fase do projecto a fim de integrar o terminal a paisagem ao redor e
para assegurar que o projecto flque em harmonia fisica e estetica corn o meio arnbiente local. Sera necessaria a
reabilita9ao das reservas da area da constru9ao e da estrada, alem da monitorizagao e cumprimento das norrnas
especfficas que devem ser incorporadas ao EMP. Onde houver cortes e aterros, os mesmos deverao ser esculpidos e
reformados para combinar com as orlas das formas exlstentes do terreno para reduzir a irnpressao visual do terminal. A
reabilit89ao da vegetagao deve ser feita em linhas irregulares, ao inves de linhas rectas, como que para se harmonizarem
com o meio ambiente natural. Todas as areas usadas durante a constru<;:ao (ex,: estradas de acesso temporarias, canteiros
de montagem e armazenamento, etc.) devern ser recuperadas, no mfnimo, conforme seu estado anterior. A recuperagao e
estabilizagao da vegetagao de todas as areas reabilitadas devem ser monitorizadas e cuidadas tao logo a construgao seja
terminada.
Corl Textural Escala
Uma varia9ao de cores deve ser usada nos
edificios para reduzir a aparencia da proporgao de
seu tamanho; As cores do telhado e paredes
devem se harmonizar com o meio ambiente
natural;
•
Os telhados nao devem reflectir nem deflectir a luz
do sol;
•
As escolhas e padroes de cores devem ser
duradouros;
•
As cores devem ser complementares a paisagem
ao redor.
Formato do ediffcio
•

Padroes de tintas para reduzir a escala visual dos edificios

As formas dos ediffcios devem ser quebradas pela projec9ao dos telhados e degraus na fachada para criar linhas de
sombra.
lluminacao

A figura abaixo indica os metodos preferidos de iluminagao para evitar um efeito de faro!.

-=--~

...

·---~
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Formas de iluminayiio nocturna para reduzir o impacto visual durante a operai;ao
Paisagismo e triagem
Para reduzir a visibilidade do local e das actividades, deve ser feito um paisagismo e bermas de separa9ao devem ser
construidas com o material removido do pr6prio lugar, As Bermas nao devem ser geometricas e todas as arvores grandes
existentes fora das areas de terraplenagem devem ser mantidas,

7.12.6

Classificac;ao do lmpacto

Classificacao do lmpacto: lmpacto Visual
Magnitude: Baixa
Extensao: Local
Dura9ao: Longa
lrripai:tancia geral (pre-mitiga9ao): Baixa
lmportahcia (p6s-mitiga9§.o): De baixa insignificante

a

7.13

Avaliac;ao Arqueol6gica

0 estudo arqueol6gico especializado no qual este capitulo
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7.13.1

Termos de Referencia do Estudo

A avaliac;:ao arqueol6gica foi realizada no ATMB para:
•

Determinar a presen9a de qualquer resto arqueol6gico significativo da ldade da Pedra e a ldade do Ferro;

•

ldentificar qualquer impacto potencial sobre estes pela mina proposta; e

•

Propor medidas de mitiga9ao adequadas, de acordo com as melhores praticas internacionais.

Locais arqueol6gicos ou artefactos tern mais de 100 anos de idade, com a ldade da Pedra e a ldade do Ferro
definidas da seguinte torma:

•

ldade da Pedra:

•

ldade do Ferro:

Mesolftico :

2 ooo ooo - 150 ooo ac
150 000 - 30 000 aC

Neolftico:

30

Paleolftico:

ooo - ate 200 dC

lnfcio da ldade do Ferro: 200 dC- 1000 dC
Final da ldade do Ferro: 1000 dC -1830 dC

A importancia dos artefactos e locais e determinada par meio de seu valor hist6rico, social, estetico,
tecnol6gico e cientffico em rela9ao sua singularidade, condic;:ao de preserva9ao e potencial de pesquisa.

a

Foi definido que evidencias de locais arqueol6gicos incluiriam locais e artefactos conforme relacionados na
Tabela 7-33. Note-se que este estudo nao incluiu uma avalia9ao de locais de patrim6nio social (sepulturas,
cemiterios, lugares sagrados, etc.) ja que estes foram cobertos pela Avaliac;:ao de lmpacto Social.
Tabela7-34: Artefactos tlpicos e locais indicando a presem;a de actividades da ldade da Pedra e da ldade do
Ferro.

Locais
e artefactos
da ldade da Pedra
. .

locais e artefactos da ldade do Ferro

•

Dep6sitos de pedras lascadas

•

Cacos de pates ceramicos

•
•

Materia-prima para produc;:ao de ferramentas de pedra
Presenc;:a de pisos feito de pedra britada

•
•
•
•
•

Pedras de atiar
Poc;:os de carvao vegetal
Pisos de preparac;:ao de argila
Restos de cabanas temporarias
Utensflios de pedra (pedras de afiar, pil6es,
almofarizes)

O arque61ogo andou por tres linhas transversais ao norte (8 km), no centro (12 km) e ao sul (21 km) da ATMB
(ver Figura 7-51 ), cobrindo as extensas areas a serem ocupadas pela mina da mina, infra-estrutura, dep6sito
do oeste e central termoelectrica propostos. Dado o entendimento do especializado do meio ambiente social e
natural descrito no ATMB, tanto da ldade da Pedra quanto na ldade do Ferro, pegadas arqueol6gicas eram
esperadas, juntamente com locais hist6rico-culturais mais recentes das comunidades locais.

7.13.2

Limitat;oes do estudo

0 foco da actual arqueologia em Mo9ambique tern sido a ldade da Pedra e ldade do Ferro ao sul da Provfncia
de Gaza e Comercio Oceanico da fndia colonial e lslamica nas Provfncias de Sofala e Nampula (Morais,
1984). Um estudo da ldade do Ferro do meio do vale de Zambeze feito por Pwiti (1996) forneceu indica9ao do
potencial para ocupac;:ao durante a ldade do Ferro na area de Benga, mas nenhum outro estudo foi publicado.
Consequentemente, o trabalho de campo foi feito com informac;:ao limitada. No entanto, a informac;:ao
colectada durante este estudo pode ser potencialmente util para as autoridades do patrim6nio nacional em
Moc;:ambique.

7.13.3

Legal

Em 1994, o Conseiho de Ministros de Moc;:ambique aprovou regulamentos sob a Lei de Protecc;:ao do
Patrim6nio Nacional (Oecreto 27/94 de 20 de Julho) com respeito protecc;:ao de heran9as arqueol6gicas a
fim de pesquisar e recuperar artefactos e areas arqueol6gicas que possam sofrer impactos do
empreendimento. 0 Capftulo 111, Artiga 12 estipula que prospecQao arqueol6gica preliminar e recuperac;:ao de
trabalhos devem ser inclufdos em qualquer projecto que envolva escava9ao, remoc;:ao ou extensao de terra,
ou remoc;:ao de objectos submersos ou enterrados e, por estes trabalhos, 0,5% do custo total do projecto deve
ser contemplado no orc;:amento do projecto.

a

7.13.4

Estado do meio ambiente receptor
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Benga exibe meio ambiente social tradicional rural de subsistencia que , apesar deter mudado a partir do final
do seculo XX, e essencialmente uma sociedade que prevalece ha 2000 anos entre as comunidades rurais
Africanas pre-coloniais (Maggs 1984).
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Figura 7-44: Linhas transversais cobertas pelo especialista em arqueologia. Nenhum local arqueol6gico toi
encontrado.

7.13.5

lmpactos Arqueol6gicos

Ja que locais da ldade da Pedra ou da ldade do Ferro nao foram encontrados, nenhum impacto directo foi
definido,
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No entanto, devido a dificuldade de se encontrar locais, especialmente par causa da densa vegeta9ao. E
passive! que locais arqueol6gicos venham a ser descobertos durante a constru9ao . Apesar de a probabilidade
ser pequena, impactos negativos na forma de destruic,;ao ou danos a tais locais podem vir a acontecer coma
resultado da construc,;ao, o que seriam impactos de alta importancia. Ademais, caso locais sejam realmente
descobertos durante a construc,;ao e isto venha a ser conhecido, as locais ficariam vulneraveis a roubos e
vandalismo. Par outro lado , caso locais sejam descobertos, salvos e registados, isto teria impacto positivo
para os registos arqueol6gicos de Moc,;ambique .
Por estas raz6es as medidas de mitigac,;ao sao propostas na pr6xima secc,;ao. No caso de locais serem
descobertos, criterios para avaliac,;ao da importancia dos locais arqueol6gicos eslau relacionados no Quadro
7-10,
Quadro 7-10: Criterios para Avaliar a lmportancia dos locais arqueol6gicos.

1,
2,
3

Estado de preserva~ao do local
•
0 local esta bem preservado?
Distribui~ao espacial
•
0 local apresenta informa9ao Util quanta distribuigao espacial das casas OU aldeias?
Caracterfsticas do local
• Ha no local qualquer artefacto au figura rara, singular au invulgar?
• Eum local representative?
•
0 local tern um exemplo muito born de perfodo especrtico de tempo, caracteristica au artefacto?

a

4

Pesquisa
• 0 local fornece informagao util para projectos actuais de pesquisa?
• 0 local fornece oportunidades de armazenar informa96es para potenciais projectos de pesquisa futures?

5

Variabilidade Inter- e intra-local
• Este local em particular pode trazer informa96es com relagao a variabilidade intra-local, isto e, relagao
espacial entre varias caracterfsticas e artefactos?
• Este local em particular pode trazer informa96es a respeito do relacionamento social da comunidade em si, ou
entre outras comunidades?
Educacional
•
0 local tern potencial para ser usado coma instrumento educacional?
•
0 local tern potencial para tornar-se uma atra.cgao turistica?

6,

7.13.6

Mitiga<;ao e Monitorizat;ao

As medidas de mitigagao a seguir sao recomendadas no caso improvavel da descoberta de um local
arqueol6gico:
•

Um programa de consciencializai;ao deve ser conduzido pelo Oficial de Controle Ambiental (ECO) entre a
equipa de contratados e sub-contractados trabalhando na construgao para que as pessoas sejam
informadas sabre os locais arqueol6gicos potenciais, e informa-los que artefactos encontrados no local
devem ser levados a conhecimento do ECO e nao devem ser danificados sem aprova9ao,

•

ECO deve compilar um protocolo a ser seguido pela empreiteira no caso improvavei de recurses
arqueol6gicos serem descobertos durante a construi;ao .

•

Qualquer local descoberto durante a construc,;ao deve ser demarcado de tal forma que esteja sempre
visfvel para todas as pessoas durante a fase de construgao.

•

Supervisao local pelo ECO durante a fase de construgao deve ser autorizada a 'parar a construgao' em
areas especfficas onde o material possa precisar ser recuperado, "Parar a construgao' significara que o
trabaiho podera continuar em qualquer outro iugar ate que a operagao de recuperagao seja feita,

•

Se parte do sftio for afectado, o sftio inteiro deve ser mapeado para obter todas as informa96es
importantes para que uma avaliagao real possa ser feita,

•

Pianos de gestao especfficos devem ser desenvolvidos pelo ECO e, se necessario, assistidos par um
arque61ogo caso sftios sejam descobertos.

•

Toda material da ldade do Ferro e da ldade da Pedra identificado deve ser amostrado.

o

Caso qualquer sftio descoberto seja reportado ao ECO, este deve por sua vez reportar os achados as
autoridades pertinentes em Mo9ambique

•

Em 1994, o Conseiho de Ministros de Mogambique aprovou a regulamenta9ao sob a Lei de Protec9ao do
Patrim6nio Nacional (Decreto 27/94 de 20 de Julho) com respeito a protec9ao de patrim6nios
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arqueol6gicos a fim de pesquisar e recuperar artefactos e areas arqueol6gicas que possam sofrer o
impacto do empreendimento. 0 Capftulo Ill Artiga 12 estipula que prospecgao arqueol6gica preliminar e
recuperagao de trabalhos devem ser inclufdos em qualquer projecto que envolva escavagao, remogao ou
extensao de terra, ou remogao de objectos submersos ou enterrados e, por estes trabalhos , 0,5% do
custo total do projecto deve ser contemplado no orgamento do projecto. Os regulamentos apontam dois
institutos responsaveis pela protecgao do patrimonio arqueol6gico, a saber, o Departamento de
Monumentos do Ministerio de Cultura e ICO MOS - Comite de Mogambique .
Duas outras recomenda96es sao propostas para consideragao pelo proponente do projecto. Primeiramente,
existe a oportunidade de um projecto de pesquisa para os estudantes de arqueologia de Mogambique anterior
a construgao. Os estudantes poderiam examinar outras linhas transversais em busca de restos arqueol6gicos
potenciais, e publicar um artigo sobre seus achados (mesmo que nao haja nenhum) o que suplementaria os
dados de registos arqueol6gicos de Mogambique. Em segundo lugar, caso qualquer sftio seja encontrado, o
proponente poderia considerar o estabelecimento de um pequeno museu de artefactos Jigado a biblioteca local
ou escola, sob condigao de que as autoridades locais aprovem isso.

a

7.13.7

Classificac;ao do lmpacto

Classif!eacao do lmpacto: 1m·pactos ·('fqueol6gicos (nenhum sftio. argueologiCo toi·encont'rado)
Magr;iitude: Nerthuma
EXtensao: .Local
Dura9ao_.(c:;qnstru9ao)· Curto prazo
'mportan9ia· g~ral (pre-mlHgfi~ao) : N~rjhu!lla
lmport§rlt;ia (p¢s-mitiga9ao): Nenhui'na
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8.

IMPACTO DO POS-ENCERRAMENTO DA CENTRAL
TERMOELECTRICA

No final do tempo de vida da central termoelectrica, em 2035, a Riversdale e a Elgas vao preparar a central
tennoelectrica para o encerramento. A situaQao ideal duma central termoelectrica depois do seu perfodo de
vida util e poder devolver o born uso terra reabilitada, sem nenhumas responsabilidades remanescentes. Par
esta razao, as empresas modernas de gerac;:ao de energia electrica concebem e operam as suas instalac;:6es
com o encerramento em mente , e com o objectivo de alcanc;:ar a maxima reabilitac;:ao possfvel durante a
operac;:ao da central termoelectrica. Um piano de encerramento faz parte do planeamento inicial das centrais
termoelectricas, o qual se vai actualizando ao longo do tempo .

a

Durante a fase de dois anos de encerramento, a central termoelectrica sera preparada para o encerramento,
come se segue:
•

A area afectada pela central termoelectrica e as suas infra-estruturas administrativas, correias
transportadoras. esta96es hidraulicas, c:onrl11tF1s rip. drenagem e outras infra-estruturas , serao demolidas
ou desmanteladas e removidas do local.

•

As areas desbravadas, as represas para controlo da poluic;:ao e as estradas, serao incorporadas na
paisagem final, atraves da descompactac;:ao, modelagem, nivelamento, cobertura com solos de superffcie
e plantac;:ao de vegetac;:ao (principalmente de plantas indfgenas, embora se possam usar inicialmente
culturas ou gramfneas que nao sejam indfgenas, para estabilizar os solos),

•

Os dep6sitos de residuos e os reservat6rios de efluentes que ainda estiverem em funcionamento no final
do tempo de vida da central termoelectrica, serao reabilitados. Os dep6sitos de residuos nao serao
removidos, mas serao moldados e tapados com um material inerte e permanecerao no local
permanenternente,

•

0

•

Os furos de abastecimento de agua e a rede da canalizac;:ao e da energia electrica que lhe esta
associada, serao removidos . Os principais furos de sondagem serao deixados no local para efeitos de
monitorizac;:ao.

8.1

reservato'rio de
permanentemente.

efluentes

sera

tapado

com

um

material

inerte

e

permanecera

no

local

Visao para o encerramento da central termoelsctrica

Com o encerramento do local da central termoelectrica pretende-se restaurar o uso dos solos para pastagem,
semelhante ao actual uso das terras circundantes, uso este que e estavel e seguro a longo prazo, com um
potencial de contaminac;:ao aceitavel, tendo em conta os resfduos inevitaveis, embora reabilitados, que
permanecerao da central termoelectrica. A realizac;:ao bem sucedida disso exigira, pelo menos, o seguinte:
•

A implementac;:ao de medidas adequadas de encerramento, que limitem o potencial efeito adverso do local
da central termoelectrica encerrada, sobre o ambiente receptor, garantindo assim que a qualidade de vida
das comunidades vizinhas nao fica comprometida ap6s o encerramento da central termoelectrica:
A obtenc;:ao dum resultado "de saida'', com cuidados residuais e manutenc;:ao limitados, atraves da
implementac;:ao de medidas comprovadas para um encerramento passivo e sustentavel, que nao
requeiram nenhuns cuidados e manutenc;:ao p6s-encerramento, ou que requeira cuidados e
manutenc;:ao muito limitados e que seja sustentavel quando sujeito a ocorrencias naturais previsfveis.
A realizac;:ao da reabilitac;:ao progressiva do dep6sito de resfduos, do reservat6rio de efluentes e das
areas perturbadas associadas,
medida que estes ficam disponfveis para reabilita9ao, ate a um
padrao que possa permitir a restaura9ao da capacidade pre-operacional das terras para pastagem, ao
longo do tempo, a medida que a gera9§_0 do crescimento natural produz efeitos;

a

A criac;:ao de formas de terra estaveis a longo prazo, que sejam resistentes contra as condic;:6es locais
de excesso de pastagem, movimento de bovinos e condic;:6es de seca;

0 estabelecimento duma variedade diversa de especies de vegetac;:ao nativa, que formem
comunidades de vegetac;:ao auto-sustentaveis ao longo do tempo , contribuindo para uma forma final
de terra reabilitada que seja fisicamente estavel; e
A restaurac;:ao de linhas naturais de drenagem e, aonde isto n§_o for possivel, a criac;:ao de canais de
drenagem com baixo potencial de erosao, que sejam integrados no padrao geral de drenagem do local da
central termoelectrica regenerado.
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Este capitulo avalia os potenciais impactos, principalmente da gestao de agua e dos resfduos ap6s o
encerramento da central termoelectrica, uma vez que estas sao as principais fontes de potencial poluir;:ao ap6s
o encerramento duma central termoelectrica ,
Uma recomendar;:ao provinda do relat6rio integrado da agua. E que o caudal de resfduos de cinzas
proveniente da central termoelectrica seja eliminado no dep6sito de resfduos oriental, em vez de no dep6sito
de resfduos ocidental, conforme se previa inicialmente . Esta recomendar,;ao baseia-se na modelagem
posterior dos padr6es do caudal da agua subterranea na ATMB, a qual indicou que a direcr;:ao do caudal da
agua subterranea do dep6sito de resfduos oriental, segue na direcr,;ao da mina e, consequentemente, sera
mais facil e menos poluente gerir a direcgao do caudal da agua subterranea e a prevenr,;ao posterior da pluma
de contaminar;:ao , do que era o caso na proposta inicial, que previa o dep6sito de materiais potencialmente
contaminantes no dep6sito de resfduos ocidental.
Em resultado disto, as rnedidas que se recomendam para o encerramento do dep6sito de resfduos ocidental,
descrevem-se nas sec96es 8,2 e 8,5,
As medidas de encerramento, tanto para o dep6sito de resfduos ocidental como para o dep6sito de resfduos
oriental, descrevem-se a seguir, enquanto a decisao final sobre o local onde se depositara o caudal de
resfduos da central terrnoelectrica, ainda tern de ser finalizada. No entanto, para os fins do presente capftulo,
as medidas de encerramento abaixo assumiram que o caudal de resfduos de cinzas a partir da central
termoelectrica sera depositado exclusivamente no dep6sito de resfduos oriental e, em seguida, de volta para a
mina, juntamente corn os solos de superffcie da mina, assim que este dep6sito fique cheio.

8.2
8.2.1

Efeito do dep6sito de residuos ocidental reabilitado, na
qualidade da agua local
Avaliac;ao do impacto

Contaminac;:ao
Caso o dep6sito de resfduos ocidental nao seja revestido e o escoamento nao seja captado numa represa
dedicada ao controlo de poluigao, haverci a possibilidade de surgir um escoamento contaminado e uma pluma
de contaminar;:ao deste dep6sito, provocando um impacto na Zona Humida de Crocodilo, durante as fases de
operar,;ao e de p6s-encerramento,

E previsto que uma carga significante de resfduos podera surgir deste dep6sito atraves de escoamento
superficial e/ou por meio de agua subterranea de pouca profundidade. Este impacto previsto tern uma
consequencia ambiental negativa alta. Mesmo corn o revestimento do dep6sito, o risco de contaminar,;ao
pennanece se este dep6sito recebera materiais residuais com um potencial de contaminar;:ao, particularmente
durante o perfodo p6s-encerramento, no qual existe uma probabilidade crescente de falha do revestimento
com tempo,
0 impacto potencial pode ser reduzido ate um grau insignificante atraves da gestao alternativa deste dep6sito
conforme descrito em baixo. Contudo, os sedimentos da superffcie do dep6sito ainda poderiam ser
mobilizados ate conclusao do processo de modelagem, nivelamento e cobertura com vegetar;:ao,

a

A situar;:ao do cenario basico assume que havera uma mistura de residues potencialmente contaminadores
(cinzas da central termoelectrica) e de resfduos benignos, que sera depositada no dep6sito de residues
ocidental durante o perfodo em que este esta operacional. Alem disso, a avaliagao geoqufmica indicou que
alguns dos materiais potencialmente contaminadores tambem podem ter potencial para formar ARD. Assim,
preve-se que haja uma carga notavel de resfduos que podera surgir deste dep6sito por meio do escoamento
de superffcie e/ou por meio da agua subterranea de pouca profundidade. Este impacto que se preve. E
inaceitavel e tern consequencias ambientais altamente negativas,
Tai como se recomenda no Capftulo 7, este dep6sito de resfduos sera reservado para a eliminagao de
resfduos principalmente benignos, provenientes da mina a ceu aberto, devendo o potencial de contamina9ao
do dep6sito diminuir ao longo do tempo, medida que aumenta a cobertura com resfduos benignos em cima
dos argelitos. Assim, depois do ano 5, quando deve estar terminada a eliminar;:ao de solos detrfticos da mina a
ceu aberto neste dep6sito, o potencial de contaminagao deste dep6sito deve ser negligenciavel. Os
sedimentos podem, porem, continuar a ser mobilizados a partir das superffcies externas do dep6sito, ate este
ser finalmente moldado, nivelado e vegetado.

a

a.2.2

Mitiga"ao

Como mitigar;:ao, recomenda-se uma abordagem alternativa para a concepr;:ao e gestao do dep6sito de
residues ocidental, como se segue e, como se mostra na Figura 8-1:
•

Colocagao da camada superior de argilito e do material relacionado proveniente da extracgao inicial da
mina a ceu aberto, aproximadamente no centro da area deste dep6sito.
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•
•

•

•
•

Compactac;;ao do referido material , colocando-o em camadas relativamente finas e permitindo a sua
compactac;;ao pelas rodas dos vefculos pesados que efectuam a colocac;;ao.
Assegurar que o material, quando colocado na sua configurac;;ao final, fica uniformemente abaulado para
permitir que qualquer infiltrac;;ao que ocorra atraves do material sobrejacente, seja drenada a partir da
camada exterior do material colocado, para a parte inferior do dep6sito.
Provisao dum sistema especializado para o direccionamento e a recolha do escoamento em torno da area
aonde se colocou o referido material, para limitar a infiltra9ao e o escoamento possivelmente
contaminados, a partir desta area para o ambiente receptor.
Cobrir o material colocado com material detrftico benigno.
Assegurar que a superffcie superior e as encostas exteriores sao adequadamente modeladas e
arborizadas no encerramento, para limitar a eventual entrada de agua no material de cobertura e,
camada exterior abaulada, do material
consequentemente, o volume de agua que possa chegar
co!ocado.
Direccionar o escoamento que possivelmente contem sedimentos, para uma caixa de detritos, antes de o
libertar para o ambiente receptor.

a

•

lmporta notar que a referida op9ao de mitiga9ao alternativa nao permite a eliminac;;ao de cinzas da central
termoelectrica neste dep6sito. Assumiu-se que as cinzas serao eliminadas, quer no dep6sito de resfduos
oriental e/ou num dep6sito especializado, localizado em cima dos dep6sitos reabilitados dentro da mina,
conforme se indica abaixo.

Foto 8-1: Um dep6sito de resfduos a ser reconvertido para o encerramento.

Foto 8-2: Um dep6sito de resfduos reabilitado. Note o vertedor com cadeado no canto direito e as drenagens
de aguas pluviais.
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Escoilmento superior do
descuregil.dor de cheiil

Coberturil. dil. ii.rm il;io
de rochil
Milteriill de
superficie benigna

Area de
drenilgem

Argilito com p1cti1.da e
m1teri1l associ1do

15m (min.)

15m(min.)

Nia em escil.lil

Figura 8-1: Esquema da alternativa recomendada para a concepej:ao ea gestao do dep6sito de resfduos
ocidental
A menos que se implemente a gestao alternativa recomendada para o dep6sito de resfduos ocidental,
conforme delineada acima, sera necessaria a provisao dum sistema adequado de revestimento debaixo do
dep6sito de resfduos ocidental e ao longo da sua area.

8.2.3

Classificac;ao dos impactos

Tabela 8-1: Classificaej:aO dos impactos para o efeito do dep6sito ocidental sobre a qualidade da agua local
no perfodo p6s-encerramento
Criterios

Pontuac;ao

Observayoes

Direcgao

Negativo

A carga prevista de resfduos aumentara ate se alcarn;:arem condig5es
estaveis, possivelmente ate se atingir a capacidade de estancamento do
material associado,

Magnitude

Alto

A carga de resfduos que se preve e o escoamento contaminado irao
drenar para o sistema fluvial pr6ximo, o que pode resultar em efeitos
adverses na qualidade da agua local,

Extensao
geografica

Local

Restrita

Dura9ao

Longo-prazo

Os efeitos adversos previstos continuarao ate se terem esvaziado os
potenciais contaminantes no reservat6rio, o que pode demorar seculos,

Reversibilidade

Reversfvel

A implementagao de medidas correctivas adequadas pode reverter esta
situa9ao,

Frequencia

Alto

0 impacto previsto continuara ap6s
termoelectrica.

lmportancia
global sem
mitiga9ao

Alto

Antes da implementagao de medidas de mitigagao, o impacto geral
previsto sera alto,

Baixo

A mitigac;ao de cenario basico e a provisao dum sistema de revestimento
e duma represa associada revestida, para controlar a poluigao. Se estas
puderem ser implementadas na pratica, o impacto resultante devera ser
baixo e sera ainda mais, caso se instale tambem a cobertura proposta,
quando se encerrarem os dep6sitos,

lmportancia
global com
mitigac;ao
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8.3
8.3.1

Efeito do dep6sito de resfduos oriental reabilitado na qualidade
da agua
Avaliac;ao do impacto

A AIA recomenda (veja Capftulo 7) que o dep6sito de resfduos oriental seja reservado para todos os residuos
com potencial de contaminagao como mitigagao para evitar ou reduzir os caudais de contaminantes
provenientes do dep6sito de resfduos ocidental.,
A partir do ano 20 da mineragao, o efeito do rebaixamento da mina a ceu aberto tornar-se-a evidente, e a
pluma de contaminagao sera direccionada para a mina. Este efeito tornar-se-a mais pronunciado a medida
que a mina cresce, resultando em que a pluma de contaminagao seja totalmente capturada por este efeito de
rebaixamento. Este efeito ira persistir no p6s-encerramento da mina (veja Figura 8-2)., quando se tiverem
estabilizado na mina as condig5es duma situagao estavel a longo-prazo (A referida situagao fara com que o
potencial de contaminagao do dep6sito de resfduos oriental se torne baixo, desde que a area afectada por
P.stP. rlep6sito se restrinja a zona de rebaixamento prcvisto.
A mitigagao do cenario basico e a provisao duma galeria de
dep6sito e da represa revestida associada para controlo da
impacto resultante devera ser baixo e, em especial, no caso de
quando se encerrarem os dep6sitos. A Figura 8-3 ilustra as
dep6sito.
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Legenda:
Fluxo de direcc;:ao da agua
subterra nea

~~

Figura 8-2: Niveis de agua subterranea e direcc;ao de caudais, 20 anos ap6s o encerramento (adicionaram-se
cores para destacar os contornos)

Cobertura da arma;io
de roe ha
Mistura de refugas
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sup erfic le carbon ico e ,
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Escaamento superior do
descarregadar de cheia

1

Area de
d renagem

*
Em direc;ia aa espa;o vazla final da mina

Nia em escala

Figura 8-3: Concepc;ao de encerramento recomendada para o dep6sito de residues oriental
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Classificac;ao do impacto

8.3.2

Tabela B-2: Classificar;ao dos impactos para o efeito do dep6sito oriental sabre a qualidade da agua local no
periodo p6s-encerramento
Pontua~ao

Criterios
..

Observagoes
·-· - - - -- -

-----~--·-·

~-----

---

·------·

A medida

Positivo

que aumenta o tamanho da mina, ela vai ter o efeito do
rebaixamento previsto para a agua subterranea debaixo do dep6sito,
tornnndo-se cada vez mals pronunciado ao longo do tempo,

Magnitude

Media/alto

0 referido rebaixamento vai ter efeito se o dep6sito estiver localizado
dentro da sua zona de influencia com ou sem outra mitigac;:ao. No entanto,
o escoamento contaminado que pode surgir do dep6sito pode ter um
efeito altamente adverso,

Extensao
geogratica

Local

Resltila ~Area do Tftulo Mineiro de Benga,

Durac;:ao

Media prazo

A pluma de contaminac;:ao que pode surgir do dep6sito s6 tern hip6tese de
se espalhar no perfodo antes do estabelecimento da zona de
rebaixamento. Depois disso toda a contaminac;:ao seria escoada para a
mina,

Reversibilidade

Reversivel

A implementac;:ao de medidas correctivas adequadas pode reverter esta
situac;:ao,

Frequencia

Media

0 impacto previsto continuara ap6s o encerramento da mina e da central
termoelectrica tornando se menos pronunciado, medida que tiver efeito
o rebaixamento da mina,

lmportancia
global sem
mitigac;:ao

Media

Antes da implementac;:ao de medidas de mitigac;:ao, a importancia global
prevista de poluic;:ao sera media,

Baixo

A mitigac;:ao de cenario basico e a provisao duma galeria de infiltrac;:ao ao
longo da parte inferior final do dep6sito e duma represa associada
revestida para controlar a poluic;:ao. Se estas forem implementadas, o
impacto resultante devera ser baixo. E sera ainda mais, caso se instale
tambem a cobertura proposta quando se encerrarem os dep6sitos,

Direcc;:ao

lmportancia
global com
mitigac;:ao

8.4

a

Efeito do reservat6rio de efluentes reabilitado na qualidade da
agua iocai

8.4.1

Avaliac;ao dos impactos

0 reservat6rio de efluentes estara operacional ate ao final do tempo de vida da central termoelectrica em
2035, e depois sera reabilitado e encerrado. As medidas de encerramento para este tipo de instalac;:6es sao
uma pratica padrao, e devem fazer com que os impactos p6s-encerramento desta barragem se tornem de
importancia baixa.

8.4.2

Mitigac;ao

•

0 sistema de revestimento de tres camadas fica no lugar.

•

0 reservat6rio de efluentes sera tapado com uma camada inerte que cobre compietamente a area do
reservat6rio,

•

A espessura desta camada inerte ira prevenir a entrada de agua pluviais nas areas que ficam por baixo, e
sera reconvertida de forma a facilitar o caudal das aguas pluviais para fora da instalac;:ao.

AVALIAl;AO DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

292

RELATORIO FINAL DO ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL (RFEIA)

RIVERSDALE MOC::AMBIQUE LIMITADA E ELGAS, AREA DE TiTULO MINEIRO DE BENGA. PROJECTO DE CENTRAL
TERMOELECTRICA DE BENGA

IMPACTO DE POS-ENCERRAMENTO DA CENTRAL TERMOELEXTRICA
Classifica~ao

8.4.3

dos impactos

Tabela8-3: Classificac;:ao dos impactos para os efeitos do reservat6rio de efluentes reabilitado sobre
qualidade da agua local

Criterios

Observa~oes

Pontuayao

'

A carga prevista de resfduos aumentara ate que se alcancem condi96es
estaveis, possivelmente ate se atingir a capacidade de estancamento do
material associado,
A carga de resfduos que se preve e o escoamento contaminado irao
drenar para o sistema fluvial pr6ximo, o que pode resultar em efeitos
adversos na qualidade da agua local, mesmo ap6s o encerramento.

Direcc;:ao

Negativo

Magnitude

Alto

Extensao
qeoqrafica

Local

Restrita a Area do Tftulo Mineiro de Benga,

Durac;:ao

Longo-prazo

Os efeitos adversos previstos continuarao ate se terem esvaziado os
potenciais contaminantes no reservat6rio, o que pode demorar seculos,

Reversibilidade

Reversfvel

A implementac;ao de medidas correctivas adequadas pode reverter esta
situac;ao,

Frequencia

Alto

0

lmportancia global
sem mitigac;:ao

Alto

Antes da implementac;ao de medidas de mitigac;:ao, o impacto geral
previsto seria alto,

Baixo

A mitigac;:ao de cenario basico e a provisao dum sistema de revestimento
em tres camadas, a ficar no lugar ap6s o encerramento e a ser
complementado com uma cobertura inerte adequada para prevenir a
entrada de aguas pluviais, e para desviar as aguas pluviais para fora da
instalac;:ao. Se estas puderem ser implementadas na pratica, o impacto
resultante devera ser baixo. E sera ainda mais, caso se instale tambem a
cobertura proposta, quando se encerrar o reservat6rio de efluentes,

lmportancia global
com mitigac;:ao

8.5

impacto previsto continuara

ap6s

0

encerramento

da central

Efeito do dep6sito de residuos ocidental reabilitado, na
estabilidade da superficie, a longo prazo

8.5.1

Avaliac;ao dos impactos

Esta previsto que este dep6sito so tenha um perfodo operacional de cerca de cinco anos. Portanto, o dep6sito
pode ser reabilitado e encerrado no infcio da vida da mina e da central termoelectrica. E evidente que ainda
estara e permanecera na ATMB, ap6s o encerramento.

8.5.2

Mitigac;ao dos impactos

A regenerac;:ao deste dep6sito consistira no seguinte:
•

Modelar e nivelar as encostas exteriores do dep6sito, num declive uniforme de 1:5, garantir que se
mantem a profundidade mfnima da cobertura de 15 m em cima do argilito compactado, dentro do nucleo
do dep6sito;

•

Provisao de paredes de parapeffo, ao longo do perfmetro da superffcie em cima, para evitar que o
escoamento de supertfcie superior drene para as encostas exteriores moldadas;

•

Modelar e nivelar a superffcie superior para a rampa de acesso, utilizada para a correia espalhadora,
durante o perfodo operacional;

•

Preparagao da rampa de acesso como vertedor, para a drenagem desde a superffcie superior para o nfvel
do terreno. lsto podera necessitar da provisao de resfduos de rocha ao longo da rampa, para dissipar a
energia e limitar a erosao;

•

Cobertura das encostas exteriores modeladas e niveladas, com uma armadura de rochas de espessura
adequada, que fique integrada nas paredes de parapeito da superffcie superior. A armadura de pedra a
ser uma mistura de cerca de 40,60 ou 30,70 de pedra de tamanho medio para ser suticiente para o
crescimento adequado da vegetagao para dar uma boa atracc;:ao visual sem encorajar o pastoreio
intensivo que causaria a erosao.
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•

Arborizar a superficie superior e as encostas exteriores, com especies nativas apropriadas, e mante-Jas
ate estas estarem sustentaveis;

•

Reabilitar as drenagens de recolha e as caixas de sedimentos da parte inferior, assim que a vegetac;:ao
supra mencionada se tiver estabelecido.

As caracteristicas do encerramento do dep6sito de residuos ocidental estao indicadas na Figura 8-4.

Cobertura da ilrm il;iio
de rochil
Milterial de
superficle benigno

Area de
drenilgem

AP11ilito campactilda e
material ll!!aciado

15m(mln.)

15m (min.)

Niia em esCillil
Figura 8-4: Caracterfsticas de reabilitac;ao e de encerramento do dep6sito de residues ocidental

8.5.3

Classificac;ao dos impactos

Tabela 8-4: Classificac;ao dos impactos para os efeitos p6s-encerramento do dep6sito de residues ocidental

Criterios

Pontuac;ao

Observac;oes

a

Direcc;:ao

Negativo

Sem a protecc;:ao adequada, o dep6sito ficara sujeito erosao continua,
causando a sedimentac;ao das aguas Jocais. Reduzir-se-a a infra-estrutura
de gestao, durante a operagao da mina e da central termoelectrica,

Magnitude

Alto

Devido a localizac;:ao do dep6sito, a sedimentac;ao continua que se preve
pode ser grave para as aguas locais,

Extensao
geografica

Local

Restrita

Durac;ao

Longo prazo

Reversibilidade

lrreversfvel

Frequencia

Alto

0 impacto sera continua,

lmportancia
global sem
mitigac;ao

Alto

Antes da implementac;ao de medidas de mitigac;:ao, a importancia global
prevista alta,

lmportancia
global com
mitigac;ao

Baixo

A provisao da cobertura proposta, em cima das encostas exteriores
moldadas e niveladas, fara com que o impacto previsto seja baixo,

8.6
8.6.1

a Area do Titulo Mineiro de Benga,

A erosao prevista sera continua ate o dep6sito estar virtualmente todo
erodido
Uma vez que tenha ocorrido o impacto previsto da erosao, e que o
sedimento esteja dentro das aguas locais, isto e irreversivel. S6 se pode
travar a erosao adicional com uma mitigac;ao adequada,

e

Efeito do dep6sito de residuos ocidental reabilitado, na
estabilidade da superficie, a longo-prazo
Avalia~ao

dos impactos

Este dep6sito estara operacional ate ao final da vida da mina e da central termoelectrica em 2035, e entao
sera reabilitado e encerrado. Similarmente ao dep6sito de resfduos oriental, a acumulac;ao localizada de agua
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subterranea manifestar-se-a tambem debaixo do dep6sito de resfduos oriental, causando a migrac;;ao de
nuvens de contaminac;;ao a partir do dep6sito. Estas plumas migrarao inicialmente, para a linha de drenagem
sern nome, em direcc;ao aos rios Nharenga e Zambeze. Ap6s 20 anos de minerac;ao, as direcc;6es do caudal,
em resultado de desidratac;;ao da mina a ceu aberto, vao redireccionar as plumas para a mina. Esta situac;;ao
acentuar-se-a
medida que prossegue a minerac;;ao e manter-se-a ap6s o encerramento, mesmo ap6s de
atingir condic;;6es estacionarias dentro da mina.

a

8.6.2

Mitigagao dos impactos

Ver a reabilitac;ao do dep6sito de resfduos ocidental.

8.6.3

Classificac;ao dos impactos

Tabela 8-5: Classifica"ao dos impactos para os efeitos do p6s-encerramento do dep6sito de resfduos
oriental

Criterios

'

Observar;oes

Pontuactao

a

Direcc;:ao

Negativo

Sem a protecgao adequada, o dep6sito ficara sujeito
continua, causando a sedimentac;;ao das aguas locais,

erosao

Magnitude

Alto

Devido localizac;;ao do dep6sito, a sedimentac;;ao continua que se
preve, pode ser grave para as aguas locais,

Extensao
geografica

Local

Restrita

Durac;;ao

Longo prazo

A erosao prevista sera continua ate o dep6sito estar virtualmente
todo erodido,

Reversibilidade

lrreversfvel

Uma vez que tenha ocorrido o impacto previsto da erosao, e que o
sedimento esteja dentro das aguas locais, isto e irreversfvel. 86 se
pode travar a erosao adicional com uma mitigagao adequada,

Frequencia

Alto

0 impacto sera continuo,

lmportancia
global sem
mitigac;:ao

Alto

Antes da implementagao de medidas de mitigac;:ao, a importancia
global prevista e alta,

lmportancia
global com
mitigac;:ao

Baixo

A provisao da cobertura proposta, em cima das encostas exteriores
moldadas e niveladas, fara com que o impacto previsto seja baixo,

t
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9. DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
No seu estudo de viabilidade, a Riversdale comprometeu-se a alcangar desenvolvimento sustentavel nas suas
operac;;6es de Benga, de criar o fundo para o materializar e em trabalhar com o governo e 011tras partes
interessadas na criar,:ao e implementar,:ao de um piano de desenvolvimento sustentavel.

0 AJA e necessario para demonstrar quer os impactos negativos quer as positivos e as medidas para evitar au
reduzir as impactos negativos e realc;;ar as impactos positivos (beneffcios) . Complementarmente, a Lei do
Quadro Ambiental Mor,:ambicano (20/97). Segundo a qual a AIA esta a ser feita , fornece um CJllE!dro l8gal pHra
a utilizac;;ao e gestao correcta do ambiente e seus componentes e para garantir o desenvolvimento sustentavef
de Moc;ambique. Esta lei, aplicavel a todas as actividades publicas e privadas, estabelece coma principio
fundamental a melhoria da qua/idade de vida dos cidadaos do pais,

0 aumento dos impactos positivos, em particular os que perdurem para alem do fecho da mina, ja foram
tomados em conta na planificar,:ao do projecto por parte da Riversdale. A empresa esta no processo de criar
um Pl;ino rlA nP.sP.nvolvimento Sustentavel para as suas operac;;oes e jd comcc;;ou o implomcntar iniciativas em
apoio ao desenvolvimento sustentavel.
Durante a AIA da planificac;;ao do desenvolvimento sustentavel da Riversdale foi feita uma avaliar,:ao
actualizada. Embora a Avaliac;;ao do lrnpacto Social (Estudo Especializado 11) feita no quadro da AIA avalie
tambem o aumento dos beneficios e produza recomendac;;oes, a avaliac;;ao do desenvolvimento sustentavel
apresenta uma visao mais ampla,

9.1

Abordagem e metodos de estudo

A analise realizada durante a AIA fui orientada par uma serie de quest6es chave, coma se segue:
•

Os conceitos chave de desenvolvimento sustentavel foram correctamente compreendidos e tormam a
base da planificac;;ao de desenvolvimento sustentavel da Riversdale?

•

Os conceitos chave da Lei do Quadro Ambiental de Mor,:ambique relacionam-se de alguma forma com o
desenvolvimento sustentavel inclufdo na planificac;;ao de desenvolvimento sustentavel da Riversdale?

•

Os Objectivos de Desenvolvimento do Milenio com as quais a Riversdale se identifica estao reflectidos
nas iniciativas de desenvolvimento sustentavel da empresa?

•

Existira financiamento disponfvel para apoiar as iniciativas de desenvolvimento sustentavel?

•

avera um Sistema disponfvel para
categorizar e definir prioridades
que determinem quais sao as
iniciativas que mais provavelmente
melhorarao a qualidade de vida
para alem do encerramento?

•

0 papel das partes interessadas
estara claro e o comprometimento
das
partes
interessadas
em
planificac;;ao
processo inerente
de desenvolvimento sustentavel da
empresa? Estarao disponfveis as
necessarios recursos financeiros,
humanos e outros que permitam
produzir efeito no processo actual
de
engajamento
das
partes
interessadas?

a

lnlclatlvas que J~foram
ldentlficadas pela
companhla

Escala (local, regional, nac:Jonal)
Val ore< de qualldade de vlda

Experlenda felta por outras empresas mlnc1m
Meiosde
lmD!ement~§.o

propostos pcla
companhla

QuestB-es que pode:rlOittectar• cor.trJbu!~lMl

lmplement"lio de
dlrectrizes

· par~ o desenvolvrmenio sustenUvel

Figura 9-1: Metodologia de avalia9ao da planifica9ao do
desenvolvimento sustentavel

•

Que probabilidade ha de que a
mina
contribua
para
desenvolvimento sustentavel? Havera melhorias na qualidade de vida que perdurem mesmo para alem do
fecho da mina?

•

Que assuntos poderao dificultar o desenvolvimento sustentavel?

Para responder a estas questoes, o estudo incluiu varios passos (ver Figura 9-1 ). Em primeiro lugar, os
conceitos nos quais se baseou a planificai;:ao do desenvolvimento sustentavel da Riversdale foram
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comparados com conceitos recentes internacionalmente aceites para o desenvolvimento sustentavel num
contexto mineiro, bem como corn os principios fundamentais da Lei do Ouadro Ambiental de Moc;:ambique e
com os oito Objectivos de Desenvolvimento do Milenio com os quais a Riversdale se identifica,
Em segundo lugar, as iniciativas de sustentabilidade ja identificadas pela Riversdale (algumas das quais ja
implementadas) foram , entao, categorizadas para
determinar a compreensao da sua extensao e com
vista a produzir recomendac;:6es para outras
iniciativas ou oportunidades potenciais. As
categorias utilizadas foram:
•

As tres dimens6es de desenvolvimento
sustentavel (ver Figura 9-2), i,e, crescimento
econ6mico, melhoria social e integridade
ecol6gica
Escala: lniciativas a nivel local, regional e
nacional
Os valores da qualidade de vida consignados
de
por
Maslow
na
sua
Hierarquia
Necessidades (Maslow, 1998), representando
as aspirac;:6es das pessoas em relac;:ao a uma
melhoria da sua qualidade de vida (discutido
mais tarde).

•
•

Em terceiro lugar, foram identificadas quest6es
que
podem
potencialmente
dificultar
o
desenvolvimento sustentavel, com base na
experiencia doutras grandes empresas mineiras
em Africa e comparadas com a planiticac;:ao actual
da Riversdale de forma a produzir recomendac;:6es
que melhorem a implementagao.

Figura 9-2: Defini~ao simplificada de desenvolvimento
sustentavel, mostrando coma um projecto deve
contribuir para todas as 3 dimensoes (crescimento
econ6mico, melhoria social e integridade ecol6gica)
serem sustentaveis

Recomenda~oes

9.2
9.2.1

Compromissos

Assim que a autorizagao para este projecto for conseguida, recomenda-se que a Riversdale se comprometa
publicamente ao seguinte:
•

Respeito pelos padri5es internacionais, linhas de orienta9ao e nfveis (benchmarks), para a/em do
respeito estrito da lei mo9ambicana em todas as suas operac;:oes e reconhecimento da importancia
da coopera9ao internacional de acordo com a Lei do Ouadro Ambiental de Mogambique,

•

Que a Riversdale Mining criara um Plano de Desenvolvimento Sustentavel abrangente para o
Projecto de Carvao de Benga, tomando em consideragao todas as tres dimens6es de desenvolvimento
sustentavel em cada uma das escalas local, regional e nacional, dentro da esfera de influencia da mina e
todas as cinco hierarquias de qualidade de vida determinadas por Maslow.

•

A base de calculo da empresa para calcu/ar a quantidade de financiamento para desenvolvimento
sustentavel sera disponibilizada. Recomenda-se que tal montante esteja indexado aos lucros anuais da
empresa, de forma a nao colocar pressao sobre a empresa em anos magros. Existem varios exemplos de
como as empresas mineiras e outras calculam tal montante, o qua/ poderia incluir, por exemplo, uma
percentagem do lucro (1 % dos lucros antes dos impostos e um criterio utilizado por algumas empresas
mineiras), um montante por tonelada de carvao vendido, os modelos usados pela Tata Steel que tern 35%
das acc;:oes do Benga Cola Project, etc.

•

Que a empresa facilite a cria9ao do Fundo de Desenvo/vimento Comunitario de Benga assim que as
vendas de carvao comecem e que este Fundo tenha as suas pr6prias estruturas de gestao apropriadas,
distintas das da mina, com uma representac;:ao inclusive por uma amp/a variedade de partes interessadas,
incluindo o governo. ONG's, lfderes comunitarios importantes, mu/heres e outros. Os princfpios e o
processo em geral para criar o Fundo e o engajamento das partes interessadas, entre o tempo que
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decorre a autoriza9ao ambiental e as primeiras vendas de carvao, devera tambem estar contemplado nos
compromissos.
•

Que a empresa se comprometa a ser infalivelmente transparente e a produzir relat6rios de avanr;os
executados e disponibilizados no formate triplo de linha de base do financiamento do desenvolvimento
sustentavel,

•

Que a empresa se empenhe em trabalhar em conjunto com outras grandes empresas mineiras e
industriais, entre outras empresas, sempre que possfvel, local e regionalmente, para contribuir para
desenvolvimanto sustentavel e que urna Gontribuii;:ao conjunta e coordenada de varias empresas fai;:a
uma maior diferen9a do que se cada empresa trabalhar por si s6,

•

Que a empresa crie e desenvolva um piano de engajamento abrangente das partes interessadas e
o disponibilize para comentarios e sugest6es,

9.2.2

Plano de Desenvolvimento Sustentavel

Recomenda-se que a Riversdale crie e divulgue ara comentarios publicos um Plano preliminar de
Desenvolvimento Sustentavel no prazo de um ano ap6s a recepi;:ao da autoriza9ao ambiental. 0 Plano deve
ser criado atraves duma abordagem estruturada e bern coordenada que inclua consultas corn uma arnpla
variedade de partes interessadas e governo e que reflicta coerentemente a contribui9ao da mina em cada uma
das tres dimens6es de desenvolvimento sustentavel (i,e,, dimens6es econ6mica, social e ecol6gica) dentro da
esfera de influencia da mina,
Recomenda-se que a Riversdale investigue modelos de sucesso utilizados par outras grandes empresas
(ver sec9ao 2 anterior), aprenda das li96es contidas e ainda que obtenha conselho de peritos a respeito de
elementos do piano e da sua implementa9ao. No mfnirno, os elementos abaixo devem estar contemplados,

Fundo de Desenvolvimento Comunitario de Benga, estruturas de governacao e acordo
Da
planifica9ao
conceptual
da
Riversdale, afere-se que este Fundo
mandata e cornissiona o grosso das
iniciativas
socioeconorn1cas
de
desenvolvimento
sustentavel,
corno
indicado na Figura 9-3.

Ambitodo
piano de
desenvolvimen
to sustentavel

No
Plano
de
desenvolvirnento
Sustentavel, deve distinguir-se entre
iniciativas que serao geridas pelo Fundo
de Desenvolvimento Cornunitario de
Benga e as da pr6pria mina (tais como
gestao arnbiental, aquisig6es, emprego,
desenvolvirnento de capacidades para
as empregados, etc).

,..,·'

Presentemente, a Riversdale prop6e
•··········•····................. .
.......................·
uma Equipa de Liga9ao de Projecto e
uma Equipa de Planifica9ao de Projecto
Figura 9-3: Area de operac;ao do Fundo de Desenvolvimento
coma estruturas de direc9ao para o
Comunitario de Benga
Fundo de Desenvolvirnento Comunitario
de Benga e pretende que as partes
interessadas se fa9am reprasentar em ambas as estruturas, para al~rn do governo. Ainda se esmo a
determinar as pormenores mas, entretanto, recomenda-se que a Riversdale facilite a cria9ao das estruturas
directivas externas companhia com a participa9ao durn amplo

a
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leque de partes interessadas
para orientar e dirigir o gasto
dos tundos e o tipo e a
natureza das iniciativas de
desenvolvimento
sustentavel
ao longo do tempo, dentro do
mandato do Fundo. Na Tabela
9-1, destaca-se um modelo
potencial
para
estruturas
consultivas e de direcc;;ao para
o Fundo de Desenvolvimento
Comunitario de Benga que
planifica9ao
combina
a
conceptual da Riversdale com
exemplos na pratica indicados
na secc;;ao 2 anterior. Os nomes
das estruturas devem tentar
captar o principal proposito da
estrutura,

Stakeholder
Consultative Forum
(e.gWomen)
Stakeholder
Consultative Forum
(e .gYouth)

fl
Stakeholder
Consultative Forum
(e.g NGOs)

Benga Community
Development Trust i-.
Advisory For urir

I

'I'

[) 0 0 []
I

Initiatives
+ Implemented
partners

BEN GA
C<;lMf'!'!UNll)'
DEVEL!')PMENT
TRUST!'!OARD

I
Small secretariat

.
I

by

Initiatives
Implemented
Rlversdale

Working Groups

Stakeholder
Consultative Forum
(e.g Business)

Figura 9-4: Um modelo potencial para consulta e estruturas de
governar;ao para o Trust de Desenvolvimento da Comunidade de Benga.

Posteriormente, a Riversdale deve desenvolver, atraves dum processo de construc;;ao de visao e de consultas
um entendimento e acordo com a sociedade e o governo sabre a contribuic;;ao da empresa para o
desenvolvimento sustentavel dentro da sua esfera de influencia. Tai acordo deve especificar nao s6 o
financiamento a ser efectuado pela Riversdale mas tambem cobrir inter alia representac;;ao nas entidades
directivas, fun96es e termos de referenda das entidades directivas e ser criado um Conselho de
Administradores (Board of Trustees) que trate da criagao dum fundo, fontes de financiamento para o tundo
para alem da contribuic;;ao da mina, papeis, responsabilidades , etc.

E igualmente recomendavel que o Forum de Partes fnteressadas para Desenvolvimento seja criado o mais
cedo possfvel com a tarefa de apoiar a empresa na defini9ao de iniciativas prioritarias ate altura em que o(s)
corpo(s) directivo(s) do Fundo de Desenvolvimento de Benga esteja(m) em fun96es. Este Forum tern uma
representac;:ao inclusive de um vasto leque de partes interessadas, incluindo governo. ONG's, lfderes
comunitarios importantes, mulheres e outros. Pode ser o precursor do Forum de Aconselhamento do Fundo de
Desenvolvimento Comunitario de Benga indicado na Figura 9-4.

a

Deve-se fazer um esforc;:o especffico para minimizar o custo administrativo de tais estruturas e os custos de
administrac;:ao e gestao devem s~r publicamente divulgados.

Quadro de trabalho para iniciativas de desenvolvimento sustentavel
0 que e importante em relac;:ao a este quadro de trabalho e que:
•

A Riversdale nao implementa quaisquer iniciativas sem consultas com a totalidade das partes
interessadas nas suas zonas de influencia e que, a este respeito;

•

Um Forum de Partes fnteressadas sera criado o mais cedo possfvel, coma mencionado acima, para
apoiar a empresa a definir prioridades nas iniciativas ate que a(s) estrutura(s) directiva(s) do Fundo de
Desenvolvimento de Benga esteja(m) criada(s);

•

A visao do futuro e parte dum engajamento previo das partes interessadas e isso merece atenc;:ao
especffica do Plano de Engajamento das Partes fnteressadas.

9.2.3

Sistema de classifica~ao para definir prioridades relativas as iniciativas de
sustentabilidade

0 Plano de Desenvolvimento Sustentavel deve incidir em iniciativas que tenham as maiores chances de
mefhorarem a qualidade de vida para alem do encerramento (da mina). Assim, os meios atraves dos quais as
iniciativas de sustentabilidade serao priorizadas devem ser indicados no piano. fsto pode tomar a forma dum
sistema de classificac;:ao simples, coma ilustrado na Tabela 9-1, ou pode consistir de, por exemplo, um
conjunto de criterios determinados em consultas com as partes interessadas e o governo, ou ainda tomar uma
torma peri6dica com o Fundo de Desenvolvimento Comunitario de Benga.
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Tabela 9-1: Um Sistema simples de classificac;:ao para definir prioridades em relac;:ao as diferentes
contribuic;:oes para desenvolvimento sustentavel
Magnitude da
contribuic;:ao para a
sustentablidade (qual a
grande diferenc;:a para
as pessoas?)

Durac;ao da contribuic;:ao

Probabilidade de
sucesso da acc;:ao
incluindo saber
disponibilidade de
potenciais parceiros
adequados

Espectro ou alcance
da contribuic;:ao

1O- Muito alto

5 - Permanente

5 - Toda a comunidade

5 - Total

8-Alto

4 - Longo prazo (persiste
para alern da vida
operacional)

4-A maioria

4 - Altamente provavel

3- Metade da
comunidade

3 - Probabilirlade media

6 - Moderado
4- Baixo
2 - lnsignifir.ilntA

o- Nao/nao sabe

3 - Medio prazo (5-10 anos
ap6s o fecho)
2 - Curto prazo (0-5 anos
ap6s o fecho)

2 - Grupos de interesse

1 - Poucas pessoas

2 - Probabilidade baixa

1 - lmprovavel
O- Nenhurna/nao sabe

1 - Cessa com o fecho

a

Notas Tabela: Tendo classificado a magnitude da contribuic;:ao, durac;:ao e alcance da aciyao, usando os criterios delineados na
Tabela 9-1, o significado geral duma aciyao pode ser determinado pela adic;:ao de classificadores individuals atribufdos magnitude,
duraiyao e escala, em conjunto. A probabilidade de sucesso e entao atribufda, levando em consideraiyao a hip6tese de parcerias
duraveis com organiza96es capazes de implementar as iniciativas e o significado geral da acc;:ao determinado pela combinac;:ao da
consequencia e da probabilidade de cada acc;:ao potencial, como se segue:

a

Consequencia (magnitude + durac;:ao + escala) x probabilidade = pontos significativos (PS)

e

0 valor maxima que se pode obter 100 pontos significativos (PS). As acc;:oes classificadas como alto, moderado ou baixo no
que concerne o significado da aciyao baseiam-se em:
•
Mais de 60 PS indica um significado alto da contribui9ao,
•
Entre 30 e 60 PS indica um significado moderado da contribui9ao,
•

Menas de 30 PS indica um significado baixo da contribuic;:ao,

9.2.4

Papeis e responsabilidades

Os papeis e as responsabilidades na implementagao do piano a ser delineado incluem:

•

0 papel da Riversdale, governo, Fundo de Desenvolvimento Comunitario de Benga, o secretariado e
corpos de aconselhamento e de consulta do Fundo, bem como outras grandes empresas da area,

•

Recursos humanos e estrutura organizacional dentro da Riversdale em apoio ao desenvolvimento
sustentavel, sendo de notar que sera necessario pessoal qualificado e experiente, apropriado em numero
para tratar da tarefa em mao, com o maximo de mogambicanos no pessoal e um membro da equipa de
direcc;ao da mina a chefiar este departamento,

•

Parceiros potenciais de implementagao e suas areas de penc1a (embora a Riversdale tenha vanas
licengas de explora9ao na Provfncia de Tete e possa muito provavelmente continuar a desempenhar um
papel na area por um seculo OU mais, 0 princfpio de parcerias permanece valido. Com parceiros
experientes para implementar e dirigir projectos, a mina pode continuar com o seu neg6cio mineiro com
parceiros a dirigirem projectos de desenvolvimento sustentavel,)

•

Doadores ou investidores potenciais,

•

Consultores e o tipo de apoio que pode lhes pode ser exigido,
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9.2.5

Monitorizac;ao e avaliac;ao

Considerando que 0 desenvolvimento sustentavel nao e um estatuto fixo. E determinante que 0 Plano cresi;:a
e evolua temporalmente
medida que as
metas intermedias sejam alcan9adas e a
0 que esta a mina a~
fazer?
~
qualidade de vida melhore. 0 piano deve,
em consequencia, incluir monitoriza9ao e,
....0
pelo menos, uma avalia9ao anual em fun9ao
6u
das metas definidas,
..!!.

a

9.2.6

Plano de engajamento das
partes interessadas

"'c

'E

Para alcani;:ar uma contribuii;:ao duradoura
no desenvolvimento sustentavel, a mina tera
que ter rela96es permanentes de beneffcio
mutuo com a comunidade que sejam fortes
e construtivas na sua zona de influencia.
Para que isto seja alcani;:ado, o caudal de
inforrnai;:ao entre todos os que tern papeis a
desempenhar tern que ser activamente
'~ Quais sao as necessidades
gerido
nu ma
base
permanente.
das pessoas?
Complementarmente, o piano deve orientar
todas as partes no saber como interagir de
Figura 9-5: 0 papel do engajamento da parte interessada no
forrna significativa, independentemente dos
alcance do desenvolvimento sustentavel
seus diferentes sistemas de valores e
culturas e deve incluir formai;:ao para o pessoal da empresa e partes interessadas por igual.
Recomenda-se que a Riversdale crie e divulgue para comentarios um Plano de Engajamento de Partes
lnteressadas ate quarto meses ap6s receber a autorizai;:ao ambiental. 0 piano deve ser criado e
implementado baseando-se nas melhores praticas internacionais. Estao disponfveis varias linhas de
orientagao testadas internacionalmente
mas as linhas de orientai;:ao disponfveis
Area de opera
mais recentemente sao as IFC {2007),
Benga
Ambitodo
Fundode
piano de
Stakeholder Engagement e
as
da
envolvimento
"International Acid Prevention Society" (nos
das partes
interessadas
6rgaos de comunica(fao social), Global Acid
Rock Drainage Guide, Chapter 10. ARD
i
Communication and Consultation.
i
i
i
Os objectives principais do piano devem

I

'\

ser:
•

•

\

Edificar relai;:6es boas e de respeito
mutuo entre a mina e as suas partes
interessadas (ao inves de promover as
boas ac(f6es da mina, sendo esta uma
distini;:ao importante); e

.................

.... .............~

.........................../··

Apoiar a inteni;:ao da mina em
Figura 9-6: 0 Plano de Engajamento da Parte lnteressada
contrlbuir para o desenvolvimento
0 Plano de Engajamento das Partes lnteressadas deve cobrir e
sustentavel (ver Figura 9-3 e Figura
ser implementado em apoio ao Plano de Desenvolvimento
9-4). Assim, o piano deve cobrl r a visao
Sustentavel e incluir apoio
comunicar;ao e consulla para o
do futuro, ambas as estruturas de
Fundo de Desenvolvimento Comunitario de Benga,
consulta de curto e longo prazo que
serao criadas, e apoio
comunicagao e consulta para o Fundo de Desenvolvimento Comunitario de
Benga.

a

a

Outros elementos do piano incluem, inter alia, os seguintes:
•

Objectivos claros para o engajamento das partes interessadas em:
Comunicagao externa permanente da mina para com as partes interessadas;
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Comunicac;:ao interna permanents da mina para com os seus empregados (os empregados podem ser
os melhores embaixadores da empresa).
Participac;:ao publica para a tomada de decisoes tais como, por exemplo, decisoes sobre quern deve
ser encarado como 'local' para fins de emprego.
•

Aspectos do neg6cio da empresa a serem comunicados, incluindo, mas nao se limitando a isso, como
trabalham as minas modernas, quern e a companhia, os processos de candidatura para a autorizar;:ao de
explorac;:ao mineira e ambiental, o processo de construc;:ao, perigos da construgao , polfticas laborais e
respectivos procedimentos, procedimentos de injustic;:as, AMn (INAP, na irnprensa), progresso na
reabilitac;:ao, lixos e reduc;:ao de emissoes, resultados de auditoria, etc .

•

Programas de consciencializar;:ao tais coma de prevengao de HIV/SIDA, malaria, bilharziose, sanidade,
minerac;:ao moderna, seguranc;:a rodoviaria , etc.

•

0 papel do pessoal mineiro em diferentes departamentos da mina no engajamento das partes
interessadas (ver INAP. na imprensa).

•

Os canais de comunicac;:ao e as metodologias verbais, escritas e visuais a serem utilizadas, levando em
conta imperativos culturais, lingua, nfveis educacionais e preferencias das partes interessadas em
consonancia com os Valores Fundamentais da Associagao Internacional de Participar;:ao Publica
(International Association for Public Participation - IAP2, 2008).

•

Recursos financeiros e humanos e estrutura de pessoal.

•

Formar;:ao para o pessoal da empresa e consultores em apoio

•

Mecanismo de reparac;:ao de injustir;:as.

•

Linhas de orientai;;ao de como reportar.

•

Monitorizai;;ao e avaliai;;ao.

a empresa para a implementar;:ao do piano.

Recomenda-se ainda que o Plano de Engajamento de Partes lnteressadas preliminar seja revisto por um
especialista internacional experimentado em engajamento de partes interessadas na industria mineira, que se
realize uma auditoria anual em funi;;ao das metas definidas no piano feita por um perito em engajamento de
partes interessadas e que o piano seja actua!izado anualmente de acordo com as conclusoes da auditoria e
de novas necessidades de comunicac;:ao e consulta que aparegam ao longo do tempo,
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10.

ALTERNATIVAS

10.1

I ntrod uc;ao

Esta sec9ao descreve as alternativas que foram consideradas, pela Riversdale e Elgas, e pelos Consultores
da AIA, antes e durante o decurso da AIA. 0 capftulo Iida apenas as alternativas substanciais, que requerem
considera9ao alem de varia96es mfnimas para medidas de mitigac;ao recomendadas no Capftulo 7.
Uma vez que a localizac;ao do recurse de carvao por se explorar e fixa, as alternativas a esta s6 tiveram em
conta as op96es dentro da ATMB. 0 recurse de carvao estende-se para alem da fronteira oriental da
concessao, mas os direitos pertencem a outras partes e, nesta fase, nao foi possfvel considerar a forma como
se podia sincronizar a interliga9§.o entre as duas areas, em beneffcio das diferentes partes. Esta pode ser urn a
considerai;:ao no future, a qual necessitara duma revisao do actual planeamento. Em especial, a interliga9§.o
entre a concess§.o mineira da Riversdale ea concessao da Vale, ao longo da fronteira oriental da ATMB, a
qual consiste numa fronteira em ziguezague, o que torna o planeamento da central termoelectrica complexo. E
improvavel que esta situa9ao se mantenha no future, ja que seria vantajoso para ambas as partes chegarem a
um acordo para racionalizar a fronteira. Ha muitas outras sinergias que podem tambem resultar da
cooperac;ao entre as partes, e que nao puderam ser avaliadas na presente AIA e que devem ser consideradas
antes de se terminar a concepc;ao do projecto. Recomenda-se que o MICOA e as autoridades mineiras
incentivem estas mudan9as, nos cases em que criem resultados econ6micos e ambientais favoraveis, e que
estas sejam sujeitas a uma analise ambiental de nfvel adequado, o que nao resulta numa repeti9§.o
desnecessaria do processo da AIA.

10.2

Alternativas do desenho da
central termoelectrica

Os desenhos alternatives para a central termoelectrica
desenvolveram-se durante o curso do estudo de
viabilidade da Riversdale, Elgas e da AIA.

•i

... ......

_.._.
.~

.....

-- ·.. :-~
,...:..,-.....__ I!
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10.2.1 Relocalizal(ao da infra-estrutura da central
termoelectrica
A perfurac;ao de prospecgao e planeamento, como parte
do estudo de viabilidade, tomaram lugar ao mesmo
tempo que a AIA. Os resultados da perfura9ao indicaram
que o recurse de carvao e maier do que se pensava
inicialmente, o que originou a relocalizagao dos
dep6sitos de resfduos, das instalac;oes da central
termoelectrica e de outras infra - estruturas, para evitar
a esteriliza9ao do recurso de carvao.
10.2.2 Dep6sito de Resfduos Ocidental
As propostas iniciais da Riversdale e da Elgas para a
composii;:ao do dep6sito de resfduos ocidental inclufam
materiais detrfticos resultantes da minera9§.o inicfal da
mina norte e detritos provenientes da central de lavagem
do carvao. No caso de se estar a estabelecer uma
central termoelectrica para utilizar o carv§.o termico,
tambem se propos que as cinzas da mesma fossem
depositadas neste dep6sito, nas fases iniciais de
Figura 10-1: localizagao revista das
minera9ao e da operac;ao da central termoelectrica e
infra-estruturas da central termoelectrica e
subsequentemente fossem depositadas no cume do
dep6sito de residuos ocidental
dep6sito.
lnicialmente e conforme descrito no relat6rio EPDA, o
dep6sito de resfduos ocidental ter-se-ia localizado mais ou menos no centro do ATMB, como descrito Figura
10-1.Nesta localiza<;ao, o dep6sito teria esterilizado uma por9ao do recurse de carvao (par exemplo: ter - se
localizado em cima dos recursos de carvao tornando a sua minera9ao impossfvel) ilustrado Figura 10-1 A
localiza9ao original tambem foi motivo de preocupagao ambiental, devido ao seu potencial impacto nas
chamadas "Zonas humidas do Crocodile". Estas zonas humidas sao alimentadas principalmente pelo fluxo de
agua de superficie. Com o dep6sito de residuos na posi9ao acima, as zonas humidas teriam perdido mais de
11 % da sec9ao central da sua bacia hidrografica coma resultado, uma proporc;ao que foi considerada como
um impacto inaceitavel, tendo em conta que a zona humida constitui uma caracteristica invulgar da bacia do
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Rio Zambeze, e que apresenta uma elevada bio diversidade. Tambem fornece muitos recursos as
comunidades locais e se, conforme se sugere mais adiante neste capftulo, algumas dessas comunidades
permanecessem na area de estudo, estes recursos continuarao a ser importantes.
A revisao da localizac;:ao do dep6sito de resfduos ocidental, colocou-o na sua actual posic;:ao, que fica
principalmente fora da captagao das Zonas humidas do Crocodilo, embora avangando um pouco na captac;:ao
das "Zonas humidas da Ra-touro", que se situam mais a oeste. Este e um impacto que a equipa de estudo
considera ser possfvel de gerir, sem prejufzos materiais da funcionalidade da zona humida.
Tabela 10-1:

Area da Zona Humida do Crocodile afectada pelas infra-estruturas do projecto

I .. ..

Dep6sito de Resfduos OcidfmtAI
lnfra-estruturas da Central
Mina a ceu aberto

... ' .
•

I

'

•

I

..

Localizai;:ao do Sitio na Fase da AIA

415,0 (16,9)

74, 1 (3,0)

59,1 (2,4)

13,9 (0,5)

239,3 (9,7)

239,3 (9,7)

-

127,0 (5,0)

713,4 (29,0)

579,4 (18,2)

Dep6sito de Resfduos Oriental
TOTAL

.. • •

A localizac;:ao revista tambem minimiza o impacto do
dep6sito de resfduos ocidental no potencial para uma
futura minerac;:ao subterranea, por ficar a beira dos
recursos carboniferos minaveis (veja Tabela 10-2).

10.3

Alternativas para a Gestao
de Resfduos

Um dos principais componentes no processo para a
tomada da decisao relativa ao projecto, na medida em
que este afecta o meio ambiente. E a forma de
eliminac;ao dos fluxos de residues em grande
quantidade, que sao gerados pela mina e pela central
termoelectrica. A avaliac;ao das op9oes de eliminagao
destes fluxos de resfduos teve em consideragao
quest5es tecnicas, custos e factores amblentais. Os
detalhes sao dados nos estudos especializados que
lidam com as aguas de supertfcie e subterraneas mas,
neste capftulo, oferece-se uma analise comparativa,
visto que a gestao de aguas de supertfcie e
subterraneas potencialmente contaminadas, e outros
factores ambientais, tiveram uma influencia importante
na abordagem que.se devia seguir.
0 projecto ira gerar as seguintes categorias de
resfduos em grande quantidade:

•

Materiais detrfticos inertes de superffcie, tirados
de cima dos jazigos de carvao. Este material de
superticie nao contem quantidades significativas
de materiais carbonfferos e nao e uma fonte
potencial significativa de drenagem acida da mina.

•

Materiais de superffcie e material entre jazigos
Figura 10-2: Extensao dos recursos carbonfferos
contendo materiais carboniferos. Os jazigos
futuramente minaveis, em relagao a localizagao do
de carvao com menos de 0.5 m de espessura
dep6sito de residuos ocidental e doutras infranao se podem minar economicamente e serao
estruturas do projecto
eliminados, juntamente com os residues
minerais. Este material carbonifero tern o potencial para gerar acido quando exposto a agua e oxigenio; tal
como quando colocado na superficie de dep6sitos de residues.
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•

Resfduos grossos da CMPC. Estes resfduos resultam do uso do carvao e tern um potencial significativo
para gerar acido.

•

Resfduos minerais da CMPC. lnicialmente, (nos primeiros 5 anos), estes resfduos serao recolhidos num
dep6sito de resfduos finos, depois de serem desumidificados. Esta instalagao sera devidamente
construfda e tera um potencial de contaminagao baixo durante a sua operagao e depois de ter sido
encerrado. Contudo, depois do perfodo inicial os residuos finos secos serao colocados no dep6sito de
residuos oriental e ou na mina. Depositados deste modo os residuos tern um potencial significativo para
gerar acido.

•

Adicionalmente, no caso cumulativo, gerar-se-ao tambem cinzas da central termoelectrica que tern de ser
depositadas da mesma maneira que os residuos. Devido a natureza das cinzas poderiam se tornar a fonte
de metais de trago se expostas a condig6es acidas que mudariam a natureza e o potencial de
contaminagao total da agua na mina, especialmente depois de encerrada.

Tabela 10-2resume as opg6es possfveis para o dep6sito de resfduos, do ponto de vista tecnico, ambiental e
de viabilidade, em termos de custos. As celulas marcadas a azul mostram as opg6es inicialmente
apresentadas pela Riversdale e Elgas, as quais foram avaliadas no cenario basico da AIA. Grande parte da
informagao na tabela baseia-se no trabalho realizado pelos especialistas da AIA, relative as aguas
subterraneas, as aguas superficiais e ao encerramento da mina. Podem-se encontrar mais informag6es sobre
os impactos, incluidas nas respectivas secgoes dos Capftulos 7 e 8. A Tabela 10-3 resume as alternativas e a
abordagem recomendada pela AIA.
Uma recomendagao do relat6rio integrado da agua. E que o fluxo dos residuos de cinzas proveniente da
central termoelectrica seja depositado no dep6sito de residues oriental, em vez de no dep6sito de residues
ocidental, conforme previsto inicialmente. Esta recomendagao baseia-se na modelagem posterior dos padr6es
do fluxo das aguas subterraneas da ATMB, a qual indicou que a direcgao do fluxo da agua subterranea, a
partir do dep6sito de residuos oriental. E no sentido da mina a ceu aberto e, consequentemente, seria mais
facil e menos poluente gerir a direcgao do fluxo da agua subterranea e a prevengao posterior da pluma de
contaminagao neste caso, do que o seria no caso da proposta inicial que previa o despejo de materiais
potencialmente contaminantes no dep6sito de residuos ocidental.
Em resultado disto, a gestao e o projecto recomendados para o dep6sito de residues oriental, descrevem-se
na secgao 10.3.2

10.3.1

Alternativa para o desenho e para a gestao do dep6sito de residues ocidental

A altemativa recomendada para o projecto e para a gestao do dep6sito de residuos ocidental e a seguinte, e
qua se encontra ilustrada na Figura 10-3:
•

Colocagao da camada superior de argelitos e do material relacionado proveniente da extracgao inicial da
mina principal, dentro da porgao central da area prevista para este dep6sito;

•

Compactagao do referido material, colocando-o em camadas relativamente finas e permitindo a sua
compactagao pelas rodas dos vefculos pesados qua procedem a colocagao;

•

Assegurar que o material que esta no lugar na sua configuragao final, fica uniformemente abaulado para
permitir que qualquer infiltragao que ocorra atraves do material sobrejacente seja drenada a partir da
camada exterior do material que se encontra colocado, em direcgao a parte inferior do dep6sito;

•

Provisao dum sistema dedicado ao direccionamento e recolha do escoamento em redor da area aonde se
colocou o referido material, para limitar a infiltragao e o escoamento possivelmente contaminados, a partir
desta area para o ambiente receptor;

•

Cobrir com materiais de superficie benignos o material que se encontra colocado, garantindo uma camada
de pelo menos 15 m de espessura, medida na sua configuragao final para o encerramento;

•

Assegurar que a superffcie superior e as encostas exteriores estao adequadamente modeladas e
rearborizadas no encerramento, para limitar a eventual entrada de agua no material de cobertura
sobrejacente e, consequentemente, o volume de agua qua possa chegar a camada exterior abaulada do
material com potencial de geragao de acido;

•

Direccionar o escoamento possivelmente carregado de sedimentos, para caixas de detritos, antes de o
libertar para o ambiente receptor.
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Cobertura da armai;io
de rocha
Material de
superficie beni gno

Arn de
drenagem

15rn (min.)

Argilito compactado e
mate rial usoc iado

15m(min.)

Nia em es cal a

Figura 10-3: Desenho e gestao alternativos recomendados para o dep6sito de resfduos ocidental

10.3.2

Alternativa recomendada para o desenho e gestao do dep6sito de residues
oriental

Como uma mitigagao para evitar ou reduzir fluxos de contaminantes a partir do dep6sito de resfduos ocidental,
o dep6sito de resfduos oriental deve ser reservado para todos os resfduos com potencial de contaminagao.
lsto incluira materiais de supertfcie carbonfferos da mina, resfduos grossos da CMPC, cinzas da central
termoelectrica adjacente, etc. lsto exigira a aplicagao dum controlo dedicado do manuseamento selective de
materiais, para assegurar que os varios fluxos de resfduos sao depositados em conformidade.
Ap6s cerca de 20 anos de mineragao, a agua subterranea de pouca profundidade correra em direcgao da
mina. Assim, no caso acumulativo, a medida que a mina progride para o sudeste e atinge a sua profundidade
final, este dep6sito de resfduos ficara localizado na zona do rebaixamento das aguas subterraneas da mina. A
infiltra9ao contaminada que podera emanar da area do dep6sito migrara para a mina durante o perfodo
operacional, e para o vazio final aquando do encerramento da mina. Esta sera a situagao, mesmo quando se
estabelecer um Iago na mina dentro do vazio final, ap6s o encerramento da mina. Contudo, durante o perfodo
final da operagao do dep6sito, com a zona do rebaixamento das aguas subterraneas ainda nao estabelecida,
deve-se tomar cuidado para prevenir a possfvel migragao de contaminantes da area do dep6sito. Por isso. E
tambem recomendado que uma galeria de infiltragao de desenho adequado seja localizada ao longo da linha
externa do dep6sito para interceptar a possfvel contaminagao inicial.
Esta migra9ao da infiltragao para a mina aonde se ira canter a agua polufda, faz com que o dep6sito de
resfduos oriental se tome adequado para a deposigao dos seguintes resfduos, com um potencial de
contaminagao:
•

Material de superffcie e material entre jazigos da mina, que foram contaminados com material carbonlfero.

•

Resfduos grosses da CMPC.

•

Residue de filtros da CMPC ..

•

Cinzas da central termoelectrica.

O material sera transportado por camiao ou pela correia transportadora e sera colocado no dep6sito enquanto
seco, com uma area afectada de cerca de 160 ha. Esta area pode ser alargada, mas nao deve exceder a
zona4 de rebaixamento prevista, tendo em consideragao possfveis incertezas quanto a delimitagao desta zona.
Fizeram-se os seguintes pressupostos na concepgao da gestao de agua neste dep6sito:

•

0 dep6sito estara operacional a partir de Janeiro de 201 O ate ao fim da vida util da mina e da central
termoelectrica. A area total afectada pelo dep6sito ficara coberta nos primeiros dois anos da vida do
dep6sito.

•

0 dep6sito vai atravessar algumas pequenas linhas de drenagem sazonal. 0 escoamento a partir destas
linhas de drenagem sera desviado a volta do dep6sito.

•

A extensao final da area do dep6sito sera pre-determinada, a fim de orientar a localizagao da galeria de
infiltra9ao prevista.
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Figura 10·4: Desenho do encerramento do dep6sito de residuos oriental

10.3.3

Alternativa para o dep6sito de cinzas da central termoelectrica

A central termoelectrica vai produzir 1,4 milhao de toneladas de cinzas par ano, ou seja, um total de
35 milh6es de toneladas de cinzas, ao longo de um periodo de 25 anos. A AIA recomenda, inicialmente e
posteriormente, a eliminar;:ao das cinzas da central termoelectrica no dep6sito de residues oriental, em cima
da mina reabilitada. lsto perrnitira que a infiltrac;ao alcalina proveniente do dep6sito de cinzas drene para os
residues, o que ira reduzir o
Rainfall
potencial de gera9ao de
acidez., por parte
dos
despojos na rnina reabilitada.
Alem disso, o dep6sito de
cinzas forneceria tambem
uma barreira adicional contra
a penetra9ao da agua e
oxigenio
nos
residues,
reduzindo assim ainda mais
o potencial de gera9ao
acidez. Os conceitos de coelimina<;:ae e de um dep6site
dedicado as cinzas, em cima
estao
dos
residues,
indicados na Figura 10-5

E
especificamente
recomendado que as cinzas
nao sejam co-eliminadas
juntamente com os residues
minerios na mina come
indicado na figura no topo da
Figura 10-5.

Rainfall

Notto Scale

Figura 10-5: A co-elimina9ao de cinzas com residuos da mina (em cima).
Mobilizara metais pesados nas cinzas. Cofocando um dep6sito de cinzas em cima dos despojos (em baixo) resultara em
ue ha ·a uma drena em afcalina do de 6sito de cinzas ue vai a 'udar a neutra/izar a acidez na mina aberta reenchida
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Tabela 10-2: OpQ6es para a gestao de materiais de superffcie e de grandes quantidades de resfduos, para a
mina e para a central termoelectrica.

As celulas marcadas a azu/ mostram as alternativas descritas no cenario base da AIA.
1

2

3

RESiDUOS A
SEREM
DEPOSIT ADOS

DEPOSITO DE
RESiDUOS OCIDENTAL

Matenal de
superffcie dos
jazigos C& D
(as minas
Orienta is)

Nao propos o.

-

--

4

DEPO~ITO DE
RESIOUOS
ORIENT AL
Custos: Perto das
minas; altemativa
mais baixa· termos
de custos
Ambiental: lsolado
das ;linhas principais
de dren:ige·m.
Localizac;:ao
adequada para o
dep16sitd. · Baixo risco
de p9luic;:~o ap6s o
encerramento devido
ao fluxo de agua
subterranea em
direcc;:ao da mina
reabilitada ..

in

MINA ABERTA

Tecnico: Nao pode ser
acomodado na mina durante o
perfodo inicial da minerac;:ao,
devido a constrang imentos de
espac;:o.
Custos: Duplo manuseamento
dispcndioso, no caso de
resfduos do dep6sito oriental
voltar para a mina aberta, ap6s
estar terminada a minerac;:ao .
Ambiental: Adequado para
dep6sito na mina aberta mas
visto que se pode gerir o risco
de poluic;:ao proveniente do
dep6sito de resfduos oriental
num cenario do p6sencerramento da mina (veja
coluna 3), entao nao preciso
haver um manuseamento duplo
dispendioso.

e

Materiais de
superffcie
iniciais da mina
Notte (nao h8
material
carbonffero
significativo)

Custos: Alternativa
merios dispendiosa.
Ambiental: Baixo risco
de contaminac;:ao da
agua de superffcje ou
subterranea, visto que o
material a ser depositado
tern baixo potencial de
contaminac;:ao. A
localizayao do dep6sito
de resfduos ocidental
nao adequada para
material contaminante,
dado que a mitigac;:ao
sera muito diffcil e
dispendiosa.

Nao proposto.

e

Tecnico: Nao pode ser
acomodado na mina aberta
durante as fases iniciais da
mineraQiio, devido a
constrangimentos de espac;:o.
Custos: Duplo manuseamento
dispendioso no caso dos
resfduos do dep6sito oriental
terem de voltar para a mina
aberta, ap6s estar terminada a
minerac;:ao.
Ambiental: Adequado para
elimina9ao na mina aberta, mas
visto que se pode gerir o risco
de polui<;:ao proveniente do
dep6sito de resfduos oriental
num cenario de p6sencerramento da mina (veja
coluna 2), entao nao preciso
haver um manuseamento duple
dispendioso.

e

Material de
superffcie da
mina do Norte
(material
carbonffero
significativo)

Custos: Alternativa mais
barata.
Ambien~al: Risco
elevadode
conta.minayao da agua
de supertfcle ou
·
subterranea, caso o
dep6sito nao esteja
revestido. No.caso dum
dep6sitb revestido, os
riscos longo prazo
(p6s-encerramento),

a
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Custos: Custos de
transporte rnais
elevados.
Dependendo das
qualidades, pode
aumentar os custos
totais do dep6sito do
material de
superffcie da mina
norte em 10%
Ambiental: lsolado
das valas de

Tecnico: Nao pode ser
acornodado na mina abeita
durante o perfodo inicial da
minera<;:ao, devido a
constrangimentos de espa<fo.
Custos: Duple manuseamento
dispendioso no caso dos
resfduos do dep6sito oriental
terem de voltar para a mina
aberta, ap6s estar terminada a
mineragao.
Ambiental: Adequado para
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..

1''

2

3

RESiDUOS A
SEREM
DEPOSIT ADOS

DEPOSITO DE
RESiDUOS OCIDENTAL

DEPO~ITO DE

continuam-se a
considerar elevados,
dada a proximid;:ide dos
Rios Revuboe e
Zambeze ea
probabilida<:le da
deterioraQ§o ou falha do
reveS:tir1wnto a longoprazo. A modelagem
geochidrol6gica mostra
um fluxo de agua
subterranea a.longo prazp (p6sencerramemto) em
diieccao ao Rio Revuboe
, o que agrava o ris,co e
impede uma solUcaq
permanente a longo:
prazo.

4

RESIDUOS
ORIENTAL

MINA ABERTA

drenagem perenes.
Bern situado para
uma gestao a longoprazo das drenagens
polufdas.
Revestimento
desnecessario,
embora haja
necessidade de fazer
valas de drenagem
das galerias de subsupetffcie, para
capturar o
escoamento pelo
dep6sito, durante a
fase operacional. A
agua polufda
capturada num
dep6sito dedicado
supressao de
poeiras ou reciclada
num circuito de agua
do processamento.
Pode ser coberto e
reabilitado no
encerramento, para
uma solLI<;:ao
permanente. Baixos
riscos a longo-prazo,
devido drenagem
da sub-supetffcie se
dirigir para a mina
final e capta9ao de
quaisquer metais
vestigiais nas
camadas geol6gicas
se encaminhar para
a mina final.

elimina9ao na mina aberta, mas
vista que se pode gerir o risco
de polui9ao proveniente do
dep6sito de residues oriental
num cenario de p6sencerramento da mina (veja
coluna 2), entao nao precise
haver um manuseamento duplo
dispendioso.

Semelhante aos
materiais
carbon fferas
referidos.

0 risco deveria ser semelhante

e

e

a

a

a

Resfduos
grossos da
central de
lavagem de
carvao
Resfduos finos
da central de
lavagem de
carvao

Semelhante aos
materiais carbonfteros

referidos~

Semelhante aos
materiais
carbonfferos
referidos.

ao dos resfduos carbonfferos
indo para as instala96es.

Ambiental: Adequado para
elimina9ao na mina aberta, mas
visto que se pode gerir o risco
de polui9ao proveniente do
dep6sito de residues oriental
num cenario de p6sencerramento da mina, entao
nao precise haver um
manuseamento duplo
dis endioso.

e

Cinzas da
central
termoetectrica

Cus~9s:' A .s.9!uc:ao ma.is
e!icaz1em termos de
custos.
Amblenfal: Quahdo
eliininadas num.
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Custos:
Moderadamente
dispendioso. Maiores
distancias de
transporte do que no

Tecnico: Nao pode ser
acomodado na mina aberta
durante o perfodo inicial da
minera9ao. lnicialmente tern
que ser depositadas ou nos
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1

2

3

RESiDUOS A
SEREM
DEPOSIT ADOS

DEPOSITO DE
RESiDUOS OCIDENTAL

DEPO~ITO DE
RESIDUOS
ORIENT AL

MINA ABERTA

ambiente potencialmente
acido, cria-se um risco
de mobilizac;ao de metal
a partir das cinzas. Por
1sso, tern um potencial de
risco elevado, quando
combinado com reslduos
carbonlferos da mlna e
com reslduos da central
de lavagem no dep6sito
de residues ocidental.

caso de colocac;ao
no dep6sito de
resfduos ocidental.
Ambiental: Levanta
quest6es,
semelhantes
relativamente ao
dep6sito de resfduos
ocidental, quanta a
mobilizac;ao de
metais, mas e uma
melhor soluc;ao a
curto-prazo, uma vez
que se pode canter a
pluma da
contaminac;ao
durante a operac;ao,
bem como durante o
p6s-encerramento,
na altura em a pluma
vai migrar em
direcc;ao ao poc;o .

dep6sitos de resfduos Ocidental
ou Oriental.
Custos: 0 dep6sito na mina
pode aumentar os custos do
dep6sito das cinzas, em
comparac;ao com os custos de
colocac;ao no dep6sito de
resfduos ocidental.
Ambiental: Quando coeliminados com resfduos
carboniferos, existe urn
ambiente potencialmente acido,
o qua! cria um risco de
mobilizac;ao dos metais de trac;o
das cinzas que iriam reagir as
condic;6es acfdicas, incluindo
mercurio, cadmio, etc. A
toxicidade da agua do pogo
pode aumentar numa ordem de
magnitude. Embora a
modelagem geo-hidrol6gica
confirme a possibilidade de
manter um fluxo da agua
subterranea para dentro da
mina no perfodo p6sencerramento (estabelecendo
um Iago na mina), o acesso de
animais e aves ao Iago pode
criar um perigo para a saude a
longo-prazo e um risco
permanente.

...

4

Alternativamente, as cinzas
depositadas numa camada final
em cima dos resfduos, iam
minimizar os riscos de
mobilizac;ao de metais e teriam
as seguintes vantagens:
•
A infiltrac;ao/drenagem
proveniente das cinzas
sera feita atraves dos
residues da mina para a
mina e sera basica
(alcalina), ajudando a
limitar as condic;6es
acidicas na mina;
•
As cinzas formarao uma
impermeabilizac;ao
adicional nos resfduos,
limitando a entrada de
aQua e oxigenio.
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10.4

Alternativas Tecnol6gicas Relativas ao Processo de
Arrefecimento da Central Termoelectrica

Esta secc;:ao descreve processos alternativos de arrefecimento, que a central termoelectrica podera usar, ou
seja, o processo de arrefecimento humido em oposic;:ao ao processo directo ou indirecto de arrefecimento
seco. 0 factor principal relatiVO a estes dois proceSSOS separados e 0 USO de agua, podendo 0 processo de
arrefecimento seco utilizar ate menos 90% de agua do que o processo de arrefecimento hUmido. Este factor e,
porem, mais relevante em regi6es mais aridas, aonde a disponibilidade de agua e substancialmente limitada.

10.4.1

Porque utilizar um processo de arrefecimento numa central termoelectrica?

As turbinas nas centrais termoelectricas a carvao sao impulsionadas por vapor. 0 vapor e produzido usando
agua altamente purificada - agua desmineralizada. A agua precisa de ser recuperada, devido aos elevados
custos envolvidos na sua produc;:ao, e tambem para poupar agua. Quando o vapor gasto sai da turbina, esta
sob uma pressao muito baixa e tern grande volume. Esta temperatura e de ± 40°C. 0 vapor nao pode ser
compactado, portanto a unica rnaneira de recuperar o vapor gasto e atraves da condensac;:ao do mesmo, ou
seja, fazendo com que o vapor se torne num lfquido.
Os varios processos de arrefecimento e as vantagens e desvantagens de cada um discutem-se abaixo:

10.4.2

0 processo de arrefecimento humido

Uma central termoelectrica convencional de arrefecimento humido {fechada) usa um sistema de re-circulartao,
no qual se realiza o arrefecimento atraves da evaporac;:ao numa torre de arrefecimento aberta.
Aproximadamente 85% da quantidade total da agua abastecida a central termoelectrica evapora-se atraves
destas torres de arrefecimento abertas.
Para o arrefecimento hUmido (o sistema convencional usado em todo o rnundo) utilizarn-se condensadores,
agua de arrefecimento e torres de arrefecirnento. A agua de arrefecimento flui atraves de milhares de tubos
condensadores, com o vapor do lado de fora. Em resultado da diferenc;:a de temperatura entre a agua e o
vapor, obtem-se a condensac;:ao. A agua de arrefecimento aquecida flui para uma torre de arrefecimento,
aonde a aspirac;:ao ascendente do ar remove o calor da agua. Ap6s o arrefecimento, agua volta para o
condensador.

a

lnfelizmente, com este rnovirnento ascendente do ar no sistema {fechado) de arrefecimento hUmido, perde-se
uma quantidade substancial de agua. lsto deve-se a evaporac;:ao, pois a agua a ser refrigerada esta em
contacto directo com o ar. A pluma branca que se ve no cirno das torres de arrefecimento, na maior parte das
centrais termoelectrica. Evapor de agua pura.
Podem-se usar sistemas de arrefecimento humido nas centrais termoelectricas situadas ao lado de grandes
massas de agua, tais como o mar, barragens ou grandes rios, que tern a capacidade de dissipar o calor
residual do Cicio de vapor. No Sistema aberto, a agua bombeada a partir das aberturas de admissao dum dos
lados da central, passa atraves dos condensadores e e descarregada num ponto remoto da abertura de
adrnissao (para evitar a reciclagern da descarga de agua morna).
Os sistemas abertos tern tipicarnente taxas de fluxo elevadas e temperaturas relativamente baixas, para limitar
o aumento da temperatura nas aguas receptoras. Uma unidade tipica de 350 MW tera um fluxo de cerca de
15 000 a 20 000 Us. Os sistemas de arrefecimento de lagos sao uma variante num sistema verdadeiramente
aberto, pois a temperatura do Iago aumenta com a circulac;:ao da agua quente.
Como se mostra na Figura 10-6 e na Figura 10-7, a principal diferenc;:a entre os processes de arrefecirnento de
ciclos aberto e fechado. E a descarga de aguas residuais num corpo de agua (ou seja, um rio, uma represa,
etc.) Em resultado disto, o sistema aberto precisara de um investimento significativo numa unidade de
tratamento de agua, antes de esta agua ser libertada num corpo de agua. Juntamente com isto, a agua do
processo e reciclada entre as torres de arrefecimento e o condensador no sistema fechado, e isto reduz a
quantidade de agua necessaria para a central termoelectrica poder funcionar.
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TYPICAL CLOSEO..CYCLE COOLING SYSTEM
Figura 10-6: Diagrama esquematico mostrando o processo do arrefecimento humido de ciclo fechado. Estee
o ciclo que se espera que seja usado pela Elgas
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Figura 10-7: Diagrama esquematico mostrando o processo do arrefecimento humido de ciclo aberto
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Dessalinizacao
Se a concepgao da central termoelectrica assim o permitir, a Elgas
deve investigar a polftica de zero descargas de efluentes lfquidos
(ZDEL). Em termos de ZDEL, OS usos da agua descem em cascata
de boa para ma qualidade, ate todos os poluentes serem
finalmente capturados na represa de cinzas. 0 objective e
desfazer-se da maxima massa de sais, com o menor volume
possfvel de agua, sem comprometer a capacidade das cinzas para
encapsular a carga de sal imposta. Este processo chama-se
dessalinizagao, e pode ser usado para aumentar a qualidade da
agua salobra.
Este processo de tratamento permite a introdugao de agua-de-mina
polufda, proveniente da operagao mineira adjacente da Riversdale,
para reutilizagao na central termoelectrica. lsto ajuda na prevengao
de impactos ambientais negativos nas aguas de superffcie e
subterraneas da area. Uma instalagao de dessalinizagao (Foto
10-1) pode, portanto, reduzir 0 volume de agua que e eliminada
nos dep6sitos de cinzas, para neutralizar o efeito da ma qualidade
daagua.
A Foto 10-2 mostra o essencial da dessalinizac;ao, a qual pode ser
usada para purificar tanto a agua do mar como a agua salobra.
A Figura 10-8 mostra como e que se usa a evaporagao para
recolher o condensado de agua salobra a ser aquecida pelo sol.
Um condensador recolhe entao este condensado de maior
qualidade, assim que estiver refrigerado, e esta agua e aquela que
continua ao longo do processo de produc;ao de electricidade.

Foto 10-1: Uma instalac;ao tfpica de
dessaliniza~ao

Foto 10-2: Princfpio simplificado da dessalinizac;ao

e

A descreve o processo de como a agua salobra bombeada desde a sua fonte para um condensador. Uma
vez dentro do condensador, a agua
aquecida ate ao ponto em que comer;.:a a evaporar. 0 condensado
causado por esta evaporar;.:ao esta preso e constitui o produto do processo. A salmoura ou os minerais que
sao recolhidos durante a evaporagao sao eliminados, quer por meio dum sistema de filtragem quer dentro dum
reservat6rio de efluentes.

e
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Figura 10-8: Processo de dessalinizac;:ao de agua natural nao tratada antes de se usar na central
termoelectrica

10.4.3

0 processo de arrefecimento seco directo

Existem dois tipos de sistemas de arrefecimento
seco: nomeadamente o arrefecimento seco directo
e o aiiefecimento seco indirecto. Em ambos os
sistemas, os ventiladores sopram o ar sabre um
sistema de radiadores, para remover o calor do
sistema por via da transferencia convectiva de
calm (em vez de usai a agua para o anefecimento
ou para a transferencia evaporativa de calor) .

A Central Termoelectrica de Majuba, na Africa do
Sul. E um exemplo duma central de arrefecimento
seco di recto (Foto 10·3)
No sistema directo (tambem conhecido como
sistema de condensador refrigerado a ar), o vapor
da ultima fase das pas da turbina e canalizado
Foto 10-3: A central iermoelectrica de Majuba, Africa
directamente para permutadores termicos do tipo
do Sul
radiador, adjacentes a sala de turbinas da central
termoelectrica (ou seja, nao ha torres de
arrefecimento.). 0 calor e conduzido, a partir do vapor para os tubas de metal do permutador. 0 ar que passa
pelo permutador e fornecido por uma serie de ventiladores electricos. 0 ar remove o calor, condensando
assim o vapor em agua, a qual sera utilizada novamente para produzir vapor na caldeira.

A tecnologia de arrefecimento seco nao depende do arrefecimento aberto evaporativo para o funcionamento
dos sistemas principais. Em resultado, 0 USO global de agua pela central termoelectrica e aproximadamente
15 vezes menor do que o du ma central termoelectrica convencional de arrefecimento humido.
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Figura 10-9: Diagrama esquematico mostrando o processo do arrefecimento seco directo

A Central Termoelectrica de Matimba, perto de Lephalale, na Provincia do Limpopo. E a maior central
termoelectrica de arrefecimento seco directo do mundo, com uma capacidade instalada superior a
4.000 Megawatts (MW). Usa um circuito fechado de tecnologia de arrefecimento similar ao Sistema de
radiador e ventilador utilizado nos vefculos a motor. 0 consumo de agua da ordem dos 0,1 litros por kWh de
electricidade produzida, comparado com cerca de 1,9 litros, em media, para as centrais de arrefecimento
humido. No entanto, a escolha da tecnologia de arrefecimento seco para Matimba, foi largamente influenciada
pela escassez de agua naquela area.

e

10.4.4

0 processo de arrefecimento seco indirecto

0 arrefecimento seco lndirecto usa um fluido util secundario (num ciclo fechado, sem perdas de fluidos) para
ajudar a remover o calor do vapor. 0 flui do util secundario extrai calor a partir do condensador de superficie e
flui para um sistema de radiadores que e refrigerado a seco (os ventiladores sopram o ar atraves do radiador,
para remover o calor do fluido utll}. Um sistema de arrefecimento seco indirecto e mais complexo e menos
eficaz do que um sistema de arrefecimento seco directo; por isso, tambem e menos comum. Um sistema de
arrefecirnento seco indirecto tambem nao produz vantagens ambientals, comparado com um sistema de
arrefecimento seco directo.
Os metodos de arrefecimento seco indirecto (tal como no arrefecimento humido), utilizam condensadores,
agua de arrefecimento e torres de arrefecimento. A agua de arrefecimento flui atraves de milhares de tubas
condensadores, corn o vapor do lado de fora. Em resultado da diferen9a de temperatura entre a agua e o
vapor, obtem-se a condensa9ao. A agua de arrefecimento aquecida flui para uma torre de arrefecimento,
aonde a aspiragao ascendente do ar remove o calor da agua. Ap6s o arrefecimento, a agua volta para o
condensador. No entanto, a diferenc;a entre o arrefecimento seco indlrecto e o arrefecimento humido reside no
princfpio de funcionamento do arrefecimento seco indirec:to ser semelhante aquele usado no radiador de um
carro. 0 calor e conduzido a partir da agua, atraves de feixes de elementos de arrefecimento dispostos em
aneis concentricos no interior da torre. A agua de arrefecimento corre atraves destes elementos, arrefece a
medida que o ar trio passa por eles, e regressa para o condensador. A isto refere-se como um sistema
fechado, pois nao ha perda nenhuma de agua devido a evaporagao.
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Figura 10-10: Diagrama esquematico mostrando o processo do arrefecimento seco indirecto

A Central termoelectrica de Kendal perto de Witbank, na Provfncia de Mpumalanga. E a maior central
termoelectrica de arrefecimento seco indirecto do mundo, com uma capacidade instalada de mais de
4.100 megawatts, com urn consumo hfdrico na ordem de 0,08 litros por kWh de electricidade produzida. 0
arrefeclmento seco indirecto implica o arrefecimento da agua atraves do contacto indirecto com o ar numa
torre de arrefecimento, um processo durante o qua! nao se perde praticamente nenhuma agua na
transferencia do calor residual.

Foto 10-4: Central Termoelectrica de Kendal, Africa do Sul
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10.4.5

Arrefecimento hurnido contra arrefecirnento seco

Conforme discutido acima, os processos tern vantagens e desvantagens, as quais se indicam abaixo;
Tabela 10-3: Vantagens e desvantagens de arrefecimento humido contra o arrefecimento seco

barato para construir,
em compara9ao com
centrais
de
arrefecimento seco.
Muito eficaz em areas
onde a disponibilidade
de agua nao e um
problema.
Eficacia aumentada num
clima
quente,
ao
contrario
do
arrefecimento seco.
Diminui9ao do impacto
sonoro em resultado de
arrefecimento a agua e
nao
a
ar.
O
arrefecimento a ar utiliza
um maior numero de
ventiladores.
Menor impacto visual,
em resultado de serem
os
desnecessarios
condensadores
refrigerados a ar
Dependente
da
disponibilidade de agua.
Passa por uma perda de
grandes volumes de
agua
atraves
da
evapora9ao, durante o
processo
de
arrefecimento.
0 tratamento qufmico
das aguas residuais
pode traduzir-se em
custos.
lsto
nao
acontece no caso do
arrefecimento seco, pois
nao
se
utilizam
condensadores
refrigerados a ar.

•

Elimina os custos associados a aqu1s1gao de terra
pelos seus direitos a agua, a escava9ao de po9os,
tubagem e bombagem, sistemas de tratamento de
agua, reservat6rios de evapora9ao e custos de
protec9ao de aqufferos.
Diminui9ao significativa da agua que e necessaria para
o arrefecimento seco, em compara9ao com a que e
necessaria para o arrefecimento humido. Tipicamente,
os sistemas de arrefecimento seco usam menos 90 a
95% de agua do que as centrais termoelectricas com
sistemas de arrefecimento humido.

•

Uso mfnimo de qufmicos para o tratamento da agua,
visto que se usa ar no condensador refrigerado a ar,
em vez de agua, como na torre de arrefecimento
humido.

•

Gera9ao minima de resfduos liquidos e s61idos, porque
as impurezas de agua que precisam de ser eliminadas
nao se geram no condensador, como no caso da torre
de arrefecimento evaporative humido.

•

Nao ha uma pluma de vapor visive!, a qual esta
presente no caso da tecnologia de arrefecimento
humido durante certas condi96es atmosfericas.

•

Os condensadores refrigerados a ar podem ter um
efeito visual negativo, porque muitas vezes sao mais
altos do que as torres de arrefecimento humido.
Diminui9ao da eficiencia durante o tempo quente, em
compara9ao com o arrefecimento evaporativo hUmido.
Perturba9ao duma maior superficie terrestre para os
condensadores refrigerados a ar, do que no caso de
torres de arrefecimento humido.
Maier impacto do rufdo do que no caso de sistemas de
arrefecimento humido, devido ao maior numero de
ventiladores ea taxa de fluxo total ser
consideravelmente maier.
Uma redu9ao de 10 a 15% de eficiencia e produ9ao do
ciclo de vapor da central termoelectrica, dependendo
das condi96es do local e das varia96es sazonais nas
condig6es do ambiente. Alem disso. E precisa energia
adicional para operar os ventiladores de arrefecimento.
Um capital e custos de opera9ao e manuten9ao
maiores, para a constru9ao dum sistema de
arrefecimento seco, em compara9ao com um sistema
de arrefecimento humido ..

•
•

•

•

•

Com base na disponibilidade de agua nas proximidades da ATMB e no facto de o arrefecimento humido ser
mais eficaz do que o arrefecimento seco em condigoes de grande disponibilidade de agua, determinou-se o
arrefecimento humido como sendo o processo mais viavel para a operagao da central termoelectrica proposta
para Benga.
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10.5

Usos alternativos para as cinzas volantes

Esta sec9ao resume a eventual re-utilizagao de cinzas volantes em produtos uteis, em vez de as eliminar
como parte do fluxo de resfduos. Ao longo dos 25 anos de vida da central termoelectrica, produzir-se-ao um
total de 35 milh6es de toneladas de cinzas, das quais xx sao compostas por cinzas volantes. Alguns dos usos
alternativos para as cinzas volantes, tais como o cimento e o fabrico de tijolos, poderiam tornar-se numa
vantagem acrescentada deste projecto. A cidade de Tete e a sub-regiao, em geral, precisa dum
desenvolvimento substancial das infra-estruturas, tais coma estradas, habitagao e outras infra-estruturas. A
aplica9ao util das cinzas volantes coma produto residual , podAria aj1idar o r::onselho municipal de Tete a
concretizar os seus objectivos de desenvolvimento das infra-estruturas. A AIA recomenda que a Elgas explore
estes usos alternativos assim que a central termoelectrica estiver operacional. lsto tambem reduzira o volume
de cinzas volantes a serem eliminadas.
As cinzas volantes sao um p6 fino, semelhante ao vidro, recuperado a partir dos gases criados pela geragao
de energia electrica a carvao. Consistindo principalmente de silica, alumina e ferro, as cinzas volantes contem
a alumina e a silica que formam o cimento, quando misturndas com agua. Os usos das cinzas volantes
incluem o fabrico de tijolos, a construi;:ao de barragens e o uso coma expansor de cimento durante o fabrico
de cimento.

10.5.1

Cimento

As cinzas volantes sao um substituto barato do cimento de Portland usado no betao, ao mesmo tempo que
melhora de facto a forga, a segregai;:ao, e a facilidade de bombeamento do betao .. A forma esferica das
partfculas reduz a fricc;:ao interna, aumentando assim a consistencia e a mobilidade do betao, permitindo
maiores distancias da bombagem . A exequibilidade melhorada significa que e precisa menos agua, resultando
numa segregagao menor da mistura. Embora o cirnento de cinzas voiantes seja menos denso do que o pr6prio
cimento de Portland, o betao produzido e mais denso e resulta numa superffcie mais lisa com um detalhe mais
nftido. Devido ao facto de as cinzas volantes se misturarem com menos agua, tern menos probabilidade de
abrir fendas. Como consequencia do exposto acima, as cinzas voiantes podem ser um substituto parcial
compensador do cimento de Portland.
0 teor de carbono das cinzas volantes para o cimento deve ser inferior a 7%, enquanto o teor de carbono da
central termoelectrica pode variar entre 5% a 20%. lsto pode-se superar atraves da aplicagao de silos de
armazenamento (para aumentar a capacidade de armazenagem), de novas instala96es de mistura e de
embalagem , e duma fabrica para a beneficiagao de cinzas. A fabrica para a beneficiac;ao de cinzas uti!iza
tecnologia electrostatica para separar o carbono (carvao nao queimado) das cinzas. lsto pode reduzir o tear de
carbono ate um nfvel tao baixo quanto 1,5%, e produz outro subproduto valioso, o carvao nao queimado.
Recentemente, cerca de 250 000 toneladas de cinzas da Central termoelectrica de Lethabo, na Africa do Sul,
foram exportadas para o Lesoto, para o projecto da Barragem de Katse.

10.5.2

Fabrico de tijolos

As cinzas volantes tambem se usam como ingredientes em tijolos, blocos, lajes, e enchimentos estruturais. Os
unicos ingredientes necessarios, juntamente com as cinzas volantes, sao o calcario, gesso e areia. Este
processo e relativamente barato e pode ser implementado como parte dum programa de enriquecimento da
comunidade. Consulte a Figura 10-11 para um processo simplificado de produr;:ao de tijolos de cinzas
vol antes.
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Figura 10-11: Processo do fabrico de tijolos a partir de cinzas vol antes

10.5.3

Outros usos

Os outros usos de cinzas volantes sao o uso como material grosso basico, material de enchimento de asfalto,
e para a desidratar;:ao de sedimentos em instalar;:6es de tratamento de esgotos.
0 uso destes produtos secundarios oferece vantagens ambientais, ao desviar o material do fluxo de resfduos,
reduzindo o investimento em energia a processar materiais virgens, a conservar materiais virgens e a reduzir a
poluir;:ao.

10.5.4

Beneffcios ambientais do uso de cinzas vol antes

Um produto industrial secundario que, doutro modo, se sera resfduo, as cinzas volantes nao sao poluentes
para o ambiente porque sao recicladas e possuem uma baixa energia incorporada. 0 uso de cinzas volantes,
especialmente em betao, tern importantes beneffcios ambientais, incluindo:
•

aumentam a vida das estradas e das estruturas em betao, ao melhorarem a durabilidade do betao.

•

redugao da utilizar;:ao de energia e de gases com efeito de estufa e doutras emiss6es atmosfericas
adversas, quando se usam cinzas volantes para substituir o cimento fabricado.

•

reduc;ao da quantidade de produtos de combustao do carvao, que precisam de ser eliminados em aterros,

e
•

conservar;:ao doutros recursos naturais e materiais.

10.6

Fonte de agua para a central termoelectrica

A central termoelectrica requer aproximadamente 96 000 m3 de agua p/dia, em plena capacidade de
2 000 MW. Em resultado disto, era necessario investigar alternativas para determinar quais as potenciais
fontes de agua que poderiam acomodar 0 volume de agua necessaria. lnvestigaram-se duas alternativas,
conforme se segue:
•

Uma estac;ao hidraulica situada dentro dum aquifero, ao longo do Rio Zambeze. Este aquifero e suficiente
para abastecer tanto a central termoelectrica como a mina, ambas com as suas respectivas necessidades
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de agua. A agua seria entao bombeada, atraves duma conduta, para as diferentes areas de
processamento dentro da central termoelectrica. Esta alternativa e considerada favoravel, tanto em termos
da distancia curta entre a sua localizac;;ao e a central termoelectrica, como em termos da grande
quantidade de agua que ha disponfvel dentro deste aquffero.
•

A utiliza9ao de um grande aquffero, que foi identificado nas proximidades da confluencia dos rios
Zambeze e Revuboe. Juntamente com a utiliza9ao deste aquffero, ainda e preciso bombear pequenas
quantidades de agua a partir do Rio Zambeze. Embora este aquffero tenha potencialmente a capacidade
para sustentar as opera96es, tanto ao nfvel rla mina como ao da central termoelectrica, nao e considerado
ideal em termos da distancia a que a agua tera de ser bombeada para atingir o seu ponto de utiliza9ao.
Para alem do acima mencionado, o facto e que o Rio Revuboe tende a ter um caudal muito baixo em
epocas de seca e, com a extrac9ao de agua deste aquffero, ha a possibilidade deste rio secar.

lnvestigaram-se ambas as alternativas e, com base nas informa96es disponfveis, determinou-se que a
primeira alternativa, segundo a qual a agua sera extrafda do aquffero do Rio Zambeze para a opera9ao da
central tarmoalectrica. E a op95.o muis viuvel.

10.7

Alternativas para o Reassentamento das Comunidades na ATMB
e em redor da mesma

Na opiniao da Riversdale, a expansao da area do projecto para o sul da ATMB ja era suficiente para justificar
a considera9ao do reassentamento de todas as comunidades que se encontram bastante pr6ximas da mina e
da central termoelectrica, e o cenario base investigado na AIA (Capftulo 7) aceitou esta considerac;:ao como
ponto de partida. No entanto, os resultados da Avaliac;:ao do lmpacto Social levantaram quest6es sobre a
oportunidade de mover um numero tao elevado de famflias, sobretudo na ausencia de certezas quanta a
disponibilidade de areas adequadas para o reassentamento. Esta subsec9ao considera a possibilidade de
evitar os altos nfveis de reassentamento assumidos pelo cenario base da AIA. Ha um total de cerca de
1 147 familias que sao potencialmente afectadas pelas opera96es da min a e da central termoelectrica.
Tabela 10-4:

Esquema para o reassentamento de aldeias, de acordo com os pressupostos no Cenario
Base da AIA

Capanga

Benga-Sede

Nhambalualu

823

Gulo
Luani
Mpala
Nhanganjo
Chitambo
Unidade 1
Unidade 2
Unidade 3
Can gale
Nhamsembe
Nzinda
Chimulambe
Nhalenga
Can cope
TOTAL

103

328

66

330

46

153

33

231

61

406

123

864

137

231

95

261

74

70

14

360

72

350

70

366

73

275

55

5 671

1 147

Nola: As unidades de aldeia marcadas a amarelo sac as que flcam fora da ATMB. A unidade marcada a castanho (Capanga
Nzinda) esta parcialmente dentro da ATMB.

Estas aldeias ficam num local muito favoravel, em compara9ao com outras comunidades rurais na Provfncia
de Tete. Elas tern acesso a solos aluviais e coluviais relativamente ferteis, para a agricultura de subsistencia, e
para o cultivo de produtos agrfcolas produzidos e vendidos para obter rendimentos em dinheiro. Eles tambem
tern acesso a uma vasta gama doutros recursos naturais, incluindo lenha para o fabrico de carvao vegetal e
para cozinhar, peixe dos rios Zambeze e Revuboe , e palha e outros materiais dos dois principais rios e zonas
humidas. Em particular, tern acesso facil a um grande mercado local na Cidade de Tete e aos seus bairros
perifericos, e ao comercio, que passa ao longo da Estrada Nacional. Esta e uma vantagem importante, ja que
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os agregados familiares de subsistencia raramente tern capital para pagar transportes, ficando, portanto,
limitados pela sua incapacidade para levar os produtos frescos ate ao mercado. A sua proximidade Cidade
de Tete traz tambem outras vantagens, incluindo servi9os de saude, que sao mais facilmente acessiveis,
educa9ao e outros servic;:os sociais. Tai como e tipico das comunidades rurais, existem estreitos lac;:os
culturais entre os agregados familiares e os seus locais de residencia.

a

Os detalhes das vantagens referidas apresentam-se no Capitulo 6 deste relat6rio, e no Estudo
Socioecon6mico Especializado (Estudo Especializado 11 ). 0 Estudo Socioecon6mico considera que o impacto
nas comunidades a serem reassentadas potencialmente grande, nao obstante o compromisso da Riversdale
e da Elgas em assegurar que as famflias reassentadas ficam em melhores condi96es do que dantes. Ainda e
preciso identificar uma area de reassentamento e nao e provavel que se encontrem terras localmente, com as
vantagens de que gozam estas comunidades actualmente. lsto sugere que teriam de se deslocar as
comunidades reassentadas para mais longe, ou que teriam de se melhorar outras terras, menos vantajosas,
por meio de irrigac;:ao ou dalgum outro mecanismo, para Ihes acrescentar valor.

e

As directrizes do Banco Mundial e da IFC obrigam os intervenientes neste desenvolvimento a considerarem
opc;:6es que minimizem o reassentamento. Por esta razao, e pelas raz6es acima descritas, a necessidade de
reassentamento foi criticamente reexaminada para cada uma das aldeias potencialmente afectadas. A
disponibilidade continua de recursos agricolas, a seguranc;:a, a saude (principalmente a qualidade do ar) e os
efeitos nocivos (ruido), tern sido os principais criterios para determinar se as aldeias podem permanecer
razoavelmente onde estao, ou nao.
•

•

Devido ao facto de o inventario detalhado dos bens que ligam os agregados familiares aos recursos
agrfcolas na area de estudo, ser uma parte do trabalho a ser feita para o Plano de Ac9ao de
Reassentamento (PAR), esta informac;:ao ainda nao esta disponivel. A informa9ao tern uma influencia
importante na capacidade de adequac;:ao da ATMB para sustentar os agregados familiares locais, que irao
perder algumas das (ou, nalguns casos, todas as) suas terras, em resultado dos efeitos do projecto.
Embora haja um conhecimento geral desta perda, atraves do trabalho realizado na Avalia9ao dos
lmpactos Socioecon6micos para a AIA, os detalhes s6 serao conhecidos ap6s a conclusao dos
inventarios completos dos bens no PAR. Assim, recomenda-se que o PAR deve incluir os seguintes
componentes gerais: Tabela 10-5;
Recomendac;:oes finais e registo dos agregados familiares a serem reassentados, tendo em considerac;:ao
as conclus6es deste relat6rio;

•

Registos de comunicac;:ao e de acordos com as comunidades locais e outros intervenientes
governamentais;

•

ldentificac;:ao dum local proposto para o reassentamento;

•

Avaliagao critica da aptidao do local de reassentamento, como um meio para restabelecer os meios de
sustento e o bem-estar das comunidades reassentadas.

•

Proposta para o restabelecimento dos bens, por agregado familiar.

10.7.1

Factores que afectam os Requisites para o Reassentamento

lmpacto Directo provocado pefa Mina a ceu aberto ou pelas lnfra-estruturas da Mina
As unidades de aldeia que sao directamente afectadas pela area da mina ou da central termoelectrica, ou
pelos requisitos de seguranc;:a da mina, devem ser reassentadas. Estas incluem a lista de unidades de aldeia
abaixo, fazendo todas elas parte de Capanga.
No que diz respeito as aldeias incluidas na lista da Tabela 10-5, estas sao afectadas apenas pela mina e nao
pela central termoelectrica ou por qualquer uma das suas infra-estruturas.
Tabela 10-5:

Unidades de Aldeia directamente afectadas pela
reassentadas

Aldeia

Capanga

AVALIACAO DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)
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minera~ao,

e que precisam de ser

Numero de Agregados
Familiares

125

66
103

46
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Capanga Mpala e Capanga Nhanganjo sao ambas unidades de aldeia que se encontram dentro da mina
aberta (veja a Figura 10-12). 0 reassentamento destas comunidades sera inevitavel. Capanga Nzinda e
afectada tanto pela estrada principal de acesso ao local como pelos requisitos de seguranc;:a da mina. No que
diz respeito a Capanga Luani e Capanga Gul o, ambas as unidades de aldeia sao afectadas na sua totalidade,
quer pela mina a ceu aberto OU pela zona de seguran9a VOita da mina a ceu aberto.

a

As companhias mineiras sao geralmente obrigadas a manter uma distancia de separa9ao entre as
comunidades e a mina a ceu aberto. 0 motivo principal e manter a seguran9a nos casos de detona9ao, de
modo a minimizar qualquer risco de ferimentos as populac;:oes, que possa ser causado por rochas voadoras.
Normalmente, todas as pessoas (incluindo os empregados) sao afastadas num raio de 500 m a volta duma
detonagao. Num ambiente como o da ATMB , aonde pode haver mato denso nas proximidades do perfmetro
da mina a ceu aberto, e aonde ha acesso comunal as terras, sera diffcil permitir a utilizagao continuada das
terras perto da mina garantindo, simultaneamente, numa base diaria, que ninguem estara dentro da zona
restrita de 500 m no momenta duma detonai;;ao . Por este motivo. E provavel que a Riversdale queira manter
uma zona de exclusao permanente de 500 metros em torno da area de trabalho da mina. Capanga Nzinda fica
parcialmente dentro desta zona, enquanto Capanga Luani e Capanga Gulo estao totalmente dentro da zona. A
pequena aldeia a norte de Chitambo tambem esta dentro da zona. Estas aldeias devem ser, portanto,
reassentadas, enquanto a fronteira ocidental da mina se mantiver na localiza9ao indicada na Figura 10-12.
Deslocar o perfmetro da mina para este, de forma a criar uma zona tampao que seja suficiente para que os
habitantes de Capanga Luani e Capanga Gula af pudessem permanecer, nao e uma op9ao realista. Devido
estreita extensao este - oeste da ATMB , e ao facto de os jazigos de carvao exploraveis menos profundos
ficarem no !ado norte da concessao, a Riversdale precisa de explorar toda a largura disponfvel nesta parte da
concessao. O perfmetro ocidental da rnina e limitado pela interface entre as rochas carbonfferas e o aluviao ao
longo do Rio Revuboe .

a

Visto que as unidades de aldeias referidas tern de ser
reassentadas por motivos de seguran<;:a, nao se consideram
mais na analise, no resto deste capftulo
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.

Qualidade do Ar
A avaliai;;ao dos irnpactos aceitaveis na
saude devido a qualidade do ar em
cada aldeia, baseou-se na previsao do
impacto
maxima
naa-mitigada
resultante da mina proposta, e na
prev1sao
do
impacto
maxima
nao-mitigado acumulada, resultante
da mina e da central termoelectrica.
"lmpacto nao-mitigado" signifi ca que a
modelagem da qualidade do ar
assumiu apenas o nfvel basico de
gestao da qualidade do ar que e tfpico
para a maioria das minas e centrais
termoelectricas, e que se assume
como o cenario base . lsto inclui, por
exemplo, a redugao em 70%, da poeira
nas vias de transporte da mina,
utilizando cami6es-cisterna de agua 25 .
A poeira e o principal poluente motivo
de preocupagao. As concentra96es de
poeira previstas nas aldeias em
considerai;;ao, resumem-se nas Tabela
10-7a Tabela 10-9 (Fases 1, 2 e 3 da
minerai;;ao). Nern os poluentes gasosos
(NOx, S02, CO), nem as partfculas de
gas61eo, excedem os limites das
normas da OMS, em qualquer aldeia e
para qualquer perfodo de referencia,
durante a Vida Util da mina OU da
central termoelectrica, e os dados
apresentados nas tabelas limitam-se,
portanto, s6 a poeira.
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A Tabela 10-7 considera a fase de
construi;;ao (Fase 1) das instala96es
Figura 10-12: Localizac;ao do perfmetro da rnina e zona tarnpao de
mineiras e da central termoelectrica.
500m em relac;ao as unidades de aldeia de Capanga
Tanto os PM10 coma os efeitos da
poeira em Cangale e Chitambo
ultrapassam bem os valores das normas (Tabela 10-7, colunas 2 e 5) . Estes nfveis previstos em Chitambo
devem-se ao tratego para a construi;;ao da estrada de acesso, enquanto em Cangale, tanto geram poeira o
tratego para a constru9ao como as actividades de constrw;;ao no local da central termoelectrica. Assumindo a
eficiencia maxima do controlo de poeira que se pode razoavelmente atingir26 , os PM1 0 permanecem mesmo
fora dos limites das normas (Tabela 10-7, coluna 3), enquanto os efeitos da poeira continuam a ser graves
(Tabela 10-7, coluna 6) , com nfveis de duas a tres vezes mais do que o limite. Uma outra alternativa sera a de
mudar a rota da via de acesso construi;;ao e a estrada de acesso permanente, a partir das suas localiza96es
actuais, que seguem em termos gerais as planfcies aluviais dos rios Revuboe e Zambeze, para um
alinhamento mais para o interior, que se desvie para Este (Figura 10-13). Esta alternativa remove das aldeias
ao sul de Capanga todo o trafego para a constrw;;ao incluindo, tanto o tratego para a construi;;ao da central
termoelectrica como o tratego dos vefculos necessarios para a construi;;ao da estrada de acesso permanente
para o controlo das inunda96es. Os PM10 e os efeitos da poeira irao ficar significativamente reduzidos neste
caso (Tabela 10-7, colunas 4 e 7) e ficarao, em todos os casos, dentro dos limites das normas.

a

25

Para outros pressupostos relativos ao cenario base da qualidade do ar, veja o Capftulo 7 da RAIA ou o Estudo Especializado l.
As emissoes de PM I 0 e os efeitos de poeira associados as vias de transporte e as operac;oes mineiras, podem-se reduzir ainda
mais por: (i) aplicar agua em combinac;ao com surfactantes qufmicos, o pode fazer com que se alcance a eficacia alvo de controlo
de 90% em todas as estradas niio pavimentadas, (ii) utilizar capotes com filtros de tecido no triturador dentro do poc;o, o que pode
resultar numa eficacia alvo de controlo de 83%. (iii) aumentar o teor de humidade do material antes deste ser descmTegado dos
camihOes, o que podera reduzir as emissoes de m;museamento em 70%.
26
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A Tabela 10-8 considera o infcio da fase operacional da minera9ao da mina norte, fase na qual se transpo rtam
os materiais de superffcie para o dep6sito de resfduos ocidental, pela via rodoviaria. Esta actividade tern um
impacto significativo na qualidade do ar em Chitambo, que e a aldeia mais pr6xima da estrada usada por estes
transportes. 0 maxim a valor diario medio, da norma da OMS para OS PM10. E ultrapassado por uma grande
margem (270%), enquanto o maxima valor anual media da norma e ultrapassado em 38%. No caso dos
efeitos da poeira aplicam-se resultados semelhantes. Devido ao grande numero de vefculos de carga
envolvidos, e proximidade da estrada a Chitambo, a implementa9ao de medidas mais rigorosas de controlo

a
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estradas) , nao oferece uma atenuac;:ao
adicional que seja suficiente para reduzir
as concentrag5es de poeira abaixo dos

valores das normas (Tabela 10-7).
Chitambo esta directamente no caminho
dos ventos dominantes, que irao arrastar
as poeiras dos vefculos que circulam na
estrada de transporte de carga. Para
satisfazer os requisitos em termos de
concentrac;:6es de poeira nesta aldeia, o
transporte rodoviario de material de
superffcie tera de ser substitufdo pelo
atraves
du ma
correia
trans po rte
transportadora, desde o in1c10 da
construc;:ao do dep6sito de resfduos
ocidental. As colunas 4 e 7 da Tabela
10-7 mostram que esta mitigac;:ao ira
reduzir as concentrac;:oes dos PM10 e os
efeitos da poeira em Chitambo, para
dentro dos limites das normas.
A Tabela 10-9 considera a fase
3 (2017 - 2035) da operac:;:ao da mina. As
principais quest6es durante este perfodo
prolongado de mineragao, Sao OS efeitOS
da poeira dos vefculos de transporte
......
'"h
dentro da mina. A medida que a
CJc~ ·· · ·· .
minerac:;:ao se estende em direc9ao ao
CJ"- ···• .......... ~...
"'" 10 ,,,.
sul, afecta Chitambo num grau cada vez
..--~0
§::"~··~~·~..~==4==~::!::~~====~=~~~~~~~~~~~·~·
·· maier. Os PM10 mantem-se dentro dos
limites diarios e anuais das normas, mas
Figura 10-13: Realinhamento conceptual da ccr.struyac e acessc
permanente ao CHPP e central termoelectrica.
pre~e-se .que 0 5 ndfveis dos e!eitos. da
poe1ra seiam e1eva os e que nao seiam
suficientemente reduzidos pela eficiencia maxima da supressao da poeira (Tabela 10-9, coluna 5) .
~ ..v

Em termos gerais, as recomendac:;:oes para o reassentamento, conforme determinado pelos criterios da
qualidade do ar, encontram-se descritas na Tabela 10-6. Apesar da qualidade do ar prevista para Chitambo,
durante a Fase 3 da minera9ao, estar fora dos limites das normas, mesmo nos casos atenuados, prop6e-se
que a aldeia nao seja reassentada pelos motivos da qualidade do ar. Os impactos previstos s6 ocorrem
medida que a minera9ao se aproximar da aldeia ap6s 2017, e os impactos da poluic:;:ao atmosferica podem-se
monitorizar para apurar os valores actuais no decurso da explorac:;:ao mineira. No caso dos efeitos da poeira se
tornarem inaceitaveis, podem-se reconsidera.r as op96es para o seu reassentamento.
Tabela 10-6: Proposta de reassentamento das aldeias dentro da area de minerac;:ao, com base em criterios
d
l"d d d
~Mltigac;:ao no
-M~x"fma- eficacia
Maxima eficacia da supressao e
ni a e e
eia
Cenario Base<al
da supressao
relocalizac;:oes da estrada
Benga Sede
Permanecer
Permanecer
Permanecer
Can gale
Permanecer
Permanecer
Permanecer
Chitarnbo
Reassentar
Reassentar
Permanecer
Nharnbalualu Este
Permanecer
Permanecer
Permanecer
Nharnbalualu Oeste
Permanecer
Permanecer
Permanecer
Nharnsernbe
Permanecer
Permanecer
Permanecer

a
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Tabela 10-7: PM1 O e queda de poeiras da minerac;ao durante a Fase 1 (Construc;ao) - sem e com mitigac;ao

BengaSede
Cangale
Chitambo
Nhambalualu Este
Nhambalualu Oeste
Nhamsembe

Tabela 10-8: Tabela 2: PM10 e queda de poeiras da minerac;ao durante a Fase 2a - sem e com mitigac;ao

Can gale
Chitambo
Nhambalualu Este
Nhambalualu Oeste
Nhamsembe
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Tabela 10-9: PM10 e efeitos de poeira da minerac;ao durante a Fase 3 - sem e com mitigac;iio
2

3

PM10 (Nao mitigados)

PM ,o com maxima eficacia de supressao

4
Queda de
poeiras (Nao
mitigada)
Media Diaria
(media de 30
dias)

Poluidor (e Periodo para o Calculo.da Media)
Media Diaria
maxima

Media Anual
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Media Diaria
maxima

Media Anual

"'I "'

I Cangale
Chitambo
Nhambalualu Esta
Nhambalualu Oeste
Nhamsembe
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F11VERSDALE MO~AMBIQUE LIM\TADA, E ELGAS SARL AREA DO TlTULO MINEIRO DE BEl\J(3A
PROJECTO DE ENERGIA DE BENGA
ALTERNATJVAS

Ruldo
0 maxima impacto de rufdo do projecto ira ocorrer durante a noite, quando as condi96es meteorologicas e
outras condi96es atmosfericas favorecem a propagac;ao do som entre a fonte e o receptor, e quando os nfveis
sonoros de fundo s§.o muito baixos. A Tabela 10-11 (rufdo da mina) e a Tabela 10-12 (rufdo da mina mais
rufdo da central termoelectrica) descrevem os niveis de ruido previstos para as aldeias afectadas na ATMB e
em redor desta que poderiam manter-se como uma alternativa ao reassentamento. No que diz respeito a
central termoelectrica, o rufdo foi modelado coma um impacto cumulativo, tanto com a mina como com a
central termoelectrica a serem modeladas em conjunto (veja o Capftulo 7) .
Durante a construc;ao (Fase 1), Chitambo e Cangale sao as duas unidades de aldeia mais afectadas, com
nfveis de rufdo nocturno nao mitigados a ultrapassarem os limites das normas de 5 e 1OdBA, respectivamente .
lsto aplica-se tanto ao cenario da mina como ao cenario cumulative, que inclui a mina e a central
termoelectrica (Tabela 10-11 e Tabela 10-12, coluna 2). Dado o ambiente existente ser baixo, os nfveis de
rufdo causarao provavelmente incomodos consideraveis a comunidade, resultando na possibilidade de haver
reclama96es generalizadas ate uma forte acc;ao comunitaria, de acordo com a escala 0103 de reac96es
comunitarias, do SANS. 0 acesso alternativo proposto, que implica a mudanga de rota da estrada de acesso
permanente, e das estradas temporarias de construgao (Figura 10-13) ira aumentar a distancia de separagao
entre as aldeias e as actividades de construgao, o que permitira reduzir os nfveis de rufdo para bem abaixo
dos limites das normas.
Durante a primeira fase de operagao da mina norte (Fase 2a), quando os veiculos de carga estao a operar
entre a mina e o dep6sito de residuos ocidental, os niveis de ruido em Chitambo serao elevados, devido a
proximidade destes vefculos a aldeia (Tabela 10-11 , coluna 3). Os niveis de ruido previstos em Chitambo
variam de 45-55 dBA, o que se traduz em ate 1OdBA acima do limite das normas (e 15 - 20 dBA acima do
ruido ambiente existente). lsto ira resultar em altos niveis de poluigao sonora. No caso cumulativo, tanto para
a mina como para a central termoelectrica, para alem dos impactos em Chitambo, preve-se que a operagao
inicial da central termoelectrica va causar nfveis sonoros que ultrapassam o limite das normas, em Cangale
(Tabela 10-12, coluna 3) . Embora a superagao dos nfveis seja bastante pequena ha, nao obstante, um grande
aurnento do ruido acima do ambiente existente, variando de aproximadamente 12 - 15 dBA, o que continua a
ser motive de preocupagao.
A mitigagao proposta consta de duas altenativas principais, que incluem:
• substituir o tratego rodoviario para o dep6sito de resfduos ocidental por uma correia transportadora; e
•
a deslocagao da central termoelectrica bem como da CMPC adjacente a mina (veja a secgao 10.9).
A substituigao do tratego rodoviario por uma correia transportadora, para transportar os resfduos para o
dep6sito de resfduos ocidental, ira reduzir significativamente os niveis de rufdo em Chitambo, com os nfveis
de ruido nocturno na aldeia a ficarem dentro do limite das normas. No sul da area de estudo, a deslocagao da
central termoelectrica ira fazer com que a fonte do pico sonoro sofra uma mudanga significativa para uma
posi(fao mais para leste. lsto ira reduzir o impacto de ruido nas aldeias do sul. Os niveis de rufdo previstos
para Cangale, Nhamsembe e Nhambalualu, para esta alternativa, ficarao bem dentro do limite das normas.
Durante o restante da Fase 2, os niveis de rufdo nao irao exceder o limite das normas no caso nao mitigado.
Em Cangale, a deslocagao da central termoelectrica vai provocar uma redugao significativa nos niveis de
ruido. Na Fase 3, quando a minerag§.o se tiver mudado mais para o sul, os niveis de rufdo em Chitambo
ficarao mesmo a beira dos limites das normas. Todas as outras aldeias irao ter niveis de ruido bem dentro
desses limites. No caso cumulative, com a central termoelectrica a funcionar em plena capacidade , os nfveis
de rufdo em Cangale irao ultrapassar o limite nocturno das normas em ate 7 dBA, causando um elevado grau
de perturbagao, em particular porque isto representa um aumento muito grande (20 dBA) acima do ambiente
existente durante um longo periodo de tempo (veja a Figura 10-16. A deslocagao da central termoelectrica
para o local proposto mais para leste, ira reduzir os nfveis de rufdo em Cangale para bem abaixo dos limites
das normas.
Em termos globais, as recomenda96es para o reassentamento conforme determinado pelos criterios do
impacto sonoro, sao tal como se descreve na Tabela 10-1 o. No caso de se implementar a mitigagao proposta,
nao sera precise reassentar nenhuma das aldeias da lista.
Tabela 10-10:

Desloca~ao

Unidade de Aldeia
Benga Sede
Cangale
Chitambo
Nhambalualu Este
Nhambalualu Oeste
Nhamsembe

das aldeias dentro da area de

Nao mitigada
Permanece
Reassentar
Reassentar
Permanece
Permanece
Reassentar

AVAUACAO DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

(RFEIA)

minera~ao,

baseada em criterios de ruido

Mitigada
Permanece
Permanece
Permanece
Permanece
Permanece
Permanece
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Tabela 10-11 : Nlveis de Ruido Nocturno Previstos para a minera~o durante todas as fases - sem e com mitiga~ao

Cangate
Chitambo
Nhambatualu Este
Nhambalualu Oeste
Nhamsembe

Nota: Os nfveis de rufdo marcados a verme//10 excedem a norma da OMS para o rufdo noctumo. A mitigar;ao na Fase 1 implicara a deslocar;ao das vias de acesso a construr;ao e das vias de acesso
permanente. Veja a Figura 10-8. A mitigar;ao durante a Fase 2a consistira em substituir a estrada para o transporte dos resfduos para o dep6sito de resfduos ocidenta/, por um sistema de correia
transportadora

Chitambo
Nhambalualu Este
Nhambalualu Oeste
Nhamsembe
Nota: Os nfvels de rufdo marcados a vermelho excedem a norma da OMS para o rufdo nocturno. A mitigar;ao na Fase 1 envolvera a des/ocar;ao das vias de acesso construr;ao e das vlas de acesso
permanente. Veja a Figura 10-Bx. A mitigar;ao durante a Fase 2a consistira em substituir a estrada para o transporte dos detrfticos, por um sistema de correia transportadora. A mitigar;ao para todas as fases
inc/ui a deslocar;ao da CMPC aproximadamente para 200m a norte e a deslocac;ao da central termoelectrica imediatamente para o sul da CMPC (F;gura 10-8)

a
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- - - odBA
3dBA

- - - 5dBA
10 dBA
- - - 15dBA

Figura 10-14: Niveis sonoros nao-mitigados durante a Fase 3 do cenario cumulativo (mineragao juntamente
com central termoelectrica)

10.8

Alternativas para a rota da linha de transmissao

Esta alternativa refere-se ao alinhamento das linhas de transmissao relativas a uma licenga ambiental
existente, que foi concedida a favor da EDM em 2004 para um alinhamento avaliado. Esta licenga foi aprovada
para uma linha de alta tensao de 400 kV que se estende desde aproximadamente 1,5 km a sul da area da
central termoelectrica proposta ate a subestagao de Matambo; uma subestagao existente localizada a
aproximadamente 22 km a sudoeste. Ha dois cenarios que estao actualmente a ser negociados com a EDM;
• A linha de transmissao ira utilizar toda a capacidade de 400 kV que foi aprovada como parte da licenga
ambiental em 2004. Ao faze-lo, ja nao havera mais impactos no qua diz respeito a area dos postes, nem
mesmo sera necessario o desbravamento da vegetagao para aumentar a largura do corredor de servigo.
0 acordo entre a EDM e a Elgas tera de ser negociado, dado que a Elgas propoe-se actualmente ajudar
com os custos de construgao da linha de transmissao, permitindo assim que a infra-estrutura permanega
em name da EDM e que a transmissao de energia continue a ser operada pela EDM. A EDM, na
qualidade de fornecedor nacional, tern o direito exclusivo de transmitir electricidade em Mogambique e,
por conseguinte, a Elgas tera de entrar em negociagoes com a EDM. (Veja a Figura 10-15).
• Sera preciso construir novos pastes dentro do corredor de servigo, a fim de servir a nova linha de
transmissao. Estes pastes serao construfdos a par daqueles ja existentes. Esta situagao nao e favoravel,
AVAUA«;AO DO IMPACTO AMBIENTAL (AIA)
(RFEIA)
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devido aos custos adicionais envolvidos na construc;:ao duma linha de transmissao separada, no mesmo
corredor de servic;:o. Alem disso, o corredor de servic;:o tera de ser aumentado em largura para permitir um
alinhamento duplo, e este aumento de largura nao sera possivel sem a aplicac;:ao duma nova aprovac;:ao
ambiental da parte do MICOA.
Sera preciso estabelecer um novo corredor de servic;:o, a par do ja existente, e a linha de transmissao ira
correr dentro desta servidao recentemente adquirida. Corn base na largura necessaria para o corredor de
servic;:o, de aproximadarnente 50 m, esta alternativa nao e ideal em termos da grande faixa de vegetac;:ao
natural que precisa de ser desbravado. Juntamente com esta implicac;:ao, tera de se realizar um novo
estudo completo de AIA, a fim de obter autorizac;:ao ambiental para o novo desenvolvimento.
Todas as tres alternativas foran1 ubjecio de investigac;:ao e, com base nas informac;:6es contidas na presente
Avaliac;:ao de lmpactos, bem como nas discuss6es posteriores que tiveram lugar entre a equipa do projecto, os
especialistas, bem coma com o fornecedor de energia, a primeira alternativa, onde se utilizara o corredor de
servic;:o existente, com apenas uma melhoria em termos de capacidade da linha de transmissao a ser feita . E
favoravel, em termos tanto da reduc;:ao de custos como de minimizac;:ao do impacto ambiental.
•

•

Vilages

•

WMJbc SLilstation

-'LI

M;jalli lntercornector

;:.: ATMB boundar,i

Linha de transmissao
de 400kV proposta para
Subesta~ao de Matambo

,«'/

.---'--____.__~~ ·1

Seq;ao de aprox. 1.5 km de
linha de transmissao a ser
. /,;
cl''
construlda pela Elgas SARL
.,.r',
para se poder !igar ao
r '/ - - ---------j
lnterligador do Malawi
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a 120km a norte

/

~/

1
'
'

Sub-esta~o
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Figura 10-15: Mapa mostrando o alinhamento preferido da linha de transmissao, a partir da central
termoelectrica. para a sub-estai;ao de Matambo

10.9

Localiza~ao

Recomendada da estrada de acesso e da central
termoelecirica

Considerando os dados apresentados anteriormente neste capftulo, a AIA recomenda uma localizac;:ao
aiternativa da central termoelectrica. lsto implicara deslocar a CMPC adjacente
mina para cerca de
200metros para norte, e deslocar a central termoelectrica para 300 metros para este. A Figura 10-16 indica a
ultima configurac;:ao do desenho recomendado para esta infra-estrutura. Os motivos principais para a
alternativa recomendada sao:

a

•

Beneffcios em termos do impacto sonoro - os impactos da central termoelectrica nas aldeias de Cangale,
Nhamsembe e Nhambalualu serao bastante reduzidos. Ao afastar a central termoelectrica destas aldeias,
o ruido vivido por estas aldeias sera de um nfvel aceitavel, e em termos de impactos sonoros, estas
aldeias ja nao precisam de ser reassentadas.
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•

lmpactos soc1a1s beneficos - deslocando a central termoelectrica para este e sem necessidade de
reassentar estas aldeias, a Riversdale e a Elgas evitarao a perturbagao causada as vidas das pessoas
que vivem nestas aldeias.

•

Redugao do impacto ambiental nas zonas humidas.
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10.10 A alternativa de Nao-prosseguir
A alternativa de "nao-prosseguir" e a op9ao de nao estabelecer uma nova central termoelectrica a carvao no
local proposto dentro da ATMB.
Existem varias vantagens para o desenvolvimento desta central termoelectrica, e oportunidades que se
perderao se a mesma nao se desenvolver.
Em primeiro lugar, o carvao termico domestico a ser extrafdo na mina adjacente destina-se a gerac;:ao de
energia electrica no local, em Mo9ambique. Mo~ambique esta actualmente em condi96es de gerar :107 MW de
electricidade, excluindo a electricidade produzida pela Hidroelectrica de Cahora Bassa (HCB). Os 2075 MW
que a HCB produz sao exportados para a Africa do Sul.
A maxima necessidade de electricidade actualmente em Moc;:ambique e de 364 MW. excluindo a fundi 9ao
Mozal, a qual obtem a maior parte da sua electricidade (1 000 MW), a partir das centrais termoelectricas de
Arnot e Camden, na Africa do Sul , atraves do sistema de abastecimento Motraco-Mozal. Alem disso, outros
projf!c:tos rrf!vistns , tais como OS projectos de minerac;:ao 6 de processamento dn Corridor Sands, 0 demais
projectos industriais, tambem vao precisar de electricidade. Nao e provavel que Mo9ambique consiga importar
mais electricidade da Africa do Sul. Assim, em essencia, Mogambique precisa de gerar mais electricidade para
abastecer as suas pr6prias necessidades e para compensar o defice actual.
Alem disso, perder-se-iam as receitas para Mogambique provenientes da venda de energia electrica.
Em segundo lugar, aos nfveis regional e nacional, o projecto cumulativo vao estimular a economia de
MQ(;:ambique de modo significativo, contribuindo possivelmente com ate 5% do total do PIS de 2008, do qual
1.2 % sera contribufdo pela central termoelectrica. A contribuigao do projecto ao fisco durante a construc;:ao
preve-se que seja de 7,1 bi Ihoes de meticais (US$ 296 milhoes) dos quais 2,5 bili6es de meticais serao
gerados directamente das actividades da construgao, com 0,5 bilhao de meticais de resultados indirectos e
3,9 bilioes de meticais de resultados induzidos . Estes sao, primariamente, factores incentivadores para a
implementagao do projecto
Em terceiro lugar, estima-se que sejam criados 809 pastas de trabalho directos durante a construc;:ao e
463 oportunidades de emprego durante a operagao, ao longo de um perfodo de 25 anos. lsto resultara em
multiplicadores por toda a economia local e regional , apoiando o emprego adicional nas empresas que
abastecem a central termoelectrica e noutras empresas sustentadas pelo aumento das despesas em bens de
consumo e servic;:os. Cerca de 959 postos de emprego indirectos e induzidos, podem ser criados em resultado
disto. Estes sao OS principais factores motivadores para a implementagao do projecto.
Alem disso, o compromisso da Riversdale e da Elgas para com o desenvolvimento sustentavel, utilizando as
melhores praticas e as lic;:6es aprendidas por outras empresas em todo o mundo, tern a oportunidade de
conferir beneficios iocais substanciais, para aiem das vantagens econ6micas e de emprego. A intenc;:ao
declarada das empresas e de construir uma capacidade local em Mogambique e, tal coma mencionado noutra
parte deste relat6rio, ha varias iniciativas destas que ja se iniciaram. Estas e muitas outras que serao
planeadas em consulta com o governo e com os actores locais, tern por objective substituir rapidamente os
estrangeiros por mogambicanos, e estabelecer empresas locais auto-sustentaveis.
Por ultimo, a AIA ilustrou que os potenciais impactos ambientais da central termoelectrica proposta, se podem
gerir atraves da utilizac;ao das melhores praticas, da adesao as leis e regulamentos moc;ambicanos, e da
monitorizagao regular. Neste contexto, elaborou-se um Plano de Gestao Ambiental (PGA), que transfere as
conclus6es da AIA para medidas de gestao claras.
Em conclusao, atendendo ao exposto, nao se recomenda a alternativa de "nao-prosseguir".
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11.

RESUMO DAS CONCLUSOES E RECOMENDACOES

As avaliac;:oes para a central termoelectrica inclufram a area afectada pela mesma, bem como as suas
infra-estruturas associadas, nomeadamente, o dep6sito de resfduos ocidental, a represa relevante de controlo
da poluic;:ao, o reservat6rio de efluentes, a estac;:ao hidraulica, as vias de servic;:o e de acesso, bem como a
correia transportadora desde a area afectada pela central termoelectrica ate ao dep6sito de resfduos
ocidental.

11.1

Qualidade do Ar

Os principais poluentes do ar preocupantes durante a fase de construc;:ao, serao as Partfculas Totais em
Suspensao (TSP) e as partfculas inalaveis (as PM 10 , partfculas com diametro aerodinamico inferior a 10 µm).
Durante a operac;:ao, os principais poluentes do ar preocupantes serao as PM 10 , o NOx e o S02, como um
resultado das emissoes de partfculas, do NOx e S0 2 das chamines de gases de combustao, do processo de
manuseamento do material e da erosao e61ica subsequente das areas expostas (ou seja, dep6sitos de
cinzas).
Para efeitos da avaliac;:ao da qualidade do ar, identificaram-se receptores sensfveis, tais como a Cidade de
Tete, o bairro de Matundo (um bairro municipal ao norte do Rio Revuboe) e a aldeia de Chingodzi. Mais
especificamente, os receptores que podem ser afectados durante a construc;:ao, incluem casas, ediffcios,
terras agrfcolas etc., localizadas dentro das cidades de Cangale, Nhamsembe e Nhambalualu, as quais se
encontram todas directamente a oeste da area afectada pela central termoelectrica, bem como Benga-Sede,
que se situa directamente a oeste do dep6sito de resfduos. Durante a operac;:ao, os receptores sensfveis irao
incluir estas aldeias.mencionadas em cima.
A avaliac;:ao da Qualidade do Ar verificou que, durante a fase de construc;:ao, a poeira tera de ser controlada
atraves da aplicac;:ao de pulverizadores de agua (eficacia de controlo de 75%), colocando, consequentemente,
as emissoes anuais calculadas de PTS e PM, 0 , numa amplitude de 524 tpa e 204 tpa respectivamente, nao se
prevendo, portanto, a ultrapassar os limites anuais da WHO ou a maior media diaria para as PM 10 •
Estimou-se que emissoes operacionais resultariam em emissoes de partfculas de 23867 tpa provenientes das
chamines de gases de combustao (com ESP), de 1,95 tpa provenientes das opera96es de manuseamento de
material e de 298 tpa provenientes da erosao e61ica, respectivamente.
Para os tres primeiros anos da fase operacional (2013 - 2015), preve-se que as emiss6es de S02 se situem na
regiao dos 4737 tpa, as emiss6es de N02 na regiao dos 5611 tpa e as emiss6es de PM 10 na regiao dos
596,7 tpa. Em resultado do acima exposto, nao se preveem violac;:oes das medias anuais, diarias mais altas ou
horarias mais altas, dos padr6es relativos a S0 2, N0 2 and PM 10 da CE ou da WHO, em qualquer um dos
receptores sensfveis durante a fase incremental da operac;:ao. A razao pela qual se preve que as emiss6es de
S02 se revestem de pouca importancia e o facto de se ter assumido que a dessulfurizac;:ao dos gases de
combustao va resultar numa mitigagao das emiss6es de S0 2 em 80%. Assumiu-se que implementac;:ao da
FOG va reduzir as emiss6es de partfculas de ESP em 90% (UST.2007). A razao pela qual se previu que as
emiss6es de NOx se revestem de pouca importancia e o facto de se utilizarem queimadores de baixo NOx,
resultando numa reduc;:ao de 50% das emiss6es de NOx, contra a utilizac;:ao de queimadores de NOx padrao.
Como resultado da aplicac;:ao de FGD e ESP, preve-se que as emiss6es de PM 10 se revistam de pouca
importancia.
Para o restante da fase operacional (2016 - 2035), espera-se que as emiss6es de S0 2 se situem na regiao
dos 18947 tpa, as emiss6es de N02 na regiao dos 22442 tpa e as emiss6es de PM 10 na regiao dos 2386,7 tpa.
Para o caso cumulativo, ou seja, os impactos combinados da mina adjacente e da central termoelectrica, nao
se preveem violac;:oes das medias anuais, diarias mais altas ou horarias mais altas, das normas relativas a
S02 , N02 e PM 10 da CE ou da WHO, em qualquer um dos receptores sensfveis.
A central termoelectrica e as suas infra-estruturas auxiliares propostas, ficam pr6ximas dos bairros municipiais
da periferia da Cidade de Tete. Os ventos predominantes sao de sul/sul leste, o que coloca estas
comunidades directamente no caminho de qualquer pluma de poluic;:ao atmosferica que possa surgir a partir
da central termoelectrica. As partfculas (PM 10 e a queda de poeiras) sao as principais preocupa96es em
termos de poluic;:ao do ar durante a fase de construc;:ao. No entanto, os nfveis de queda de poeiras previstos
em todos os receptores sensiveis inclufdos no estudo do cenario basico para a fase de construc;:ao, foram
inferiores a 300 mg/m 2/dia, portanto, nao se preveem violac;:6es das normas da OMS sabre as medias anuais
ou as medias diarias mais altas de PM 10 , em qualquer dos receptores sensfveis, na fase de construc;:ao.
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Assim que a central termoelectrica fique operacional, os principais poluentes do ar serao N0 2 , 80 2 , PM 10 , a
descarga de cinzas no dep6sito de resfduos ocidental (63,4 tpa), a descarga de carvao no empilhamento da
central termoelectrica (217 tpa), as emiss6es provenientes das opera96es de manuseamento de materiais
(TSP -1,95 tpa e PM10 - 0,92 tpa) e as emiss6es de partfculas provenientes da erosao eolica do dep6sito de
residuos ocidental (PTS - 298, 18 tpa e PM 10 - 86,8 tpa).
No entanto, nesta altura, todas as unidades nas aldeias de Capanga, Benga-Sede, Cangale e Nhambalualu ja
terao sido reassentadas. As unicas popu/a96es remanescentes na proximidade, ap6s 2013, serao a Cidade de
Tete, a aldeia de Chingodzi e o bairro de Matundo, dos quais se estimam todos os niveis de emiss6es como
sendo inferiores ao padrao ou a norma, dentro destas areas.
No ambito do maxi mo cenario cumulativo preve-se ultrapassar os Ii mites dos PM 10 em Benga-Sede, Cangale e
Nhamsembe, para a fase de explora9ao conjunta da mina e da central termoelectrica. Em resultado do
impacto cumulativo da mina e da central termoe/ectrica, as aldeias de Chitambo e de Nhanganjo (situadas
dRntro da mina) devern ser deslocadas ..A.s medidas de mitiga9ao adicionais resu!tarao em nfveis aceit6.veis da
qualidade do ar em Chitambo, mas nao em Nhanganjo.
Em rRs11ltrirlo rlos imr::ir.to!S cumulativos na fase de constru9ao. E provavel que as aldeias /ocais dentro d:i
ATMB e adjacentes a esta, vao sofrer de elevadas concentra96es de PM 10 e de queda de poeiras,
particularmente se a Riversdale e a Elgas optarem por utilizar a estrada existente para terem acesso de
constru9ao as minas orientais e area da central termoelectrica. Neste caso, a maior parte das aldeias da
ATMB, antes de serem reassentadas, poderiam sofrer de excesso de concentra96es de poeiras, em rela9ao
norma da WHO relativa as PM 10 diarias.

a

a

Para um processo cumulativo ap6s as comunidades /ocais serem reassentadas, os receptores mais pr6ximos
estarao em Chingodzi. Esta area nao sofre nenhum grande grau de impacto provocado pela central
termoe/ectrica. Os impactos da central termoelectrica na qualidade do ar, sujeitos a implementa9ao das
rec;omenda96es abaixo, devem ser de extensao locai e de baixa importancia. 0 manuseamento de materiais
de carvao provocara a gera9ao de poeira numa dimensao menor e, portanto, nao tera um impacto nas
comunidades circundantes.

11.1.1

Mitiga~ao

Recomendada

•

lmplementar a dessulfuriza9ao dos gases de combustao prevista na central termoelectrica.

•

Utilizar queimadores de baixo NOx, conforme previsto.

•

lnstalar os precipitadores electrostaticos previstos nas chamines, para conter os gases de combustao.

•

Controlar a poeira nas estradas e em redor das infra-estruturas da central termoelectrica, atraves da rega
eficaz das estradas, o aumento gradual ao longo da vida da central termoelectrica do pavimento das
estradas, a utiliza9ao de quimicos surfactantes para diminuir a poeira nas estradas de constru9ao, de
ser1igo e de acesso, med!das de contro!o para reduzir a ve!ocidads dos V8fculos, s!stemas de

pulverizagao nos empilhamentos de reservas e nos locais aonde operam os cami6es basculantes
associados a central termoelectrica. As centrais de trituragao sao geralmente bem controladas, contudo,
algum material podera cair para o chao, enquanto poeira nao constituira um problema. A extracgao de
poeira seca utilizando purificadores humidos nos trituradores secundarios e terciarios, a cobertura parcial
das correias transportadoras que transferem as cinzas e a cobertura dos pontos de transferencia das
correias podem mitigar os impactos.
•

Um escoadouro telesc6pico com pulverizadores de agua, garantiria 75% de eficacia de controlo, e a
cobertura dos empilhamentos de reservas aonde ocorre a descarga, reduziria as emiss6es em 99%.

•

/mplementar um sistema de gestao eficaz da qualidade do ar, que deve incluir a formar;;ao continua do
pessoal de todos os niveis, a fim de desenvolver uma cultura de gestao da poeira na organiza9ao.

•

lmplementar uma monitoriza9ao eticaz. Deve-se instalar uma esta9ao rneteorol6gica completa,
juntamente com a monitorizagao de PM 10 e da queda de poeiras. Os monitores de PM 10 , combinados com
os dados do vento, devem ser autornatizados e em tempo real, com disposi9ao para uma ac9ao imediata
com base nos resultados da monitoriza9ao.

•

lmplementar a monitorizagao do 80 2 ambiente. Concebeu-se uma rede de monitorizagao de PM 10 e da
queda de poeiras, para a mina de carvao proposta para Benga. Pode-se utilizar esta rede para determinar
tambem os impactos da poeira proveniente da central termoelectrica proposta.

11.2

Rufdos
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0 ambiente imediatamente em torno da central termoelectrica e da ATMB e extremamente silencioso,
incluindo os assentamentos rurais . A noite, os nfveis de rufdo diminuem ate 35 dBA ou menos, com a maior
parte dos sons residuais a serem provocados por animais. Este ambiente mudara em resultado da central
termoelectrica. Visto que ira funcionar 24 horas por dia, a maioria das fontes de rufdo da central termoelectrica
tambem serao ouvidas durante a noite, que e o tempo durante o qual existe uma maior sensibilidade da
comunidade ao rufdo e uma maior transmissao de energia sonora.
Dado que a central termoelectrica nao pode existir sem a mina, a avaliagao do impacto sonoro s6 lidou com o
processo cumulativo, no qua! se avaliaram tanto a mina como a central termoelectrica. De facto, a avalia9ao
inicial mostrou que a central termoelectrica s6 por si, tera apenas um impacto 10% menor do que no caso
cumulativo (ambas a mina e a central termoelectrica).
Durante a fase de constru9ao, quando as aldeias na ATMB e em redor da mesma, ainda estao a ser
reassentadas, preve-se que o impacto sonoro da constru9ifo seja significativo, particularmente na aldeia de
Cangale, que esta localizada directamente a oeste da area da central termoelectrica, e espera-se que a
reac9ao da comunidade seja forte. Preve-se que os niveis sonoros nocturnos, durante a constru9ao, atinjam
os 50 dBA, na maior parte das aldeias ao longo da estrada existente (Capanga Nzinda, Capanga Gula,
Capanga Luani, Chitambo, Benga Sede e Cangale). lsto ira ultrapassar a norma da WHO em 5 dBA, para o
maxima rufdo nocturno em areas residenciais, e em cerca de 15 dBA para o ambiente existente. Este grau de
aumento pode resultar em distUrbios do sono e normalmente provocara queixas generalizadas e a
possibilidade de ac9ao comunitaria.
Os nfveis de rufdo da constru9ao nas areas adjacentes, tais coma o Bairro de Chingodzi, nao sao susceptfveis
de exceder a norma da WHO, quer durante o dia quer durante a noite.
Durante o restante da opera9ao da central termoelectrica, haven~ poucos riscos materiais de rufdo. Considerase que o impacto sonoro nas aldeias de Cangale, Nhamsembe e Nhambalualu seja significativamente mais
baixo durante a fase de opera9ao. E improvavel que o Bairro de Chingodzi seja afectado por aumentos no
rufdo que sejam suficientes para causar inc6modo, especialmente porque a rapida semi-urbaniza9ao desta
zona ja elevou o rufdo ambiente a nfveis que se aproximam mais dos nfveis da vida residencial suburbana.
Nao se antecipam impactos sonoros significativos ao sul do Rio Zambeze. As aldeias de Cangale,
Nhamsembe e Nhambalualu estao localizadas a leste da ATMB e podem ser afectadas pelo rufdo ao longo da
fronteira da ATMB, mas, neste caso, as desloca96es destes habitantes serao o suficiente para mitigar os
efeitos.
Desde que se implementem as recomenda96es abaixo, preve-se que o impacto sonoro tenha uma extensao
local e seja pouco significativo, particularmente durante a fase de constru9ao, em resultado do envolvimento
dum perito acustico na determina9ao das medidas de mitiga9ao durante a fase de concep9ao do projecto, bem
coma na utiliza9ao da topografia disponfvel da regiao, para actuar como uma tela acustica contra a
propaga9ao de rufdo para os receptores sensfveis aos rufdos.

11.2.1

Mitigac;ao Recomendada

Fizeram-se as seguintes recomenda96es gerais para a gestao dos impactos sonoros:
•

Desenhar os equipamentos e processes, tendo em considera9ao o conceito de rufdo;

•

Colocar equipamento e processos ruidosos dentro de ediffcios que foram concebidos para possufrem um
6ptimo isolamento sonoro;

•

Abafar o rufdo das admiss6es e dos escapes dos ventiladores.

Fazem-se as seguintes recomenda96es fundamentais para a gestao dos impactos sonoros, sujeitas ao
desenho da central termoelectrica e das infra-estruturas:
•

Deslocar a sec9ao sul da estrada de acesso a constru9ao na ATMB para leste, ficando remota das aldeias
de Chitambo, Benga-Sede, Cangale e Nhamsembe.

•

Restringir o tratego de vefculos pesados na principal estrada de acesso a constru9ao, s6 as horas diurnas
(06h00 - 18h00) na fase inicial de constru9ao da central termoelectrica, enquanto as aldeias ainda nao
foram reassentadas.

•

Agendar a construc;ao da estrada de acesso permanente, para o perfodo que se segue
aldeias.
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•

lmplementar um elevado nfvel de gestao de rufdos na central terrnoelectrica. lsto quer dizer incluir a
manutengao regular e permanente de todas as maquinas operacionais dentro da central, ou seja, das
turbinas, geradores, caldeiras, transformadores ea estagao hidraulica situada no Rio Zambeze, etc.

•

lmplementar um nfvel de monitorizagao eficaz nas aldeias de Nhambalualu, Nhamsembe, Cangale,
Benga, Chitambo e Capanga Nzinda. lsto quer dizer incluir a medigao regular dos nfveis sonoros durante
todos os per fodos de referencia (especialmente a noite), nos receptores sensfveis mais pr6ximos.
Deve-se reportar o registo de quaisquer nfveis que ultrapassem as normas da WHO, para acgao da
gestao. A monitorizagao de rufdos deve ser informada por meio da ligac;:ao permanente com as
comunidades , no que diz respeito as questoes de rufdo.

11.3
11.3.1

lmpactos lntegrados nas Aguas de Superffcie e Subterranea
durante as operact6es
Efeitos de cheias extremas no local da Central Termoelectrica

lnfra-estruturas da Central Termoelectrica, tais como a mina a ceu aberto e o dep6sito de resfduos ocidental I,
estao localizadas adjacentes ao rio Revuboe ou ao rio 7<1mbeze. Estas areas poderiam sar inundadas dumnto
cheias extremas o que poderia causar efeitos adversos dentre outros na produc;:ao mineira, na saude e na
seguranga, na qualidade da agua dos rios e cursos de agua, entre outros. No entanto, o sistema de gestao de
recurses hfdricos da mina foi concebido para se ocupar de eventos de precipitagao extrema. 0
encaminhamento necessario, bombeamento e capacidade de armazenamento em represa serao instalados
para garantir que os potenciais efeitos adversos sao admissfveis . Com a mitigagao abaixo os possfveis
impactos de cheias extremas do local da mina seriam baixos.
A concep9ao de medidas de mitigac;:ao deve ser elaborada de tal forma a permitir que estas medidas
mantenham a sua integridade na avaliac;:ao da seguranga em condic;:oes de cheia.

Mitigacao recomendada
As principais medidas de mitigac;:ao recomendadas sao:
•

Construir um dique ao redor da borda da mina. lsto e de qualquer maneira tipicamente levado a cabo
como um dique de seguranc;:a para impedir que pessoas e animais entrem na area da mina durante a
minerac;:ao.

•

Construir uma berma de contengao de cheias ao longo da porgao da mina que confina com o rio
Revuboe.

•

Construir bermas de contenc;:ao de aguas pluviais e trincheiras na parte superior da vertente da mina.

•

!solar o possfvel aluviao do rio Revuboe que poderia assomar na mina ou localizar a pon;ao noroeste da
mina fora do aluviao com uma barreira de suporte adequada de permeio.

•

Modelar as vertentes da mina de forma a drenar a agua para pontos especfficos, construir drenos e
caldeiras, e prover as bombas requeridas para bombear agua para fora da mina para o reservat6rio local
da mina.

11.3.2

Efeito das infra-estruturas nos escoamentos superficiais e na qualidade da agua
a jusante

Existem 17 bacias hidrograficas de diversas dimensoes dentro da ATMB, drenando para declives mais baixos,
quer para o rio Revuboe quer para o rio Zambeze. As infra-estruturas da mina dentro destas bacias isolarao
partes das bacias hidrograficas e, consequentemente, reduzira o volume de agua que naturalmente drenaria
pelas bacias hidrograficas. Alem disso, a remoc;:ao de vegetac;:ao para o estabelecimento das infra-estruturas
da mina, estradas, etc., e compactac;:ao das superffcies das bacias hidrograficas e criac;:ao de areas
pavimentadas tambem alteraria os padroes originais de drenagem destas bacias hidrograticas. A provisao de
berrnas de desvio e de diques a volta de infra-estruturas da mina acrescentaria ainda mais na alterac;:ao dos
padroes de drenagem . No entanto, estes desvios podem c fazer com que alguns riachos recebam mais agua,
enquanto os escoamentos superficiais noutros poderiam ser notoriamente reduzidos. Um exemplo tfpico e o
desvio das aguas pluviais volta da mina principal que colectara escoamentos superficiais dalgumas linhas de
drenagem e as encaminhara para outras. A medida que a minerac;:ao procede, este efeito tornar-se-ia mais
pronunciado. As mudanc;:as de padroes naturais de drenagem terao um efeito importante no funcionamento
das zonas humidas locais, na area de estudo. lsto e relatado na Secc;:ao sabre as zonas humidas (ver Secc;:ao
11. 7). Devido
natureza altarnente sazonal dos cursos de agua que atravessam o ATMB, o irnpacto nos
padroes de drenagem considerado baixo, enquanto o efeito nas zonas humidas poderia ser alto.

a
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A descarga sazonal das bacias hidrograficas e feita directamente nos rios Revuboe e Zambeze na parte
jusante do ATMB. Levando em considerac;:ao que as comunidades que actualmente utilizam os solos coluviais
ao longo destas linhas de drenagem serao relocalizadas, e que nao ha comunidades a jusante potencialmente
afectadas os impactos sociais da modificac;:ao dos padr6es naturais da drenagem sao considerados baixos.
Esta conclusao podera nao ser valida em casos onde algumas comunidades nao relocalizadas, uma questao
que e discutida na Secc;:ao 10.5,.
Adicionando, a contaminac;:ao podera atingir massas de agua a jusante, quer como resultado de escoamentos
superficiais coma de infiltrac;:oes de aguas subterraneas. As principais fontes de contaminac;:ao que podem
constituir uma ameac;:a para a qualidade da agua das zonas humidas, cursos de agua e rios (os rios Revuboe
e Zambeze e OS riachos Nhacornba e Nharenga) incluem a mina a ceu aberto, areas sujas associadas a
planta CMPC,os dep6sitos de resfduos ocidental e oriental, dep6sito de resfduos finos, areas sujas associadas
as oficinas, e esgoto produzido localmente na mina. A maior parte destes resfduos nao somente possuem um
potencial de contarnina9ao, mas poderiam tambem produzir drenagem acida da mina.
As aguas pluviais atravessando areas sujas irao fazer a contaminac;:ao a jusante . Resfduos relacionados com
a minerac;:ao contendo materiais carbonaceos causarao drenagem acida da mina nos dep6sitos de resfduos e
as plumas das aguas subterraneas contaminadas emergentes destes dep6sitos migrarao dos mesmos. lsto
pode causar contaminac;:ao da agua subterranea local e deteriorac;:ao da qualidade da agua da superffcie
donde emanam estas plumas. A contaminac;:ao comec;:ara a fazer-se notar depois de 2015 e teria um impacto
significativo se nao for mitigada.
A mina a ceu aberto atingira cerca de 200 metros abaixo do nivel medio do mar (mbmsl) dentro dos primeiros
2 km de minerac;:ao, e tera 400 metros de profundidade, na sua porr;ao mais profunda. 0 desojo e o afluxo da
· agua subterranea, bem co mo a pluviosidade gerarao excesso de agua na mina. Esta agua sera colectada em
caldeiras e usada na supressao de poeiras. No entanto, preve-se que no setimo ano de minerac;:ao mais agua
sera colectada na mina a ceu aberto que pode ser usada na supressao de poeira. Alem disso, no vigesimo
ano da minerac;:ao o excesso de agua na mina aumentara significativamente. Salvo se este excesso de agua
puder ser devidamente gerido esta seria dum impacto de alta importancia.
Na maioria dos casos, os efeitos negativos previsfveis dos escoamentos superficiais seriam revertidos logo
que a recuperac;:ao da superffcie fosse realizada, ainda que nao em todos os casos. Com a implementac;:ao do
born isolamento de areas potencialmente contaminadas do sistema natural de drenagem, e
reencaminhamento de drenagens naturais ao redor dessas areas, a magnitude e importancia do impacto de
poluic;:ao da agua sera, provavelmente, baixa.
Em geral, os potenciais impactos durante a operac;:ao poderiam ser reduzidos a baixa importil.ncia com
medidas de mitigar;ao rotineiras e com uma concepr;ao e abordagem de gestao alternativa para os deposits de
resfduos ocidental e oriental, descritas abaixo.

Mitiqacao recomendada
As principais medidas de mitigar;ao sao as seguintes:

Requlamentacao e medidas de qestao
•

Aderir a todos os requisitos regulamentares e de boas praticas para a agua da mina e gestao de
resfduos, incluindo os requisitos de seguranc;:a estipulados pela Comissao Nacional Sul Africana de
Grandes Barragens (SANCOLD).

•

Oesenvolver um Plano de Gestao dos Recursos Hfdricos e Resfduos (IWWMP) para o perfodo
operacional da mina. Este piano incluira as disposi96es e precau96es necessarias que garantam que a
agua contaminada e sempre adequadamente gerida para limitar 0 potencial de contaminar;ao de aguas
superficiais e subterraneas.

•

Realizar analises peri6dicas da qualidade da agua utilizada para a supressao de poeiras para assegurar
que a "melhor" qualidade de agua das represas de controlo de poluir;ao e utilizada para a supressao de
poeiras nas estradas e areas afins fora das areas sujas contidas por aterros.

•

lmplementar e manter um born sistema de auditorias para verificar o funcionamento do sistema de
monitorizac;:ao da qualidade da agua que faz parte do IWWMP, bem como a funcionalidade das medidas
implementadas de gestao dos recursos hidricos nos termos do IWWMP.

•

Considerar apoiar um laborat6rio local de agua em Tete, a fim de proporcionar resultados rapidos de
amostras de agua.
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Padroes de escoamentos superficiais
Proporcionar as bermas de desvio necessarias desvio a volta da mina a ceu aberto e outras
infra-estruturas relacionadas com a mina de forma a assegurar que, tanto quanta possfvel, os
escoamentos que se verificam a niveis mais elevados sao encaminhadas para niveis mais baixos em
rela9ao a esta infra-estrutura
Projectar represas de controlo de polui9ao e seus vertedouros para garantir que, quando estas
transbordam durante eventos extremos de precipita9ao, a natureza dos picos de cheia emu/a os do
perfodo pre-mineiro.
•

Aumentar a quantidade de agua para as zonas humidas no fundo da encosta, se necessario, com agua
bombeada dos dos rius proximidades.

Excesses de agua entrada na mina
Gerir excessos de agua entrada na mina nos tP.rmos da seguinte h!erarquia:
e

Maximizar a evapora9ao da agua atraves do

•

Armazenar exccsso de :igua da mina nas pon;;oes com meno1 elevar;iiu Ju c;hau da mina.

•

Construir represamentos dedicados na mina para manter excesso de agua dentro da porc;:ao recuperada
da mina, se se provar ser seguro

•

Em ultima instancia, se as outras medidas forem insuficientes, implantar uma unidade de tratamento de
agua e reutilizar a agua tratada OU efectuar descarga desta para 0 meio receptor.

•

Aplica9ao duma combina9ao dos elementos acima mencionados.

USO

da agua em excesso na supressao de poeiras

Desvio e gestao de aguas pluviais
•

Desviar aguas pluviais lirnpas a volta da rnina a ceu aberto, dep6sitos de resfduos e outras instalac;:oes
para linhas de drenagem a jusante.

•

Projectar o encarninhamento das aguas p/uviais e sistemas de separac;:ao para que sejam capazes de
lidar com eventos de precipitac;:ao com recorrencia de 1:100 anos.

•

Projectar todas as outras infra-estruturas para lidar com eventos de precipitac;:ao ou de cheias com
recorrencia de 1:50 anos.

•

Separar os escoamentos de agua s pluviais sujas e limpas e devo/ver o volume maxima dos
escoamentos superficiais limpos ao meio receptor.

Contencao e gestao de aquas contaminadas
•

lmplantar represas de controlo de po/ui9ao dedicadas para colectar e tratar os escoamentos superficiais
contaminados do s dep6sitos de resfduos da planta CMPC e doutras instala96es corn potencial de causar
contaminagao da agua.

•

Construir uma galeria de infiltragao dedicada ao longo da linha basal final do dep6sito de resfduos
ocidental, tendo em conta a rnodificac;:ao final das vertentes laterais. Bombear a agua contaminada na
galeria para a represa de controlo de polui9ao do dep6sito de ref duos.

•

Co/ectar a agua em escoamento ou de infiltraQ6es do dep6sito de resfduos durante o perfodo de
minera9ao. Acumular esta agua nas respectivas represas de controlo de poluiQao para reutiliza9ao no
controlo de poeiras dentro dos limites da zona de minera9ao.

•

Encaminhar todas as aguas sujas para as represas de controlo de poluic;:ao. Projectar as represas de
controlo de poluic;:ao de forma a nao transbordarem mais que uma vez em 50 anos.

•

Reveste a barragem de controle de poluiQao associada ao dep6sito de residues oriental e a barragem da
agua da mina com lonas de revestimento sinteticas apropriadas para prevenir a contamina9ao da agua
subterranea e concebe outras barragens de acordo com normas da Australia ou normas internacionais
para impedir a po/UiQ§.O da agua SUbterranea.

•

Utilizar a agua contaminada nas represas de controlo de poluiQao para supressao de poeiras, por
exemplo, antes de qualquer agua dos rios ou subterranea ser utilizada.

•

Em adigao as represas de controlo de poluigao, estabelecer uma represa de agua da mina destinada a
colectar e distribuir agua de diversas fontes nas quais poderia haver excesso de agua de tempos a
tempos. lsto inclui excesso de agua das da mina que nao pode ser utilizada para a supressao de poeiras.

•

No caso duma planta de tratamento de agua ser requerida, estabelecer uma represa especffica para
salmoura com revestimento isolante para co/ectar e evaporar a agua salgada da dessalinizaQao.

•

Efectuar descargas no meio receptor unicamente de aguas que satisfagam normas predeterminadas de
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qualidade da agua. lsto inclui efluentes de esgotos tratados.

Gestao de escoamentos superficiais contaminados dos dep6sitos de resfduos
•

•

•

Prover bermas de conten9ao a volta de ambos dep6sitos para canter escoamentos superficiais
contaminados e ajudar no encaminhamento dos mesmos para a represa de controlo de polui9ao, bem
como o reencaminhamento dos escoamentos superficiais limpos de aguas pluviais em torno destes
dep6sitos.
A menos que a gestao alternativa recomendada do dep6sito de resfduos ocidental, tal como descrita para
o encerramento tor implementada, proporcionar um sistema de revestimento adequado debaixo deste
dep6sito ao longo da area afectada.
Desviar aguas pluviais limpas ao redor dos dep6sitos.

Localizacao de infra-estruturas
•
•
•

Localizar todas as infra-estruturas da mina fora da linha de recorrencia de cheia de cem anos dos rios
Revuboe e Zambeze.
Localizar, tanto quanta possfvel, as infra-estruturas da mina dentro das bacias hidrograficas que drenam
para as areas menos sensiveis e preferencialmente nao naquelas que sustentam as zonas humidas
Localizar represas de controlo de poluic;;ao onde operarem com a maxima eficiencia no respeitante ao
amortecimento de picos de cheia e a contenc;;ao de agua polufda

•

Negociar com os proprietaries da concessao adjacente, o Vale, para potencialmente localizar o dep6sito
de resfduos ocidental em terrenos do Vale que nao contenham carvao.
Localizar o dep6sito de resfduos oriental pr6ximo da mina a ceu aberto e da cavidade final para que
infiltrac;;6es deste dep6sito possam ser contidas na mina e na cavidade final.

11.4
11.4.1

lmpactos integrados de aguas superficiais e subterraneas
durante o encerramento
Excesso de agua entrada na mina em massas de agua nas proximidades

Ap6s a minera9ao cessar, a mina a ceu aberto encher-se-a de agua. lsto deve-se a recarga da precipita9ao
atraves do enchimento de desperdfcios da mina e a escoamentos de entrada de aguas subterraneas ao longo
das paredes da mina. Provavelmente devido a forma9ao de drenagem acida da mina nos desperdfcios e
noutros contaminantes presentes na mina, a agua, cujo nfvel gradualmente se ira elevando, sera de ma
qualidade. Estimativas indicam que a agua na mina s6 chegara ao nfvel topogratico baixo ao longo do
perimetro da mina a noroeste, donde decantara para o rio Revuboe, cerca de tres seculos ap6s o
encerramento da mina. A decanta9ao ocorrera com uma taxa de mais de 3000 m3 I d.
A taxa de decantac;;ao acima, acompanhada com a ma qualidade da agua, tera um notavel efeito adverse
sobre a qualidade da agua no rio Revuboe, principalmente durante perfodos de baixa vazao. A importancia
deste impacto e elevada.

Mitiqacao recomendada
As principais medidas de mitiga9ao recomendadas sao:
•

Levar a cabo a minerac;:ao de tal torma que se crie uma cavidade final que pudesse actuar como uma
massa de agua aberta em excesso de 150 hm 2

•

Permitir evaporac;;ao da massa de agua aberta para manter o nfvel da agua na mina a 119 metros acima
do nfvel media das aguas do mar (mamsl) ou a um nfvel mais baixo, ou seja, 45 a 50 metros abaixo do
nfvel do solo.

•

A menos que a longo prazo o nfvel da agua na mina pudesse ser mantido a 119 metros acima do nfvel
medic das aguas do mar (mamsl), uma medida especffica para apartar o rio Revuboe e a mina, tal coma
injecr;:ao de cimento, sera aplicada para limitar a possfvel entrada de agua do aluviao do rio Revuboe
para mina.

· ·-·

11.4.2

Escombreira ocidental recuperada e qualidade da agua local e estabilidade a
longo prazo

Se o sistema de revestimento isolador do caso basico tor instalado o potencial de contaminac;:ao proveniente
do dep6sito de resfduos permaneceria tambem baixo ap6s o encerramento da mina, desde que as infiltrac;;6es
contaminadas colectadas pelo revestimento tossem devidamente tratadas.
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Se a alternativa para a mitiga<;:ao do dep6sito de reslduos compreendendo a disposi<;:ao selectiva de materiais,
for implementada, os irnpactos a p6s-encerramento tambem serao baixos, sem o risco de manipular;;ao
inadequada das infiltra96es contaminadas colectadas pelo revestimento isolador.
Alem do acima referido, o dep6sito de resfduos tambem necessita ser devidamente recuperada para limita1· a
erosao e para refor<;:ar o seu apelo visual. Caso contrario, este seria tambem um impacto de alta importancia.

Mitigacao recomendada
As principais medidas mitigadoras recomendadas relativas a disposi<;:ao selectiva de materiais, s8.o as
seguintes:
•

Dar forma e nivelar as vertentes exteriores do material de superflcie benigna cobrindo o argilite e
materiais associados com um declive uniforme de 1 :5.

•

Dar forma superficie superior do dep6sito de resfduos na direc<;:ao da rampa de acesso existente a fim
de d1enar e::;la superficie.

•

Prover com um muro de guarda de pelo menos 2 metros de altura ao redor do perfmetro da superffcie
superior do dep6sito de resfduos P. integrar com as vertentes exteriores.

•

Converter a ram pa de acesso num vertedouro para encaminhar a agua da superffcie superior para o nfvel
do solo. Prover resfduos de rocha Aplicar escombros ao longo da rampa para dissipac;ao de energia e
para limitar a erosao.

a

•

Cobrir as vertentes laterais e a superffcie superior com uma armadura de rocha de espessura adequada.

•

Vegetar a cobertura de armadura de rocha e suprir um corredor concavo ao longo da linha basal do
dep6sito de residuos recuperada para encaminhar agua vinda do dep6sito de reslduos bem como de
escoamentos superficiais de areas mais levadas para fora da area basal do dep6sito de resfduos .
Vegetar tambem este corredor.

•

Remove o sistema de revestimento da barragem da agua da mina e da barragem de controle de polui9ao
associada ao dep6sito de resfduos oriental e enterra profundamente as lonas de plastico para
revestimento nos residues da mina.

•

Realizar um levantamento da qualidade do solo do material debaixo do revestimento isolador removido e
determinar se sao requeridas medidas saneadoras especificas para os solos devido a eventuais fugas
durante a opera<;:ao da represa de controlo de poluic;ao. Levar a cabo saneamento do solo, se necessario.

•

Recuperar a area da represa de controlo de polui<;:ao e vegetar.

11.4.3

Mitiga~ao

Recomendada

Fazem-se as seguintes recomenda96es fundamentais para gerir os impactos de mudanc;as climaticas na
central termoe!9ctrica, no dep6sito de resfduos e nas demais infra-estruturas da central tenT1oelt:ctrica:
•

lncluir o planeamento para as mudangas climaticas, em todos os aspectos do desenvolvimento da central
termoelectrica. Os relat6rios de planeamento e de concepgao da central termoelectrica devem fazer uma
referencia especifica as medidas que se consideram necessarias para gerir um aumento no pico do
escoamento.

•

Assegurar que a concepc;ao da berma para o controlo das cheias, ao longo do perfmetro da planfcie
aluvial do Rio Revuboe , preve uma margem de segurarn;:a que e suficiente para permitir um aumento no
nfvel de cheias de 1: 100 anos.

•

Desenhar todas as insta!a96es de protec<;:ao contra as aguas pluviais durn modo conservador, para ter em
conta o aumento no pico dos fluxos ao longo do tempo.

•

Monitorizar as mudarn;:as cliiT1citicas revendo os progn6sticos, com base nas informag6es mais actuais, a
cada 5 anos, e determinar as ac96es em conformidade.

11.5

Altera96es climaticas

Os modelos de mudangas climaticas prevem um aumento da precipitagao na area de Tete nos meses do
verao. Preve-se que, em meados do seculo, a precipitagao tenha aumentado na media dos 10%. Os modelos
de mudangas climatica prevem tambem uma mudanc;a na periodicidade das chuvas, devido a uma mudanc;:a
na posic;ao da zona de convergencia intertropical. A nfvel mundial, a precipitagao ira ocorrer durante perfodos
mais curtos e em tempestades mais intensas.
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Um aumento na frequencia e na gravidade de ocorrencias de chuvas extremas na regiao de Tete , podera
afectar rnuitos aspectos do planeamento da central terrnoelectrica na ATMB . A ocorrencia de um aumento nos
picos de cheia no Rio Revuboe e uma das preocupa96es mais significativas, vista que isto tern potencial para
produzir um impacto directo no dep6sito de residuos ocidental.
Embora a maior parte das intra-estruturas da central termoelectrica se situem bem fora das linhas de
inundac;:ao dos dais rios principais, de 1:100 anos, e estejam, portanto, fora da zona em que podem ocorrer
danos catastr6ficos devido as cheias, devem-se considerar as efeitos de tempestades de picas mais intensos,
no dimensionamento das represas para controlo da poluic;:ao de agua e dos canais de desvio de aguas limpas,
na gestao dos residuos da central termoelectrica, na estabilidade dos declives do dep6sito de resfduos, no
controlo da erosao, na reabilitac;:ao, na inundac;:ao da estac;:ao hidraulica, na drenagem das estradas e na
grande variedade de outras actividades relacionadas com a central termoelectrica, que podem ser afectadas
por tempestades maiores .

11.5.1

Mitiga<;ao recomendada

As seguintes recomendac;:6es principais sao feitas para a gestao de impactos de alterac;:6es climaticas na
mina, na planta de processamento do carvao e noutras infra-estruturas da mina:

•

•

•
•

0 planeamento da mina e relat6rios de projectos devem fazer uma referencia especffica as medidas que
sao consideradas necessarias para a gestao dum aumento no pico de escoamentos de aguas
superficiais.
Garantir que a concepc;:ao da berma de controlo de cheias ao longo do perimetro da planfcie aluvial do rio
Revuboe preve uma margem de segurarn;:a suficiente para permitir um aumento no nfvel de recorrencia
de cheia de cem anos.
Projectar todas as instalac;:6es de contenc;:ao de aguas pluviais conservadoramente tendo em conta o
esperado aumento no pico dos escoamentos ao longo do tempo.
Monitorizar as altera96es climaticas atraves da revisao das previs6es, com base nas informac;:6es mais
actuais, de cinco em cinco anos, e em concordancia com estas determinar as acc;:6es a tomar.

11.6
11.6.1

Solos
Potencial da Terra

Ha uma grande variedade de tipos de solos que sofrerao os impactos na area da central termoelectrica. As
areas da central termoelectrica e das infra-estruturas afectarao terras que na ATMB, em media, tern um
potencial aravel (8-10%), um potencial de pastagem (40%), um potencial de terra selvagem (45 - 47%) e um
potencial de terras alagadic;:as (2 - 5%). Afastadas das planfcies aluviais, as colinas complexamente
entrosadas tern uma grande variabilidade no declive, no aspecto e solos a pequenas distancias. A maior parte
das terras araveis dentro da area da central termoelectrica e constitufda por solos coluviais ao longo das
pequenas linhas de drenagem sazonais. Estes solos sustentam actualmente uma agricultura de subsistencia
bastante intensa em terras secas.

0 (mico grande efeito sabre a terra sera o dep6sito de resfduos ocidental (242 ha), que sera armada com
rochas, a fim de desencorajar os animais de pastarem nas encostas. Os restantes terrenos afectados cobertos
pela area da central termoelectrica e das suas infra-estruturas, serao removidos e reabilitados para ficarem tao
pr6ximos quanta possfvel das condic;:6es naturais.
Globalmente, espera-se que o efeito da central termoelectrica a longo-prazo no
negativo, com uma pequena perda de terras araveis e de terrenos com
(muito rochoso). Partindo do pressuposto que as comunidades que estao
reassentadas, o significado social da perda de terras com potencial aravel, sera

11.6.2

potencial da terra, venha a ser
potencial de terra selvagem
a utilizar esta terra vao ser
baixo.

Risco de Erosao e Falha na Reabilita<;ao

a

Muitos dos solos afectados pela area do projecto sao pouco adaptados utilizac;:ao aravel e tern limitac;:6es
inerentes que afectam o seu potencial de reabilitac;:ao. Naquilo que diz respeito a estes solos, o risco de ter
pouco exito na reabilitac;:ao pode-se agravar com a remoc;:ao e o manuseamento de solo em grandes
quantidades que prejudicam a estrutura do solo. Mais de metade dos solos afectados na ATMB sao
considerados coma sensfveis compactac;:ao, sao erosfveis ou tern outros problemas, que aumentam o risco
de falha da reabilitac;:ao. 86 uma pequena proporc;:ao dos solos e que nao tern constrangimentos e que se
podem remover e manejar facilmente. Por este motivo, existe um risco material significativo de falha da

a
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r_eabilitar;ao e da erosao consequente, e considera-se que a potencial importancia do impacto, sem mitigac;;ao.
E elevada.

11.6.3

Mitiga~ao

Recomendada

•

Desenvolver um Plano de Gestao de Solos (SMP) detalhado para a area da central termoelectrica, como
parte dum Plano de Gestao de Reabilitar;ao global. 0 SMP deve ser finalizado, com base num
levantamento exaustivo dos solos, preparado numa grelha geometrica adequada, com suficientes
pormenores para permitir a distinc;;ao entre os tipos de solo e as profundidades a distancias curtas.

•

Determinar a remoc;;ao do sol o e os requisitos de gestao, com base no levantamento detalhado. Os solos
com constrangirnentos significativos devem ser descartados, manejados e armazenados separadamente,
tal como definido pelo SMP. 0 SMP ira incluir a referencia as profundidades da remoc;;ao dos solos, e aos
procedimentos de manuseamento. 0 piano incluira tambem outras informa96es relativas a localizac;;ao das
reservas de solos, as alturas das mesmas, aos perlodos de armazenamento, a revegeta9ao temporaria,
ao controlo de ervas daninhas e aos requisitos da reintegrac;;ao.

•

Gerir os cuidados da vegeta9ao ap6s esta esfar restabelecida nos solos reintegrados, atraves de
procedimentos e metas e::;Lal.H:ilecidas no Programa de Gestao de Reabilitagao. Alem das pequenas
plantas nao-invasivas de floragao, a volta dos escrit6rios da central termoelectrica, nao se usara nenhuma
especie que nao seja endemica de Mor;ambique, na reabilitagao da area do projecto, ou no
embelezamento das residencias do pessoal ou das areas dos escrit6rios da central termoelectrica.

•

Monitorizar os solos perturbados na area de estudo, como parte integral da gestao ambiental. A
monitorizagao das reservas de solos sera realizada regularmente, para garantir que estes se encontram
devidamente arborizados e nao contaminados por outras actividades. A monitorizagao dos solos
reintegrados e a reabilitar;ao , devem ser regidas por um piano global de monitorizagao, elaborado e
implementado como parte do Programa de Gestao de Reabilitac;;ao. A monitarizagaa deve ser conduzida
duma forma cientlfica, com referencia a objectives mensuraveis e, com base em parcelas de ensaio e
noutras estrategias de reabilitar;ao para aumentar o resultado final.

•

Deve-se preparar a realizagao de auditorias independentes ao progresso de reabilitar;ao, par peritos
independentes, numa base anual, durante toda a vida da central termoelectrica e do perlodo de
p6s-encerramento.

11.7 Zonas Humidas

l". central termoe!ectrica e a sua infra-estrutura associada, em especial o dep6sito de resfduos ocidental,
aonde se depositarao as cinzas, irao interromper a drenagem superficial para as zonas humidas na ATMB, em
diferentes graus. As tres zonas humidas do Crocodilo, da Ra-touro e da Confluencia perderao 6, 26 e 5%,
respectivamente, do seu escoamento de aguas de superf\cie, em resultado da central termoelectrica e suas
infra-estruturas, com uma perda concomitante do numero e abundancia de especies, incluindo especies com
notavel estatuto de conservagao, tals como especies endemicas, especles protegidas em Mogambique,
especies das listas de CITES e as especies das listas da IUCN. As especies das zonas humidas, com notavel
estatuto de conservagao que se encontram nas lista da IUCN como Quase Amear;adas e que ocorrem nas
zonas humidas de Benga, sao as especies de aves Egretta vinaceigula (garga-de-garganta-vermelha),
Rynchops flavirotris (bico-de-tesoura-africano) e Anhinga melanogaster (mergulhao-serpente), a Cycloderma
frenatum (tartaruga de carapaga ondulada do Zambeze) e do Oreochromis mossambicus (tilapia
mor;ambicana) .
Em termos da situar;ao do p6s-encerramento, a tendencia na redugaa do escoamenta ira estabilizar no
p6s-encerramento da central termoelectrica, quando se tiver realizado a recuperar;ao de superffcie e os
padr6es hidrol6gicos tiverem voltado em grande parte as condi96es pre-operacionais. Ernbora OS impactos
nao se revertam tatalmente, principalmente em resultado da reconfigurar;ao do dep6sito de residues ocidental,
a reversao sera suficiente para estabelecer um nova equillbrio, correspondente a situagao pre-operaciana!.
Ha outros impactas nas zonas hUmidas que poderao ser causados pela paeira, especialmente durante a
constru980 e nas fases iniciais da central terrnoelectrica, e pelo aumenta da pressao humana entre a infcia da
construgao e a deslocagao das aldeias na area de estudo (cerca de dois anos, de 2009 a 2011 ). lsto podera
agravar-se, se os trabalhadores de construr;ao nao forem impedidos de aceder as zonas humidas.

0 posicionamenta provis6rio da principal estrada de acessa a central termoelectrica, ao longa das planfcies
aluviais dos rias Zambeze e Revuboe ou adjacente as mesmas, juntamente com uma estrada de servigo para
a estar;ao hidraulica a sul do dep6sito de residues ocidental , ira causar a fragmentagao de terras, atravessar
varias zonas humidas permanentes ou as suas zanas humidas sazonais, e cortar o acessa para a circulagao
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da fauna bravia, um impacto de grande importancia para as pequenas especies das zonas humidas, tais coma
as ras. Os atropelamentos, nestes casos , tambem podem ser muito significativos . Apesar do canto nordeste
do dep6sito de resfduos ocidental se estender ligeiramente entre as zonas humidas da Ra-touro e as da
Confluencia, nao corta o acesso entre estas duas zonas humidas. Este impacto e considerado de pouca
importancia.
Em termos do impacto da central termoelectrica, o efeito sabre a redu9ao do escoamento ira resultar numa
redu9ao de 2% do escoamento para a zona humida do Crocodilo. Pode-se prever, em resultado, uma perda
concomitante na abundancia e na diversidade de especies de cerca de 2%. Este impacto sera de moderada a
alta importancia em termos de pre-mitigai;;ao.

11.7.1

Mitiga~ao

Recomendada

Fazem-se as seguintes recomendai;;6es fundamentais para gerir o impacto da area da central termoelectrica e
das infra-estruturas circundantes , nas zonas humidas:
•

Consultar um especialista de zonas humidas para planear, orientar, dirigir e supervisionar a gestao das
zonas humidas durante todas as fases do projecto.

•

Caso a composi9ao e a extensao da vegetai;;ao em quaisquer zonas hUmidas diminuirem em mais de
15%, instalar uma irrigagao de ressalto ou outro sistema que utilize aguas fluviais, s6 para simular o fluxo
natural do pico das aguas de superffcie, no Verao.

•

Deslocar a secgao sul da estrada de acesso
hUmidas.

•

Nao se devern criar nenhurnas barreiras na forma de estradas ou doutras infra-estruturas, entre as tres
zonas hurnidas do Crocodilo interligadas e as tres zonas hurnidas no curne das colinas.

•

Localizar a estrada de servigo para a estagao hidraulica, a sul do dep6sito de resfduos ocidental, ou
rnesmo a norte do dep6sito directamente adjacente a sua area.

•

ldentificar e assinalar clararnente as areas de entrada proibida, aonde se sabe que a fauna das zonas
humidas migra.

•

Nao se devem utilizar especies ex6ticas invasoras na reabilitagao ou em jardins. Remova quaisquer
especies ex6ticas invasoras e controle-as durante tres anos ap6s o encerramento.

•

Proibir a circulagao de vefculos e o trcifego a pe nas zonas hUmidas, por parte do pessoal da construgao e
da central terrnoelectrica.

•

Realizar a forma9ao inicial de trabalhadores e de pessoal sabre a importancia das zonas humidas e da
fauna e flora locais, e cornunicar claramente as restri96es e as sang6es pelas transgressoes. Erigir
vedagoes entre as zonas hurnidas e os trabalhadores da construgao, se estas medidas nao funcionarem,
mas evitar restringir o movirnento da fauna.

•

Complementar o sustento e o valor de utilizagao que as pessoas das aldeias locais obtem das zonas
humidas, entre o infcio da constru9ao e o perfodo em que vao ser deslocadas, no caso de as suas
pastagens e cultivo de terras mais a interior na ATMB serem afectados negativamente.

•

Durante OS ultimas anos da central termoelectrica, determinar 0 volume de aguas pluviais desviadas a
partir da area da central termoelectrica e do dep6sito de resfduos ocidental que vao chegar as zonas
hlimidas do Crocodilo e, se este volume for substancialmente maior do que aquele que as zonas humidas
recebem actualrnente, desenvolver um piano de rnitiga9ao para evitar a inundagao de locais de ninhos e
outros potenciais impactos.

•

Reabilitar quaisquer danos provocados nas zonas hurnidas.

•

Considerar projectos e medidas para melhorar o funcionarnento ecol6gico das zonas humidas na ATMB.

•

lmplernentar um sistema de monitorizagao eficaz das zonas humidas, incluindo a monitoriza9ao da
dimensao e do volume de agua nas zonas humidas, da sua vegetagao e da fauna bravia.

11.8
11.8.1

a construgao

na ATMB para o leste, longe das zonas

Ecossistemas Terrestres
Flora

As infra-estruturas da central termoelectrica irao causar a perda de aproximadamente 390 hectares de
vegetagao. Esta perda inclui as areas do dep6sito de resfduos ocidental, da central termoelectrica, das
infra-estruturas auxiliares, e as areas sob as estradas e as correias transportadoras. Das perdas de
vegetagao, as mais significativas serao o impacto nas terras arborizadas de Adansonia stercu/ia.
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Cumulativamente, a mineragao e o processo da central termoelectrica resultarao na perda de
aproximadamente 1500 hectares de vegetagao. Esta perda inclui as areas da mina a ceu aberto, dos
dep6sitos de resfduos ocidental e oriental, da central termoelectrica e infra-estruturas auxiliares, e nas cl.eras
sob as estradas e as correias transportadoras.
As restantes zonas desta area arborizada na ATMB, que nao foram transformadas pelo cultivo, sao de cerca
de 1 891 hectares (ou 40% da ATMB), das quais se perderao cerca de 27% como um resultado directo do
projecto. A importancia local desta perda sera elevada, tendo em consideragao o caracter nao transformado
de grande parte da vegetagao, a sua diversidade bastante elevada de especies e a funcionalidade ecol6gica,
bem como a possibilidade da ocorrencia de especies ameagadas.
No entanto, mesmo com o impacto cumulativo , a importancia global do impacto e considerado baixa, uma vez
que os tipos de vegetagao afectada sao comuns no Vale do Zambeze e estao bem conservados em areas
muito grandes da provincia e a nfvel regional. Embora possam ocorrer plantas que se encontram ameagadas,
nao foram encontradas nenhumas destas rltir::inte o levantamento de campo. /!•. principal p!anta de importancia
de conservagao que nao se encontra ameagada. E o embondeiro, dos quais havera uma quantidade deles
que vao ser directamente afectados pela operagao. Estas arvores sao importantes como habitat para outras
especies , o por raz6cs culturnis.
Embora nao se possa obter a total reintegrac;:ao da abundancia e da diversidade de plantas nas terrras
arborizadas naturais durante a reabilita9ao, e embora a forma da terra da area do dep6sito de resfduos va ser
completamente modificada pela central termoelectrica, ha bons exemplos de operag6es semelhantes que
provaram que se pode restaurar um razoavel grau de funcionalidade ecol6gica. No caso de se implementarem
boas praticas de reabilitac;:ao e de se propagarem e transplantarem ervas locais, arvores e arbustos indfgenas
para as areas recuperadas, a partir do viveiro proposto, o impacto p6s-operacional a longo-prazo, devera ser
reduzido para baixos nfveis de importancia.

11.8.2

Mitigac;ao Recomendada

•

Transplantar os embondeiros para outros sftios da ATMB, quando eles sao directamente afectados pelas
infra-estruturas do projecto (arvores desta especie, pesando ate 40 toneladas, foram transportadas e
transplantadas com sucesso na Africa do Sul).

•

Finalizar o desenho das infra-estruturas da central termoelectrica, com o contributo dum ecologista, a fim
de evitar danos desnecessarios aos habitats, em localidades sensfveis. Sempre que possfvel, evitar o
impacto em embondeiros grandes, deslocando ligeiramente a infra-estrutura.

•

Verificar a possivel ocorrencia de especies de plantas ameagadas na area da central termoe!ectrica,
atraves dum levantamento de campo detalhado, antes da construc;:ao da central termoelectrica. Se forem
encontradas, estas especies devem ser transplantadas para o viveiro, ou directamente para outras partes
da regiao do projecto, aonde haja pouca probabilidade de ocorrerem perturba96es futuras .

•

Ciiai um viveiro para propagar as especies indfgenas necessarias para a reabilitagao, as qua1s devem ser
representativas dos tipos de vegetac;:ao afectada e que deverao ser utilizadas, juntamente com especies
herbaceas, para recuperar as areas que sofreram impactos.

•

Cumprir com a recuperac;:ao de terras e com a estrategia de reabilita9ao descrita na Sec9ao 11/6 acima.
Conceber o piano para assegurar que o desbravamento da vegetac;:ao e feito o mais tarde possivel, antes
do infcio da operac;:ao da central termoelectrica em qualquer area, e que e reposta 0 mais rapidamente
possfvel ap6s a conclusao da operac;:ao da central termoelectrica. lncluir na estrategia de reabilita9ao uma
campanha activa para erradicar especies alheias invasoras.

•

Monitorizar e, se for necessario, intervir, em areas que estao fora da area da central termoelectrica, mas
que se encontram actualmente degradadas e que beneficiariam com a reabilita9ao.

11.8.3

Fauna

Os principais impactos do projecto na fauna bravia serao um resultado da perda de habitat no interior da area
da afectada pela central termoelectrica, causada pelo desbravamento da vegeta<;ifo para a area da central
termoelectrica e doutras infra-estruturas do projecto. A importancia geral do impacto na fauna, em resultado da
perda de habitat, considera-se baixo, devido abundancia na regi§.o dos tipos de habitats afectados, devido
ao facto de grande parte dos habitats afectados na ATMB se encontrarem degradados, e porque a extensa
caga de subsistencia ja teve um impacto grave em mamiferos medias e grandes e nalgumas aves,
especialmente nas aves bravias. Enquanto outras actividades do projecto podem tambem resultar em
impactos na fauna (tais como o rufdo e as vibrac;:oes, ou o risco de colisao com vedac;:oes ou de linhas de
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transmissao), a maior parte destes impactos serao menores quando comparados com o efeito do
desbravamento da vegetac;:ao.
Existe a possibilidade de haver um impacto na fauna ameac;:ada. Os registos hist6ricos da ocorrencia de
especies ameac;:adas no habitat em questao, sugerem que poderiam ocorrer um total de 51 animais do Livro
Vermelho. ldentificaram-se tres anffbios com estatuto de Livro Vermelho, incluindo o crocodilo do Nila,
(Crocodylus niloticus), o pitao africano (Python sebae natalensis) e a tartaruga de carapa9a ondulada do
Zambeze ( Cyc/oderma frenatum) . Vinte e cinco especies de aves do Livro Vermelho sao susceptiveis de
utilizar a area por causa da alimenta9ao e de poleiro, embora se tenha registado apenas uma especie, o bicode-tesoura-africano, nos levantamentos.
Nao e provavel que qualquer uma destas especies sofra materialmente os impactos da central termoelectrica,
desde que sejam cumpridos os padroes de qualidade da agua, e que sejam implementadas as propostas para
a gestao do fluxo para as zonas humidas do Crocodilo. Entre as outras especies, apenas os morcegos sao
motivo de
preocupa9ao.
Ha tres
morcegos-caseiro
(o
morcego-caseiro de Thomas,,
o
morcego-caseiro-amarelo e o morcego-amarelo-pequeno) que ocorrem potencialmente na ATMB. 0
morcego-amarelo-pequeno e uma especie em vias de extin9ao. Estas especies tern preferencia em se
empoleirar e em nidificar nas fendas das arvores grandes, e os sitios aonde ha embondeiros sao os locais
favoritos para se empoleirar e nidificar. Quando se retirarem os embondeiros das areas de impacto directo
provocado pelas infra-estruturas, ha a possibilidade de haver um impacto directo nos morcegos-caseiro. 0
potencial impacto nos morcegos-caseiro considera-se, portanto, de elevada importancia.

11.8.4

Mitiga~ao

Recomendada

•

Assegurar que se cumprem os padroes da qualidade de agua em todas as areas aonde se descarrega a
agua proveniente da central termoelectrica, para 0 meio ambiente natural.

•

Gerir a ATMB para a conserva9ao, no caso de todas as comunidades na ATMB e em volta desta, serem
reassentadas.

•

Proibir as equipas de construc;:ao de recolherem lenha ou de acenderem fogueiras.

•

Assegurar que se proibam as armas de fogo ou quaisquer outras armas de ca9a no local, e providenciar
audi96es disciplinares e san96es para o caso de qualquer empregado ser encontrado a armar la9os, a
ca9ar ou a perturbar os animais bravios duma outra maneira qualquer.

•

lmplementar programas permanentes de sensibilizac;:ao ambiental para os empreiteiros e trabalhadores da
construc;:ao, durante as fases de constru9ao e as fases operacionais da central termoelectrica, e capturar e
deslocar quaisquer especies que fiquem presas na construc;:ao ou que fiquem expostas em resultado do
desbravamento efectuado para a central termoelectrica. As especies que fazem luras, em particular, serao
ameagadas pelo desbravamento do mato para a central termoelectrica, e deve haver normas especificas
bem estabelecidas para proteger estas especies, na medida do possfvel, contra os perigos.

•

Realizar um levantamento detalhado, para estabelecer, a um nivel mais elevado de certeza, a ocorrencia
do morcego-amarelo-pequeno e dos outros dois morcegos que sao motivo de preocupagao. Se os
morcegos forem encontrados, conceber uma mitigagao para garantir que os seus locais para nidificar e se
empoleirar sao perturbados ao minima e que, quando houver perturba9ao, se lhes disponibilizam
localizac;:oes alternativas.

•

Desenvolver um programa de monitoriza9ao de mamfferos pequenos e das aves, como base para a
monitorizagao de mudan9as na composi9ao das especies na ATMB.

11.9

Ecologia Aquatica

Os ecossistemas aquaticos considerados na AIA incluem os rios Revuboe e Zambeze. As pequenas linhas de
drenagem dentro da ATMB sao sazonais, e considera-se que os impactos nestes sistemas, quando
pertinentes, estao incluidos no capftulo sabre zonas humidas ..
Os impactos da central termoelectrica na qualidade da agua nos rios Zambeze e Revuboe nao sao
provavelmente significativos . Toda a agua drenada a partir da area da central termoelectrica sera capturada e
mantida numa represa para controlar a poluigao, no caso desta estar polufda, e nao sera libertada no
ambients natural, a menos que a qualidade da agua esteja em conformidade com os valores das Normas para
o Ambiente, a Saude e a Seguranga dos efluentes lfquidos, do Banco Mundial (WB, 1998). Ate haver um
balanc;o hfdrico final disponfvel para a central termoelectrica, nao se sabe ao certo quanta agua havera, como
resultado das chuvas e da drenagem natural da superffcie. Se for ou nao necessario o maneio de quantidades
signific~tivas de agua contaminada durante qualquer fase da central termoelectrica, o princfpio sera o de
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impedir descargas contaminadas no ambiente natural. A Riversdale e a Elgas deverao demonstrar que
cumprem este principio, durante o periodo de vida da central termoelectrica.
Apos o encerramento da central termoelectrica, todas as areas potencialmente contaminadas serao
reabilitadas, o deposito de resfduos e o reservatorio de efluentes serao cobertos e, quando for apropriado, a
vegeta9ao natural sera restabelecida. Consequentemente, o impacto do p6s-encerramento da central
termoelectrica na qualidade da agua, provavelmente tambem sera insignificante. Nao se preve que resultem
impactos materiais nos dais ecossistemas fluviais .
Os impactos potencialmente mais significativos causados pela central termoelectrica, resultarao do aumento
da popula9ao em resposta a percep9ao de oportunidades de trabalho associadas a opera9ao. Nao obstante
todos os esfor9os feitos para travar a afluencia da popula9ao, a Avalia9ao do lmpacto Social considera que e
provavel que as popula96es no interior e a volta de Tete aumentem substancialmente. lsto sera equilibrado,
em parte, pelo reassentamento das popula96es existentes na ATMB mas, em geral, ainda e provavel que
aumente a pressao demogratica. ao longo dos rios Zambeze e RevL1boe , com um aumento concomitante na
pesca. Esta tendencia e ja evidente a volta de Tete, aonde a actual intensidade da pesca esta a causar
mudan9as na abundancia e na diversidade de peixes, favorecendo aqueles peixes que sao mais resilientes. A
importancia global dssts impacto con~idcm so moderada.

11.9.1

Mitigat;ao Recomendada

Fazem-se as seguintes recomendac;:oes fundamentais para gerir o impacto da central termoelectrica e das
infra-estruturas circundantes nos ecossistemas aquaticos:
•

Assegurar que todos os efluentes descarregados no ambiente natural obedecem aos valores das normas
para o Ambiente, a Saude e a Seguran9a dos efluentes lfquidos, do Banco Mundial (WB, 1998).

•

lncentivar o Governo de Moi;:ambique a promulgar controlos de tecnicas de pesca nao sustentaveis, tais
como as redes de emalhar de deriva, e a trabalhar com as comunidades locais para melhorar a educac;:ao
local acerca deste problema e a promover metodos alternativos de pesca.

•

Trabalhar com as comunidades locais e as escolas para melhorar a educac;:ao sobre a importancia de
proteger as especies com valor de conservac;:ao.

•

lncentivar as Autoridades Distritais e Locais a gerirem o impacto do aumento da populac;:ao humana nas
reservas de pescado, atraves da emissao e da imposi9ao do uso de licen9as de pesca.

•

Desenvolver e implementar um Plano de Monitorizagao Aquatica, que incluira a monitorizac;;ao da
qualidade da agua e das popula96es de peixes, a intervalos especificados.

11.10 lmpactos Socioecon6micos
Podem-se dividir os impactos socioecon6micos do projecto em duas areas de influencia distintas:
•

A Area de lnfluencia Directa (ADI), que engloba as aldeias que serao sujeitas a aquisi9ao de terras pelo
projecto. Estas aldeias incluem Cangale (parte de Aldeia de Benga-Sede) e Nhamsembe (parte da Aldeia
de Nhambalualu), com um total estimado de 88 agregados familiares.

•

A Area de lnfluencia lndirecta (All), que e definida como a area de impacto, mas excluindo as areas de
terras aquiridas (o bairro semi-urbano de Chingodzi , que faz parte do Municfpio de Tete, e o distrito de
Moatize, incluindo o Municfpio de Moatize, os restantes bairros do Municfpio de Tete ea Provfncia de Tete
em geral).

A ATMB abriga mais de 5 600 pessoas, em 1 147 agregados familiares. A maior parte dos agregados
familiares que vivem dentro da Area de lnfluencia Directa (ADI), si:i.o essencialmente rurais, com as suas
estrategias de subsistencia e de sustento baseadas na agricultura, tanto para a subsistencia como para a
gern9ao de rnndimentos . Uma pequena percentagern dos agregados farniliares esta envoivida nouiras
actividades, tais como a moagem, o transporte de agua e a prodw;;ao de tijolos, as quais produzem
rendimentos significativamente maiores do que a produgao agrfcola.
Os agregados familiares na ADI gozam dum acesso privilegiado aos recursos produtivos, que ajudam a
manter as estrategias de subsistencia e de sustento. Estes incluem as terras produtivas (os solos aluviais ao
longo dos rios Zambeze e Revuboe , e os solos coluviais ao longo das pequenas linhas de drenagem no
interior), bons acessos aos rios Revuboe e Zambeze, que sao as principais fontes de abastecimento de agua
para uso domestico, e que fornecem suplementos dieteticos de peixe e oportunidades para ganhar dinheiro, e
um born acesso a outros recurses naturais (areas de vegeta9ao semi-naturais/naturais e zonas hUmidas) que
complementam as actividades de subsistencia e aquelas para ganhar dinheiro.
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A proximidade destas comunidades as areas urbanas da Cidade de Tete e da Vila de Moatize traz muitos
beneffcios socio-econ6micos. Esta proximidade permite um acesso facil aos mercados urbanos, que
sustentam a maioria das estrategias de sustento destas comunidades, bem como as infra-estruturas sociais e
econ6micas disponiveis. Estas infra-estruturas nao estao disponiveis dentro da ADI.
Existe uma estrutura social abrangente e bem desenvolvida dentro da ADI, bem coma em comunidades
vizinhas, que reflecte a hist6ria e a identidade da comunidade. Os sistemas tradicionais de governac;:ao
reflectem tambem estes lac;:os culturais com a area. Em termos de estruturas institucionais, a aldeia de
Benga-Sede e actualmente a Sede Administrativa da Localidade Benga, e esta no processo de ser elevada a
Posto Administrativo de Moatize Sede. Este processo ira reforc;:ar a importancia administrativa desta aldeia,
resultando numa melhoria na infra-estrutura.
0 projecto ira resultar numa serie de impactos socio-econ6micos importantes. 0 mais importante destes e a
proposta para adquirir terras para o estabelecimento das infra-estruturas e das actividades relacionadas com a
central termoelectrica, o que tera um impacto directo pelo facto de se deslocarem os moradores das aldeias
de Cangale e Nhamsembe. Para efeitos do cenario basico cumulativo da AIA, assumiu-se que nenhuma das
comunidades locais na ATMB e a volta desta podera ali permanecer, o que resultara em cerca de
1 147 familias a serem reassentadas. Os impactos nestas comunidades, como resultado da aquisic;:ao das
terras para OS fins do projecto, incluem a perda dos direitOS a terra, a perda de abrigos e de infra-estruturas
domesticas, de terras agrfcolas e de pastagens (incluindo as zonas hUmidas), de arvores de fruta, de
sepulturas e de locais de significado espiritual, de especies de plantas utilizadas como materia-prima, de
lenha, de carvao vegetal, de plantas medicinais, de carne de cac;:a e doutros sustentos, e do acesso aos rios
Zambeze e Revuboe .
Os impactos econ6micos negativos nas comunidades reassentadas sao potencialmente muito significativos.
Dependendo de onde estao a ser reassentadas (o que carece ainda duma recomendac;:ao), as famflias
afectadas podem perder a sua situac;:ao privilegiada em rela9ao ao acesso aos mercados locais, o que e um
elemento-chave nas estrategias de sobrevivencia dos agregados familiares. As famflias podem ja nao ser
capazes de obter rendimentos em dinheiro, pois as actividades sao actualmente susterrtadas principalmente
pelo born acesso aos recursos naturais locais e pela proximidade ao mercado. A este impacto pode-se juntar
uma situa9ao em que os agregados familiares afectados tern um acesso limitado aos postos de emprego no
projecto, e enfrentam crescentes custos de vida, resultantes da crescente procura de bens de consumo basico
na area local.
Do ponto de vista cultural, o projecto tambem acarreta um risco social elevado para as comunidades
reassentadas . A desloca9ao ffsica dum grande numero de famflias, ira perturbar os sistemas locais de
organiza9ao social e cultural. As pessoas tern fortes la9os culturais com a area e ha um numero de locais
sagrados que se irao perder e que sao importantes na vida quotidiana da comunidade afectada. Os la9os
existentes com escolas, clfnicas e outros servi9os sociais, que sao facilitados pela proximidade de Tete,
vao-se potencialmente perder.
Para a comunidade em geral, o projecto e susceptfvel de provocar mudan9as significativas a longo prazo.
Neste sentido, havera aspectos positives e negativos. Os impactos econ6micos positivos incluirao emprego,
estimado em 809 oportunidades de trabalhos directos na fase de constru9ao da central termoelectrica e
463 oportunidades de trabalho di rectos na fase operacional da mesma, ao longo dum perfodo de 25 anos.
0 rendimento disponfvel gerado por estes empregos, e outras despesas em curso efectuadas pela central
termoelectrica, irao resultar em multiplicadores em toda a economia local e regional, contribuindo para um
maior emprego nas empresas fornecedoras da central termoelectrica e noutras empresas, sustentadas pelo
aumento das despesas em bens de consumo e de servi9os. Embora nao tenha sido possfvel apresentar uma
repartigao sectorial dos multiplicadores, estima-se que o projecto resulte num total de cerca de 4 203
oportunidades de emprego indirectas ou induzidas durante a constru9ao, e 1 756 oportunidades indirectas ou
induzidas, durante a opera9ao. Cerca de metade destas, serao para trabalho semi-qualificado e nao
qualificado. Nern todos os empregos disponfveis, ou nem sequer mesmo a maior parte, serao para as
popula96es locais, especialmente no que diz respeito aos empregos altamente qualificados e, do ponto de
vista local, o sucesso econ6mico do projecto dependera, em grande medida, das polfticas de emprego
adoptadas pela Riversdale e Elgas e do compromisso das empresas em ajudarem as pessoas locais a
adquirirem as competencias necessarias para conquistarem posig6es num ambiente competitivo.
Aos nfveis regional e nacional, o projecto cumulative ira estimular a economia de forma significativa,
contribuindo possivelmente com ate 5% do total do PIB de 2008, dos quais 1,2% serao contribufdos pela
central termoelectrica. A contribui9ao do projecto para o fisco, durante a fase de constru9ao, esta prevista em
cerca de 7, 1 bilh6es de Meticais (US$ 296 milh6es), dos quais 2,5 bilh6es de MT serao gerados directamente
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a partir das actividades de construr;;ao, com 0,5 bilhi5es de MT a provirem de efeitos indirectos e 3,9 bilhi5es de
MT de efeitos induzidos. Estes sao os principais factores motivadores para a implementar;;ao do projecto.
Para a fase de explorar;:ao, os estudos indicam que as actividades da central termoelectrica terao um impacto
directo de 2,9 bilhi5es de MT no PIB. 0 PIB gerado par outras industrias que fornecem bens e servir;:os a
central termoelectrica sera de 472 milhi5es de MT, e preve-se que se gerem uns 520 milhi5es de MT adicionais
devido ao aumento da produr;;ao nas industrias que satisfazem o aumento da procura de consumo, por parte
das famflias que beneficiam de rendimentos aumentados .

0 crescimento econ6mico na area local ira trazer consigo uma serie de pressi5es e de potenciais problemas
sociais. As expectativas da comunidade ja sao altas e exageradas, e isto ira resultar em circunstancias diffceis
no que diz respeito ao emprego de pessoas estrangeiras. A introdugao duma forr;;a de trabalho na central
termoelectrica, percebida pela popular;;ao local coma sendo "estranha", sera potencialmente desestabilizadora.
As taxas de criminalidade, prostituir;:ao, embriaguez e outras patologias sociais irao aumentar. Havera,
provavelmente, assentamentos informais, nao obstante todos os esforgos feitos para os desencorajar.
A propagac;:ao de varias enfermidades e doenr;;as, incluindo o HIV/SIDA e outras doengas sexualmente
transmissfveis, doenc;:as infecciosas, contagiosas e doengas respirat6rias, tambem estara relacionada com
umo. o.tlucncia de pessoas.
Durante as tases de construr;:ao e operacionais do projecto, as comunidades locais serao expostas a uma
maior pressao que vai incidir nos servic;:os de saude e nas escolas. A condir;;ao da intra-estrutura rodoviaria
local e susceptfvel de se deteriorar. As perturba96es (poeiras e rufdo) causadas pela central termoelectrica
constituem uma questao importante, que devera ser gerida, no caso de se quererem evitar os impactos nas
comunidades que estao localizadas perto da central termoelectrica.
Durante a fase de encerramento, o aumento das preocupar;:oes das comunidades relacionadas com a perda
de emprego, e o subsequente aumento da vulnerabilidade social, podem atectar negativamente a qualidade
de vida dos funcionarios do projecto e dos rnoradores locais. Ap6s o encerramento, o estabelecimento de
novas assentamentos, bem como a ocupagao ilegal de terra, podem igualmente conduzir a uma diminuir;;ao da
qualidade de vida das popula96es locais. lsto pode ser exacerbado por um aumento na exploragao dos
recursos naturais.

11.10.1 Mitigac;ao Recomendada
•

Considerar as op96es para evitar o reassentamento da maior parte possfvel das famflias na ATMB. Nao
obstante o estor-90 para reassentar as pessoas em conformidade com os principios que ref!ectem as
melhores praticas internacionais, a conveniencia de movimentar um numero tao elevado de famflias
e discutfvel, sobretudo na ausencia de certezas quanta as terras adequadas para o reassentamento.

•

Mitigar todos os impactos resultantes da aquisir;;ao de terras para o projecto, atraves do desenvolvimento
e da implementar;;ao duma estrategia de reassentamento e de compensar;:ao. Esta estrategia esta a ser
elaborada na forma dum Piano de Acc;:ao paia o Reassentamento (RAP) para as comunldades
potencialmente deslocadas pelo projecto. 0 RAP deve ser orientado pela lei mogambicana e pelas
melhores praticas internacionais, e deve consagrar o princfpio de que os agregados familiares deslocados
devem estar tao bem ou melhor do que estavam antes do reassentamento. Os objectivos a serem
adoptados pelo RAP devem satisfazer as melhores praticas internacionais, tais coma as definidas no
Padrao 5 de Desempenho da IFC. Recomenda-se ao RAP o dever de incluir os seguintes componentes
gerais:
lnventarios detalhados dos bens de todos os agregados familiares potencialmente afectados;
Recomendar;;6es tinais e registo dos agregados familiares a serem reassentados, tendo em
considerar;ao as conclus6es da AJA;
Registos de comunica96es e de acordos com as comunidades locais e com outros intervenientes do
Governo;
ldentificar;;ao de um local proposto para o reassentamento;
Avaliagao crftica acerca do local de reassentamento ser adequado coma um meio para reintegrar os
modos de sustento e o bem-estar das comunidades reassentadas;
Proposta de reintegra9ao dos bens, por agregado familiar, tendo em considera9ao todas as potenciais
perdas, que possam incluir a habitagao, outras intra-estruturas, acesso a terras araveis, culturas
e colheitas, o acesso a pastagens, arvores de truta e outras arvores e acesso a outros recursos
naturais, a perda de mercados para produtos comerciais, a perda de acesso a servir;;os sociais,
distancias maiores para os locais sagrados valiosos e muitos outros beneffcios menos tangiveis .
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•

Desenvolver uma Politica e Procedimentos para o Recrutamento de Mao-de-Obra, corn a inten9ao de
facilitar 0 envolvimento local no projecto e de limitar 0 numero de migrantes que entram na area a procura
de emprego. A implementa9ao desta polftica ira diminuir a probabilidade dum aumento das tensoes entre
os trabalhadores locais e os "estrangeiros" e a manifesta9ao de outras patologias sociais. Propoe-se
tambem o envolvirnento das for9as policiais, ONGs e uma comissao de liga9ao com a comunidade , para
dar assistencia na mitiga9ao de patologias sociais.

•

Elaborar e implementar um Plano de Desenvolvimento Sustentavel para o projecto, em estreita
colabora9ao com as autoridades locais, distritais e regionais, e as ONGs locais. Um tal programa devera
implicar um compromisso a longo-prazo pela Riversdale e pela Elgas, de forma a garantir a existencia
dum legado duradouro positive, associado ao projecto . 0 programa pode envolver aspectos tais como a
forma9ao em habilidades, para criar uma capacidade local, e como os esquemas de micro-credito que
visam incentivar o desenvolvimento de pequenas empresas, bem como muitas outras possibilidades para
facilitar o desenvolvimento de empresas locais. Devem-se tambem ter em considerac;:ao os programas
que se esforc;:am em diversificar a economia local, reduzindo assim a dependencia do projecto a longoprazo, e reduzindo o impacto do encerramento da central termoelectrica. Outras possibilidades a serem
consideradas incluem projectos de responsabilidade social que trabalham com as organizac;:oes da
comunidade, para aconselhar as pessoas locais sabre habilidades de vida num ambiente em rapida
evolu9ao, sabre cuidados basicos de saude e de higiene, e sabre a gestao de riscos relacionados com a
malaria, o HIV/Sida e outras doen9as sexualmente transmissfveis.

•

Trabalhar com o GOM e com outros intervenientes-chave, para controlar o afluxo de pessoas area e
para evitar assentamentos ilegais, e para desenvolver e implementar um sistema de planeamento urbano
que oriente o crescimento da urbanizac;:ao a volta de Tete e de Moatize. Havera uma necessidade critica
dum planeamento integrado para o uso de terra, em resposta a um aumento das pressoes de
desenvolvimento, que serao o resultado do estfmulo economico do projecto de Benga, da Riversdale e
Elgas, e doutros empreendimentos semelhantes.

•

Providencionar a prestagao adequada de cuidados medicos a todos OS trabalhadores do projecto, bem
como a prestac;:ifo adequada de se1vi9os basicos. lsto ira garantir que nao havera um aumento na pressao
exercida sabre os servigos existentes, causado pelo projecto. Trabalhar com o GOM, atraves do Plano de
Desenvolvimento Sustentavel, para determinar quaisquer interven96es para as quais a Riversdale e a
Elgas devam contribuir, relacionadas com os esquemas de saude e de responsabilidade social
comunitarias

•

Estabelecer um Forum de Seguranga com os varios niveis do GOM e dos principais intervenientes, para
abordar quest6es relacionadas com a seguranga na central termoelectrica e na area local. As quest6es de
seguranga directamente relacionadas com a central termoelectrica irao envolver a seguranga do transito
rodoviario e a gestao do processo de remogao de minas .. A responsabilidade pelo controlo da propagagao
das actividades criminais pertencera a Policia Nacional, a qual pode receber bastante assistencia da parte
dum forum, composto por representantes da Riversdale e da Elgas, das ONGs e doutros membros chave
da comunidade .

•

Desenvolver e implementar um Plano para o Envolvimento dos lntervenientes que seja abrangente e que
deve incluir o periodo antes do inicio da construc;:ao, ao longo da vida operacional do projecto, e ate as
fases de encerramento e de pos-encerramento da central termoelectrica. Uma abordagem participativa do
projecto ira reforgar os esforgos da Riversdale e Elgas para garantir um desenvolvimento sustentavel
coma um dos resultados da central termoelectrica.

a

11.11 lmpactos Visuais
A central termoelectrica vai criar um ambiente visual alterado, atraves de grandes areas. Construir-se-ao
estradas de acesso, e a area da central termoelectrica, o reservatorio de efluentes, a represa para o controlo
da poluigao, as correias transportadoras e os depositos de residues, irao todos resultar em mudangas grandes
e permanentes da actual paisagem rural. Em particular, a propria area da central termoelectrica vai criar
mudangas, uma vez que e o local aonde ficarao situadas a chamine de gases de combustao, as instala96es
das caldeiras e as torres de refrigeraC(ao .
Ap6s o periodo de constrw;:ao da Fase 1, todos as aldeias locais a volta da ATMB terao sido reassentadas e
os impactos visuais que irao ocorrer, afectarao em primeiro lugar as comunidades no Bairro de Chingodzi, a
oeste do Rio Revuboe, e em Tete, a sul do Rio Zambeze.

A medida

que a central termoelectrica se desenvolve, as principais actividades que serao visiveis durante o
dia, serao o deposito de resfduos ocidental, que tera cerca de 90 m de altura e que, no seu ponto mais
pr6ximo, ficara aproximadamente a 2,5 km ate 3 km de distancia da zona mais pr6xima de habitantes no
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Bairro de Chingodzi. Havera velculos em operac;;ao que serao visfveis no dep6sito e, se nao se gerir
adequadamente o controlo da poeira, esta tambem se notara. O dep6sito sera conclufdo ao Jongo dum
periodo de 4 anos, ap6s o qua/ sera coberto com rochas. Espera-se que, durante o periodo de construc;:ao do
dep6sito, o impacto visual tenha uma importancia moderada.
A central termoelectrica fica a mais de 7 km de distancia de Tete e de Chingodzi, e ficara grandemente
separada pelo dep6sito de residuos ocidental. Tanto o dep6sito de residuos coma a area da central
termoelectrica serao visiveis a distancia, a oeste (6-7 km) pelos utentes da estrada N7, e pelos moradores nos
arredores exteriores de Chingodzi e Tete.
Os impactos visuais adicionais estarao principalmente relaciorn~rlos com o efeito da i!uminagao nocturna,
causado pela central termoelectrica. Neste momenta, a area esta completamente escura noite, e a central
termoelectrica vai provocar uma mudanc;;a significativa, com areas claramente iluminadas e com areas de
trabalho activas na central termoe/ectrica. Preve-se que este impacto tenha uma importancia moderada.

a

11.11.1 Mitigac;ao Recomendada
con~truc;;iio

•

Preparar um Plano ciP. GP.sti'io r:1o lmpacto Visual detalhado, para as fases de
da central termoelectrica.

c oporn.cionais

•

Desenvo/ver medidas para separar da central termoe/ectrica os habitantes que ficam mais pr6ximos,
atraves da plantac;;ao de arvores de fruta. Deve-se criar um viveiro de p/antas indigenas a sudeste da area
da central termoelectrica, a fim de propagar arbustos e arvores para serem usados na reabilitac;;ao.

•

Finalizar a localizac;:ao de ediffcios e doutras infra-estruturas do projecto, com a participai;:ao dum
arquitecto paisagista qua/ificado. Sempre que for necessario, ajustar a loca/izac;:ao das instalac;;oes, para
minimizar o impacto visual.

•

Transplantar, tanto quanto possfve/, OS grandes embondeiros afectados para areas nao afectadas pela
operac;:ifo. Sempre que os grandes embondeiros e outras grandes arvores forem potencialmente
afectados pelas infra-estruturas do projecto, considere-se a deslocac;:ao das infra-estruturas.

•

Cornunicar informac;:oes acerca do valor da central termoelectrica, aos passageiros dos transportes aereos
e a outras partes, a quern serao reveladas vistas das infra-estruturas da central termoelectrica, quando se
encontrarem em voos de aproximac;:ao a Tete

•

Envolver um arquitecto e um arquitecto paisagista experientes na concepc;;ao das infra-estruturas do
projecto. Com isto pretende-se inc!uir a atem~ao para com os detalhes da forma e da textu;a da
construgao, da car e da iluminac;a.o. Gara_ntir que a i!uminai;ao de segurarn;a e concebida para ficar
focalizada para baixo, de modo a nao criar uma inundac;;ao excessiva de /uz nas areas circunvizinhas.

11.12 Arqueoiogia
Nao se encontraram /ocais arquool6gicos durante as investigac;:6es realizadas no local da ATMB. No entanto.
que possam haver locais que se encontrem actualmente fora da vista, devido densa vegetac;:ao
em muitas areas.

a

E possfvel

11.12.1 Mitigac;ao Recomendada
•

Preparar um levantamento detalhado dos locais da /dade da Pedra e da /dade do Ferro dentro da area do
projecto, antes da operac;:ao, utilizando estudantes de arqueo/ogia moc;:ambicanos. Registar os resultados
e formular recomendagoes adequadas, no caso de se encontrarem a/guns locais.

•

Fazer uma consciencializac;;ao no seio dos empregados contratados e permanentes, acerca do tipo de
materiai arqueoi6gico que se pode encontrar. Encorajar o pessoal a relatar imediatamente descobertas
destas ao Gestor Ambiental.

•

No caso de se descobrirem artefactos arqueol6gicos durante a construgao ou a operac;:ao da central
termoelectrica, a actividade em torno do local deve ser interrompida e o sftio deve ser demarcado,
enquanto se aguarda por uma inspecc;;ao dum especialista qualificado. A decisao sobre a remogao dos
artefactos ou sobre outras necessidades de gestao no local, deve ser tomada pelo Gestor Ambiental.
Oevem-se notificar as autoridades moc;:ambicanas do patrim6nio cultural, acerca do local, e solicitar-lhes
aconselhamento quanta guarda de quaisquer artefactos encontrados.

a
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11.13 Desenvolvimento Sustentavel
A Riversdale e a Elgas comprometeram-se, no seu estudo de viabilidade, em atingir um desenvolvimento
sustentavel nas suas opera96es de Benga, em reservar o financiamento necessario para este efeito, e em
trabalhar com o governo e com outros intervenientes no desenvolvimento e na implementa9ao dum piano de
desenvolvimento sustentavel. Alem disso, a Lei Quadro do Ambiente de Mogambique (20/97), em cujos
termos se esta a efectuar a AIA, preve um quadro juridico para a utiliza9ao e gestao correcta do ambiente e
dos seus componentes, e para assegurar o desenvo/vimento sustentavel de Moc;ambique.
A Riversdale e a Elgas, no seu planeamento do projecto, ja iniciaram a promo9ao de impactos positivos e, em
particular, daqueles que vao perdurar para alem do encerramento da central termoelectrica. As empresas
estao no processo de desenvolver um Plano de Desenvolvimento Sustentavel para as suas operag6es, e ja
comegaram a implementar iniciativas para apoiar o desenvolvimento sustentavel. Durante a AIA realizou-se
uma avalia9ao sobre o planeamento do desenvolvimento sustentavel ate data.

a

11.13.1 Recomendac;oes
Recomenda-se que a Riversdale e a Elgas, caso se obtenha a autoriza9ao ambiental para este projecto, se
comprometam publicamente com o seguinte:
•

Defender os padr6es, normas e pontos de referencia internacionais, para alem de defender a lei
mo9ambicana.

•

Que a Riversdale e a Elgas vao desenvolver um Plano de Desenvolvimento Sustentavel abrangente para
o Projecto de Benga.

•

A base da empresa para calcular o montante do financiamento para o desenvolvimento sustentavel

•

Que a empresa ira facilitar o estabelecimento do Fundo para o Desenvolvimento da Comunidade de
Benga.

•

Que a empresa se compromete a ser infalivelmente transparente e a proceder a relat6rios regulares.

•

Que a empresa se compromete a trabalhar em conjunto com outras grandes empresas mineiras,
industriais e de outras areas de actividade, sempre que passive!.

Os principios importantes para a implementa9ao do componente de desenvolvimento da comunidade, do
Plano de Desenvolvimento Sustentavel, sao:
•

A Riversdale e a Elgas nao implementarem quaisquer iniciativas sem consulta com a ampla gama de
intervenientes na sua zona de influencia e que, a este respeito

•

Se crie um Forum de lntervenientes o mais rapidamente possivel, para ajudar a empresa a estabelecer as
prioridades das iniciativas, ate ao momenta em que se estabelega(m) o(s) 6rgao(s) de gestao do Fundo
para o Desenvolvimento da Comunidade de Benga.

•

Que a elabora9ao duma visao para o futuro faz parte do inicio do envolvimento dos intervenientes, e que
esta recebe uma aten9ao especial no Plano para o Envolvimento dos lntervenientes, da empresa (veja a
sec9ao seguinte).

0 Plano de Desenvolvimento Sustentavel devera centrar-se nas iniciativas que terao as maiores chances de
melhorar a qualidade de vida para alem do encerramento. Assim, deve-se indicar no piano os criterios para
a prioriza9ao de iniciativas de sustentabilidade.
Os papeis e as responsabilidades da Riversdale e da Elgas, do governo, do secretariado e dos 6rgaos
consultivos e de assessoria do Fundo para o Desenvolvimento da Comunidade de Benga, e doutras grandes
empresas na area de implementa9ao do piano, devem ser definidos no Plano de Desenvolvimento
Sustentavel.
A monitoriza9ao e a avalia9ao sao necessanas, uma vez que o desenvolvimento sustentavel nao e uma
condi9ao fixa, e que o piano ira crescer e evoluir ao longo do tempo, a medida que as metas interinas se vao
alcan9ando e que a qualidade de vida vai melhorando. Portanto, o piano deve incluir a monitoriza9ao e, pelo
menos avalia96es anuais, em relagao as metas.

11.14 Alternativas
Tiraram-se as seguintes conclusoes na considera9ao das alternativas na AIA:
•

As praticabilidades e vantagens de trabalhar em conjunto para gerir os impactos da minera9ao da reserva
de carvao ao longo do limite entre as concessoes da Riversdale e da Vale precisam de ser mais
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exploradas por ambas as empresas. lsto inclui questoes relativas a gestao do material de superffcie e
agua onde as sinergias beneficas para o ambiente podem resultar da coopera9ao entre as duas
organizagoes.

•

0 dep6sito de detritos Ocidental deve ser concebido para acomodar apenas os resfduos nao
carbonaceos, ou, no caso de uma pequena quantidade de resfduos carbonaceos ser depositada, deve ser
encapsulada no nucleo do dep6sito e coberla por pelo menos 15 metros de material de superffcie inerte.
lsto, em conjunto com outras medidas padrao de controlo garantira que o risco de polui9ao do ciclo de
vida causado pelo dep6sito seja baixo.

•

0 dep6sito de resfduos Oriental deve ser concebido para acomodar os resfduos carbonaceos acima
referidos e tanto quanto possfve! dos outros resfduos a serem previamente acomodados em ambos os
dep6sitos. Esta recomenda9ao esta sujeita a que a area do dep6sito Oriental permane9a dentro da zona
de abaixamento do espa90 vazio final de forma a minimizar o risco a longo prazo da polui9ao da agua a
partir da base do dep6sito.

•

A diminuigao ou remogao do dep6sito Ocidental aumentara tambem a distancias das actividades de
minera9ao das aldeias locais mais pr6ximas (especificamente Chitambo e Benga Sede), originando nfveis
de poeira e barulho mais hriixos nP.ssF1s r.omunidades.

•

Todas as comunidades na ATMB nao deverao ser reassentadas como originalmente planificado pela
Riversdale. Por raz6es de seguranc;:a e porque em alguns casos as aldeias estao directamente na via da
minerac;:ao, as unidades da aldeia Capanga (Nzinda, Gula, Luani, Mpala, Nhanganjo) precisam de ser
reassentadas. As unidades mais para o Sul (0 grupo de aldeias de Benga - Sede e Nhambalualu que
inclui as aldeias a Sul de Chitambo) nao precisam de ser reassentadas, dependendo da verificagao final
no Plano de Ac9ao do Reassentamento de que os seus nfveis de vida podem ser mantidos e que
preferem permanecer. Outros impactos ambientais nas comunidades da aldeia, tais coma barulho e
poeira nao excederao os limites aceitaveis dependendo de mitigac;:ao apropriada.

•

A alternativa nao prosseguir nao e recomendada dependendo da gestao dos impactos ambientais
negatives do projecto de acordo com as melhores praticas do mundo e um compromisso por parte da
Riversdale, com a cooperac;:ao do Governo e outras partes interessadas, para promover resultados
sustentaveis a longo prazo a partir do fmpeto dado pela mina.

•

A principal Estrada de acesso e a berma de controlo de inunda96es nao devem atravessar as aldeias a
Sul de Chitambo mas deverao, pelo contrario ser mais realinhadas para Oriente de forma a evitar a
perturba9ao e os riscos de seguranc;:a nestas comunidades.

•

As cim:as da central terrnoelectrica nao devern ser dispostas no dep6sito de residues Ocidental ou na
mina coma e proposto na descri9ao inicial do projecto. Os resfduos devem ser inicialmente dispostos no
dep6sito de resfduos Oriental e a seguir no topo da mina a ceu aberto regenerada (nao intercalada com o
material de superffcie). lsto reduzira o potencial de gerac;:ao de acido do material de superffcie) regressado
amina.

A central termoelectnca deve ser movida 400 m para Oriente de forma a reduzir os impactos do rufdo e da
qualidade do ar na comunidade vizinha de Cangale. lsto necessitara de mover o CHPP aproximadamente 200
m mais para Norte.

11.15 Envolvimento das Partes lnteressadas
Recomenda-se que a Riversdale e a Elgas desenvolvam e tornem publico para comentarios, um Plano para
o Envolvimento dos lntervenientes, no prazo de quatro meses a contar da recepc;:ao da autorizagao ambiental.
0 piano deve ser desenvolvido e implementado com base nas melhores praticas internacionais. Os principais
objectivos do piano devem ser:
•

Estabelecer relac;:6es mutuamente respeitosas e boas, entre a central termoelectrica e os seus
intervenientes (em vez de promover as proezas da central termoe!ectrica, uma distinc;:ao !mportante), e

•

Apoiar a inten9ao da central termoelectrica de contribuir para o desenvolvimento sustentavel.

11.16 A necessidade de Planifica~ao Estrategica
Preve-se que os distritos de Moatize e Tete se tornem centros de crescimento em Moc;:ambique. A empresa de
minera9ao Brasileira, a Vale, comec;:ou o desenvolvimento da sua mina de carvao em Moatize . E provavel que
a mina de carvao de Benga da Riversdale se siga em 2010, dependendo de aprovac;:6es ambientais. Duas
centrais termoelectricas estao tambem a ser planificadas nos distritos com uma capacidade combinada de
2000 +1800 mW. Outro potencial empreendimento a curto prazo e um a fabrica de cimento enquanto que a
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medio e longo prazo a minerac;:ao do carvao esta prevista para vastas areas - a Riversdale possui direitos de
concessao num bloco continua que se estende 20 Km para Ocidente e 50 Km para Oriente da Cidade de Tete .

E provavel que muitas oportunidades surjam para os distritos e para a sub-regiao a pa1iir da injecc;:ao
econ6mica proporcionada por estes grandes empreendimentos. Espera-se que o emprego di recto causado s6
pela mina de Benga seja da ordem de 1200 empregos. Os empregos indirectos e induzidos serao mais do que
cinco vezes este numero. Os distritos beneficiarao a partir de uma proporc;ao de honorarios e impostos locais .
Espera-se que as empresas mineiras se lancem em programas de desenvolvimento sustentaveis, concebidos
(entre outras coisas) para encorajar o crescimento econ6mico local e dessa forma, captem e retenham na
area local tanto quanto possfvel do valor criado pelo crescimento industrial.
Com o potencial para o crescimento econ6mico vira um certo numero de riscos sociais, econ6micos e
ambientais directos e indirectos. Enquanto que as empresas mineiras e outras empresas serao responsaveis
por alguns deles, muitos estarao para alem da sua area imediata de responsabilidade. Alguns dos impactos
foram considerados nas AIAs realizadas para as minas e centrais electricas (incluindo esta AIA), as AIAs
especfficas do projecto tern uma capacidade muito limitada para avaliar a nfvel estrategico e impactos
cumulativos 27 . A Tabela 11-1 descreve algumas das areas de intervenc;ao e as principais questoes
estrategicas que podem estar associadas ao rapido crescimento no desenvolvimento da economia local a
volta de Tete e Moatize.
Tabela 11-1: Possfveis areas de intervenr;ao do Governo para gerir
causados pelo crescimento econ6mico nos distritos de Tete e Moatize.

Uso da terra

•
•
•
•
•

•
•
•
Uso dos recursos naturais

•

Abastecimento de energia

•
•

Abastecimento de agua e
saneamento

•
•

Saude (HIV/SIDA e outras
doenc;as sexualmente

•
•
•

OS

riscos e impactos importantes

Espa90 insuficiente para o crescimento da Cidade de Tete, dada a
extensao das concess6es de minera9ao
Efeitos cumulativos de todo o desenvolvimento industrial nos
assentamentos existentes e futuros
Perda de terra valiosa para a agricultura devido ao rapido
crescimento da industria e da populac;ao
Perda de locais/areas de importancia cultural devido ao rapido
crescimento da industria e da populac;ao
Potencial poluigao dos principais sistemas de rios e zonas hUmidas
devido ao impacto do desenvolvimento industrial informal/nao
planificado e assentamento nao servido
Limitac;6es na terra disponfvel para reassentamento das
comunidades afectadas pelo desenvolvimento industrial
Conflitos no uso e posse da terra devido as necessidades de terra
industrial e assentamento descontrolado
Perda de recursos naturais e bio diversidade devido ao
assentamento descontrolado erda de habitat
Explorac;ao nao sustentavel de recursos naturais (peixe, came de
ca9a, arvores para carvao) coma resultado do rapido crescimento
da 0 ula ao e desem re 0
Deteriorac;ao na disponibilidade de energia e fidelidade do servic;o
devido as demandas crescentes
Aumento do baixo nfvel de poluic;ao devido ao grande aumento na
populac;ao e queima de combustfveis f6sseis para aquecimento e
cozinha
Aumento dos riscos para a saude causados pelo assentamento
descontrolado e condi96es nao higienicas
Polui9ao nos fornecimentos de agua subterranea e superficial
devido a servic;os de drenagem inadequados e falta de educac;ao
sanitaria
Demandas com etitivas de a ua entre o uso munici al e industrial
Risco para a saude causado par patologias sociais que
acompanham o rapido crescimento populacional e emigragao
Escalada ra ida dos riscos de HIV/SIDA ao Ion o do trans orte

27

Consulte, por exemplo, os comentarios a este respeito no South African Depattment of Environmental
Affairs and Tourism (2000;10); Strategic Environmental Assessment in South Africa.
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Falta de emprego para a populagao local devido
falta de
capacidades e ausencia de oportunidades de formagao profissional
Pressao acrescida sob re as escolas locais devido ao rapido
crescimento populacional
Tens6es acrescidas na comunidade devido a emigragao de outros
pafses e doutras partes de Mogambique
Escalada da xenofobia e disputas relativas a violencia
Escalada do crime devido ao rapido crescimento da populagao e
ao desemprego
Planificagao inadequada para a gestao do alfvio as inunda96es,
particularmente se ocorrer o assentamento informal em areas
susceptfveis a danos de inunda96es
Falta rlA r.RrRr.irl;:irlp. dos servir,os de emergencias para responder
a acidentes (explos6es, incendios, grandes acidentes rodoviarios e
ferroviarios

Ha

uma necessidade urgente de planificagao estrategica nos distritos de Tete e Moatize de forma a gerir
a esperada mudanga disparada pelo crescimento industrial mineiro. lsto e largamente reconhecido pelos
funcionarios do Governo de Mo9ambique e consciencializado em todas as reuni6es publicas realizadas para
discutir a Versao Preliminar da AIA de Benga. Um ponto de partida seria a elaborac;ao de um Quadro de
Desenvolvimento Espacial (ODE) com o objectivo de orientar a tomada de decisao sobre o uso da terra
quando crescer a pressao para a mudan9a no uso da terra. 0 ideal seria que tal quadro fosse sustentado
pelos resultados de uma Avalia9ao Ambiental Estrategica (AAE) (consults o Quadro 11-1 para uma descrigao
geral dos beneffcios da AAE e a Figura 11-1 para um organograma) das inter relag5es entre a planificagao e a
AAE). Entre uma serie de outros assuntos, o Ouadro ODE, apoiado pela AAE, poderia enfrentar a questao
levantada pelas autoridades locais sobre Tete a ser completamente 'embainhada' pelas concess6es de
minerac;:ao da Riversdale.
Quadro 11-1:

Descri~ifo

geral dos beneficios de uma Avaliar,rao Ambiental Estrategica

A Avaliac;ao Ambiental Estrategica (AAE) tornou-se um instrumente aceite e !argamente usade para integrar
os objectives ambientais na formulagao de pianos e programas. 0 beneffcie fundamental da AAE e que
procura integrar e conceito de sustentabilidade nos ebjectivos de desenvolvimente.
A sustentabilidade diz respeito a manutenc;ao ou melhoria dos recurses ambientais, sociais e econ6micos para
ir ao encontro das gerag6es actuais e futuras. As tres componentes da sustentabilidade sao:
•

Sustentabilidade ambiental : que requer que o capital natural permanega intacto. lsto significa que a
extracc;:ao de recursos naturais nao deve exceder niveis estrategicos minimos acordados.

•

A sustentabilidade social: que requer que a coesao da sociedade e a sua capacidade de trabalho para
os objectivos comuns e que as necessidades individuais, tais coma a saude, bem estar, nutri9ao,
abrigo, educagao e expressao cultural sejam satisfeitas.

•

A sustentabilidade econ6mica: que ocorre quando o desenvolvimento que se move na direcc;:ao da
sustentabilidade ambiental e social tambem e financeiramente viavel.

Um processo AAE normal em apoio a um Ouadro de Desenvolvimento Espacial .incluiria as componentes
descritas no processo da figura abaixo:
'
Figura 11-1:

Avalia~ifo

Ambiental Estrategica normal a apoiar a Planificar,rao do Uso da Terra
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E fortemente recomendado que os governos Provincial e Distritais comecem a integrar a planifica<;:ao
estrategica para os distritos de Moatize e Tete tao em breve quanta possivel e que esta iniciativa seja apoiada
pela Riversdale e os outros empreendedores privados principais.

11.17 Concl usao
Ha varias vantagens no desenvolvimento desta central termoelectrica. Em primeiro lugar, o carvao termico
domestico a ser extrafdo na mina adjacente, destina-se a gera<;:ao local de energia, em Mo<;:ambique.
Mo<;:ambique esta actualmente em condi<;:6es de gerar 307 MW de electricidade, excluindo a electricidade
produzida pela Hidroelectrica de Cahora Bassa (HCB). Os 2075 MW que sao produzidos pela HCB sao
exportados para a Africa do Sul.
A maxima necessidade actual de electricidade em Mo<;:ambique e de 364 MW, excluindo a fundi<;:ao Mozal que
obtem a maior parte da sua electricidade (1 000 MW), a partir das centrais electricas de Arnot e Camden, na
Africa do Sul, atraves do sistema de abastecimento Motraco-Mozal. Alem disso, outros projectos previstos, tais
como os projectos de mineragao e de processamento da Corridor Sands, e outros projectos industriais,
tambem vao precisar de electricidade. E pouco provavel que Mo<;:ambique possa importar mais electricidade
da Africa do Sul. Assim, essencialmente, Mo<;:ambique precisa de gerar mais electricidade para abastecer as
suas pr6prias necessidades e para compensar o defice actual.
Aos niveis regional e nacional, o projecto da mina e da central termoelectrica ira estimular a economia de
Mo<;:ambique significativamente, contribuindo possivelmente com ate 5% do PIB total de 2008, com a central
termoelectrica a contribuir com cerca de 1,2% desta percentagem, para o PIB. Preve-se que a contribuigao da
central termoelectrica para o fisco seja de cerca de 7, 1 bili6es de meticais (US$ 296 milh6es), durante
a constru<;:ao.
Estima-se que se vao criar 809 postos de trabalho directos durante a construgao e 463 postos de trabalho
durante a opera<;:ao, ao longo dum perfodo de 25 anos. Jsto ira resultar em multiplicadores em toda a
economia local e regional, criando mais emprego nas empresas fornecedoras da central termoelectrica e
noutras empresas sustentadas pelo aumento das despesas em bens de consumo e de servigos. Um dos
resultados pode ser a cria<;:ao de cerca de 5 959 postos de emprego indirectos e induzidos, tanto na fase de
constru<;:ao coma na fase de opera<;:ao. Estes sao os principais factores motivadores para a implementa<;:ao do
projecto.
Alem disso, o compromisso da Riversdale e da Elgas com o desenvolvimento sustentavel, utilizando as
melhores praticas e aproveitando as li<;:6es aprendidas par outras empresas em todo o mundo, oferecem a
oportunidade de conferir beneffcios locais substanciais, para alem das vantagens econ6micas e de emprego.
construir uma capacidade local em Mo<;:ambique e, tal coma
A intengao declarada das empresas
mencionado noutra parte deste relat6rio, ja se iniciaram algumas destas iniciativas. Estas e muitas outras que
serao planeadas em consulta com o governo e os intervenientes locais, visam a rapida substituigao dos
estrangeiros par Mo<;:ambicanos, e o estabelecimento de empresas locais auto-sustentaveis.

e
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Alem disso, transferiram-se as conclusoes e recomendac;oes da AIA para um Quadro de Mitigac;ao
e Monitorizagao Ambiental e, as mesmas serao transferidas para um Plano de Gestao Ambiental (EMP)
formal. 0 EMP sera um documento publico e tornar-se-a juridicamente vinculativo para a empresa. A
implementac;ao destas medidas, juntamente com a intenc;ao declarada da Riversdale e da Elgas de contribuir
para o desenvolvimento sustentavel, na sua esfera de influencia, devem tornar a operac;ao aceitavel.
Por ultimo, a Tabela 12 - 1 apresenta uma comparac;ao da importancia dos impactos previstos do projecto da
mina com os impactos cumulativos da minerac;ao e da central termoelectrica. Em resumo, esta tabela mostra
que nenhum dos impactos cumulativos dos dois projectos em conjunto poderiam resultar em impactos que
nao possam ser suficientemente mitigados.
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Tabela 11-2: Comparac;ao da importancia dos impactos do projecto de minerac;ao com os impactos
cumulativos dos projectos de minerac;ao e da central termoelectrica (a classificac;ao do impacto
assume a implementac;ao completa de toda a mitigac;ao que e proposta na AIA)

Estudo
Especializado

AIA

Aesultados da AIA
lmportancia dos impactos do projecto de
minerac;ao

lmpacto de importancia moderada a baixa
causado pelo excesso diario da Directiva
PM 10 nos bairros de Chitambo e Chingodzi
na Fase 2 A e na Fase 3 da minerai;:ao;
excesso de queda de poeira da directiva na
Qualidade do ar
Fase 3 nos bairros de Chitambo e
Chingodzi; excesso de N02 da directiva na
Fase 3 da mineragao nos bairros de
Chitambo e Chingodzi. Nenhum excesso de
802 ou CO das directivas
Pouca importancia (abaixo dos criterios
noturnos OMS 45dBA). Os impactos
requerem um alto nfvel de gestao e
monitoria durante a constru<;:ao e opera<;:ao
da mina.
Ruf do

0

u

"iii

u:

Pouca importancia.
Os impactos requerem um alto nfvel de
gestao e monitoria durante a construi;:ao e
operai;:ao da mina. Muitas exigencias estao
especificadas para garantir que os impactos
na agua da superffcie e na qualidade da
agua sejam minimizados durante a
- - - 1 construi;:ao, operai;:ao e encerramento da
mina. E recomendada a gestao da agua
afectada pela mina a ceu aberto, pelos
dep6sitos de resfduos, pelo estaleiro de
processamento de carvao e outras infraestruturas da mina. Uma superffcie de
aproximadamente 1.900 ha sera afectada
pela mina e infra-estrutura associada,
incluindo estradas.

Geoqufmico
,____ _ _ _ ___.
Agua
subterranea
,____ _ _ _ __,
Agua da
superffcie
1 - - - --

Mudan<;:a
Climatica

Pouca importancia
Uma capacidade de bombagem importante,
medidas de controlo das aguas pluviais e
diques de controlo da poluii;:ao para conter a
agua contaminada como um resultado de
cheias extremas fazem parte da concepi;:ao
da mina com mitiga<;:ao adicional
recomendada pela AIA.
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lmportancia moderada a baixa
A central termoelectrica aumentara a
distribuii;:ao geografica do impacto da
qualidade do ar levemente mais para Sul na
ATMB mas nao havera nenhuma mudan<;:a
material na importancia do impacto nos
receptores afectados.

Pouca importancia.
A central termoelectrica aumentara a
distribuii;:ao geogratica dos nfveis de sons
para Sul com grande impacto em Cangale e
Nhambsembe mas ainda permanecera dentro
dos criterios da OMS 45 dBA se for
implementada a mitiga<;:ao proposta. A central
termoelectrica nao causara nenhuma
diferenga importante no impacto no bairro de
Chingodzi ou na Cidade de Tete
Pouca importancia.
A central termoelectrica contribui com uma
pequena proporgao para a superffcie total
afectada pela mina. A deposi<;:ao das cinzas,
se for feita de acordo com as recomenda<;:6es
da AIA, tera um impacto positive na qualidade
da agua. A central termoelectrica contribui
apenas com 4% da superffcie total afectada
pela mina.

Pouca importancia
Os efeitos cumulativos sao insignificantes. A
central termoelectrica contribui apenas com
4% da superffcie total afectada pela mina. As
medidas de controlo das aguas pluviais e o
dique de controlo da polui<;:ao para canter a
agua contaminada como um resultado de
cheias extremas fazem parte da concep<;:ao
da mina com mitigai;:ao adicional
recomendada pela AIA.

AELATORIO FINAL DO ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL

RIVERSDALE MO\:AMBIQUE LIMITADA E ELGAS, SAAL AREA DO TiTULO MINEIRO DE BENGA PROJECTO DA CENTRALTERMOELECTRICA DE BENGA
RESUMO DAS CONSCLUSOES E RECOMENDACOES

Ambiente

Estudo
Especializado
AIA

Avaliac;:ao dos
solos

Resultados da AIA
lmportancia dos impactos do projecto de lmportancia dos impactos cumulativos dos
minerac;ao
projectos de minerac;ao e da central
termoelectrica
lmportancia moderada

lmportancia moderada

Aproximadamente 1.900 ha de solos se rao
afectados, dos quais 8% a 10% serao terra
aravel. Mais de 50% dos solos afectados
serao sensfveis ao manuseamento e gestao
(p ro pe nsos a compactac;:ao ou erosao)

Os efeitos cumulativos sao insignificantes. A
central termoelectrica contribui apenas com
4% da superffcie total afectada pela mina. A
central termoelectrica localiza-se fora das
areas principais de produtividade araveis. Os
solos afectados serao semelhantes aos
afectados pela mina.

Pouca importancia.

Pouca importancia.

Os impactos requerem um alto nfvel de
gestao e monitoria durante a construc;:ao e
operac;:ao da mina. Os impactos directos sao
menores e sujeitos a mitigac;:ao
(principalmente reorientac;:ao da estrada de
Habitats de
acesso
em redor da zona humida da Razonas hUmidas
touro ), mas os impactos indirectos causados
pela perda de abastecimento de agua serao
importantes se o abastecimento nao for
restabelecido. Os impactos principais sentirse-ao na zona humida do Crocodilo e na
zona hUmida da Ra-touro.
0
.~
Cl

:.Q
0

m

Ecologia
terrestre

Aquaticos

A central termoelectrica causa um impacto
adicional insignificante acima do causado pela
minn. On impacto3 3ao limitados a um
aumento menor na captac;:ao da area da zona
hUmida do Crocodilo afectada
(aproximadamente 5% de aumento) .

Pouca importancia.

Pouca importancia.

A classificac;:ao do impacto esta sujeita a
resoluc;:ao de quaisquer impactos
respeitantes as especies de morcegos
ameac;:adas . Aproximadamente 1.900 ha de
vegetac;:ao serao afectados pela minerac;:ao.
A maior parte disso sera restabelecida ap6s
a minerac;:ao, excluindo aproximadamente
225 ha sob a principal estrada de acesso e
no espac;:o vazio final.

Nao existem diferenc;:as significativas entre o
habitat e a fauna afectados pela central
termoelectrica em comparac;:ao com a mina. A
central termoelectrica causara um pequeno
aumento de aproximadamente 4% na area do
habitat afectado. Nenhumas areas de
conservac;:ao de maior importancia sao
afectadas do que as afectadas pela mina.

lmportancia moderada - Baixa

lmportancia moderada - Baixa

A classificac;:ao de baixo !mpacto depends
de uma gestao eficaz da polui9ao da agua
da mina. O impacto moderado sera causado
pelo aumento das press6es da pesca nos
rios Revuboe e Zambeze devido a
emigra9ao das pessoas em busca de
trabalho.

Nao 8 provave! que a central termoelBctrica
aumente o risco da poluic;:ao da agua acima
do causado pela mina, dependendo da gestao
apropriada. Tambem e pouco provavel que a
emigrac;:ao seja significativamente maior no
caso do impacto combinado da mina e da
central termoelectrica.
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lmportancia dos impactos do projecto de lmportancia dos impactos cumulativos dos
minera~ao
projectos de minera~ao e da central
termoelectrica

lmportancia Moderada (-ve) a Elevada
(+ve) .
Espera-se que a maior parte dos impactos
sociais e econ6micos sejam de importancia
moderada, dependendo da rnitigagao
apropriada. Sera necessario urn alto nfvel
de gestao para rnitigar esses irnpactos. Os
impactos incluern perda de acesso a terra e
recursos (reassentamento), perda de
oportunidades econ6rnicas, seguranga
Socioecon6m ic social, saude e seguranga, infra-estrutura,
OS
qualidade de vida e patrirn6nio cultural
(locais sagrados).

lmportancia Moderada (-ve) a Elevada (+ve)
A central terrnoelectrica nao alterara
materialmente ap6s os impactos sociais
negativos da rnina.
As exigencias do reassentarnento nao serao
aurnentadas desde que os irnpactos do rufdo
em Cangale e Nharnbsembe sejam geridos.
Os impactos negativos resultantes da perda
de terra ocorrerao mas nao aumentarao os
causados pela mina em mais do que 4%.

Os impactos positivos fluirao a partir do
abastecimento melhorado da energia rede
nacional, uma vez que Mogambique precisa
Os impactos positivos fluirao a partir das
de produzir mais electricidade para as suas
oportunidades de emprego, aurnento do
pr6prias necessidades. E pouco provavel que
rendimento do agregado familiar, aurnento
Ma<;ambique seja capaz de importar mais
da oportunidade de neg6cios pequenos,
energia da Africa do Sul. A central
informais e locais, estfmulo da economia
termoelectrica contribuira com 1,2 % para o
local, nacional e regional (impacto positivo
PIB e alguns 7, 1 bili5es de Meticais para o
elevado) e emprego indirecto causado pelos (US$296 milh5es) fisco durante a fase de
efeitos multiplicadores.
construgao.

a

lmpacto visual

Pouca importancia.
Espera-se que os impactos sejam baixos,
dependendo da reabilitagao progressiva da
mina. As vistas principais da mina serao o
permanentemente crescimento do
reenchirnento e da area reabilitada por tras
da mina a ceu aberto que crescera ao longo
do tempo em direcgao a Sul.

Pouca irnportancia.
A central termoelectrica nao alterara
materialmente 0 impacto visual da mina, a
excepgao de um aumento em visibilidade da
infra-estrutura do empreendimento para as
aldeias a Sul. lsto pode ser minimizado pela
mitigagao proposta, movendo a central
termoelectrica mais para Oriente.

Arqueol6gico

Nenhuns lmpactos
Nao se encontraram nenhuns locais
arqueol6gicos nas pesquisas de campo da
ATMB .

Nenhuns lmpactos
Nao se encontraram nenhuns locais
arqueol6gicos nas pesquisas de campo da
ATMB.
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1.

lntrodu~ao

O presente documento descreve o processo de Participagao Publica realizado nas
Cidades de Maputo e Tete, bem como nas aldeias de Benga-Sede, Nhambalualu,
Capanga e Chingodzi (Provfncia de Tete), como parte do processo de Avaliagao de
lmpacto Ambiental do Projecto de Mineragao e Fornecimento de Energia de Benga. 0
Projecto envolve duas componentes, nomeadamente a Minera~ao (proposta pela
Riversdale Mogambique Limitada, em parceria com a Tata Steel) e o estabelecimento de
uma Central Termoelectrica na Area do Tftulo Mineiro de Benga (proposto pela
Riversdale Mogambique Limitada, em parceria com a Elgas SARL).
O Projecto de Mineragao consiste na construgao e operagao de uma mina de carvao a
ceu aberto ate a profundidade de 400 m, a ser realizada ao longo de um perfodo de 25
anos na Area do Tftulo Mineiro de Benga, no Distrito de Moatize, Provfncia de Tete, em
Mogambique. A Central Termoelectrica ira operar fazendo uso de parte do carvao mineral
produzido na mina, para gerar energia electrica destinada ao consume nacional e a
exportagao para a Africa do Sul.
Embora a Avaliagao de lmpacto Ambiental (AIA) tenha sido conduzida separadamente
para as duas componentes, o processo de Participagao Publica foi realizado em
simultaneo. Reuni6es de Consultas Publicas foram realizadas nas seguintes fases do
processo de Avaliagao de lmpacto Ambiental (AIA): (i) Fase preliminar (designada Fase
de "Pre-EPDA" neste documento) 1; (ii) Fase de Estudo de Pre-viabilidade Ambiental e
Definigao de Ambito (EPDA); (iii) Fase de Estudo de lmpacto Ambiental (EIA). Tanto o
Relat6rio do EPDA quanto o Relat6rio de EIA foram actualizados com base nos
comentarios recebidos das Partes lnteressadas e Afectadas (PIAs), para submissao a
autoridade ambiental competente, nomeadamente o Ministerio para a Coordenagao da
Acgao Ambiental (MICOA), para efeitos de aprovagao e determinagao das condig6es de
aprovagao.
A Consulta Publica constitui um requisite legal ao abrigo do Regulamento sobre o processo
de Avaliagao de lmpacto Ambiental, de Mogambique (Decreto 45/2004). 0 processo foi
realizado em conformidade com o Decreto 45/2004 e ainda com a Directiva Geral para a
Elaboragao de Estudos de lmpacto Ambiental (Diploma Ministerial 130/2006).
0 processo de Participagao Publica foi facilitado pela lmpacto, Lda, mediante um
subcontrato com a empresa sul africana Golder Associates.

2.

Objectives da Consulta Publica

0 objectivo principal da Consulta Publica e assegurar que as preocupag6es das Partes
lnteressadas e Afectadas, organizag6es ou indivfduos sejam registadas, para serem
consideradas pela Equipa Tecnica de Avaliagao de lmpacto Ambiental. A Participagao
Publica permite ainda o estabelecimento de um canal de comunicagao entre o publico e o
Consultor, bem come entre o publico e o Proponente, a ser usado ao longo do processo de
AIA.
Os objectivos especfficos da Consuita Pubiica reaiizada ao iongo do processo de AiA foram
os seguintes:
Fase Preliminar (designada fase de "Pre-EPDA" no presente relat6rio)

•

Fornecimento de informagao geral sabre o projecto;

1

A "Fase de Pre-EPDA" nao consta nas fases estabelecidas para o EIA ao abrigo do Decreto 44/2004. Esta fase foi
considerada apenas para efeitos de Consulta Publica.
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•
•

Familiariza9ao com o ambiente de referencia, coma parte do processo de preparagao
para o infcio do processo de Avaliagao de lmpacto Ambiental;
Auscultagao inicial das preocupag6es das Partes lnteressadas e Afectadas para
consideragao no EPDA.

Fase de EPDA :

•
•
•
•
•

Fornecer informagao sabre o projecto;
Divulgar o cronograma de actividades da AIA;
Apresentar o conteudo do Relat6rio de EPDA e dos Termos de Referencia do EIA;
Recolher quest6es, comentarios e sugest6es sabre o projecto, para inclusao no
Relat6rio de EPDA e nos Termos de Referencia do EIA;
Divulgar as formas de comunicagao entre o publico e o Consultor, bem coma entre o
publico e o Proponente.

Fase de Estudo de lmpacto Ambiental:

•
•
•

Fornecer informa9ao sabre o Estudo de lmpacto Ambiental;
Apresentar o conteudo do REIA;
Recolher quest6es, comentarios e sugest6es sabre o projecto, para inclusao no relat6rio
final do EIA.

3.

Metodologia de Consulta Publica

A Consulta Publica foi efectuada tendo em conta quatro componentes principais, conforme
sumarizado na tabela abaixo:

•

Fornecimento de informa~ao preliminar sobre o projecto: foram realizadas
reuni6es em Benga-Sede, Nhambalualu, Capanga e Chingodzi ainda antes do infcio
da fase de EPDA. Grande parte dos detalhes a respeito dos projectos de mineragao
e fornecimento de energia nao eram conhecidos, mas as comunidades foram
formalmente informadas que tais projectos estavam sendo propostos para a area,
sendo que as preocupa96es iniciais foram registadas, para serem consideradas no
EPDA, barn coma nos Termos de Referencia do EIA.

•

Apresentar;ao do rascunho do EPDA: foram realizadas reuni6es em Maputo e
Tete, nas quais se fez a apresenta9ao do Relat6rio de EPDA e dos Termos de
Referencia; as quest6es apresentadas foram registadas, para serem consideradas
no EIA.

•

Disseminar;ao de informar;ao relativa a fase de EPDA ao nfvel das
comunidades: realizaram-se reuni6es em Benga-Sede, Nhambalualu, Capanga e
Chingodzi. Foi divulgada informa9ao sabre a fase de EPDA as comunidades destas
aldeias e as quest6es dos intervenientes foram registadas para serem consideradas
no EIA.

•

Apresentar;ao do Rascunho do Estudo de lmpacto Ambiental: a apresenta9ao
foi efectuada aos niveis nacional, provincial, distrital e comunitario. Foram realizadas
reuni6es em Maputo, Tete e Moatize, bem coma nas vilas de Benga-Sede,
Nhambalualu, Capanga e Chingodzi.

As datas e locais onde as reunioes de Consulta Publica foram realizadas estao indicados na
tabela abaixo.
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Tabela 1: Datas e locais onde as reunioes de Consulta Publlca para o Projecto de Minerai;rao e
Fornecimento de Energia de Benga foram realizadas
Fase

Nivel

Data

Local

Es pa~o

Nfvel comunitario

19 de Fevereiro de 2008

Benga - Sede

Benga-Sede pee•

21 de Fevereiro de 2008

Nhambalualu

Nhambalualu pee·

21 e 29 de Fevereiro de
2008

eapanga

eapanga Pee*

22 de Fevereiro de

ehingodzi

ehingodzi Pee*

~

0

a...
w

·di

~
Q)
!J)

ro

LL

2008
Nfvel nacional

30 de Julho de 2008

Maputo

Hotel VIP

Nfvel provincial

6 de Aoosto de 2008

Tete

Hotel Zambeze

Nfvel comunitario

13 de Agosto de 2008

Benga-Sede

Benga-Sede Pee*

14 de Aoosto de 2008

Nhambalualu

Nhambalualu Pee*

15 de Agosto de 2008

eapanga

eapanga pee*

16 de Aoosto de 2008

ehinqodzi

ehinqodzi pee·

Nfvel nacional

03 de Junho de 2009

Maputo

Hotel VIP

Nfvel provincial

02 de Junho de 2009

Tete

Hotel Zambeze

Nfvel distrital

01 de Junho de 2009

Moatize

lnstituto de Geologia e Minas de Tete

Nfvel comunitario

09 de Junho de 2008

Benga-Sede

Benga-Sede

1O de Junho de 2009

eapanga

eapanga

11 de Junho de 2009

Nhambalualu

Nhambalualu Pee·

ehingodzi

Escola Industrial de Matundo

-<
0
a...
w

Q)

"U
Q)
!J)

ro

LL

-<

iiJ
Q)

"U
Q)
!J)

ro

..

LL

.

12 de Junho de 2009

- da Comumdade (re/era se ao espar;o a sombra de uma grande arvore, onde habilua/menle
Ponto de Concenlrai;ao
"siioPCC.
rea/izadas as reunioes das comunidades no povoado em quesliio).

ldentificat;ao e envolvimento dos intervenientes

A vasta experiencia do Consultor em projectos envolvendo Participagao Publica serviu de
base para a identificagao dos intervenientes (ver lista base de Partes lnteressadas e
Af ectadas no Anexo 1).
As oportunidades de envolvimento no projecto como Partes lnteressadas e Afectadas
(PIAs) foiam divulgadas atraves dos seguintes meios:
•
•

•

Cartas-convite (ver modelo no Anexo 2) enderegadas a intervenientes
seleccionados (Maputo e Tete);
Distribuigao de Documento lnformativo (Documento de Discussao), contendo
informagao sumarizada sabre o projecto, o Consultor, o processo de Avaliagao de
lmpacto Ambiental e o processo de Participagao Publica;
Anuncios de jornal (Maputo e Tete); (ver Anexo 3);
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•
•
•

Anuncios de Radio (Tete)
Reuni6es de Consulta Publica realizadas aos nfveis Nacional, Provincial e Distrital
(Maputo, Tete e Moatize, respectivamente)
Reuni6es de Consulta Publica ao nivel Comunitario (Benga-Sede, Capanga,
Nhambalualu e Chingodzi)

Consulta do Relat6rlo de EPDA

0 rascunho do Relat6rio de EPDA foi disponibilizado para consulta pelos interessados nos
seguintes locais:
•

Maputo: lmpacto

•

Tete: Direc9ao Provincial dos Recursos Minerais, Direcgao Provincial para a
Coordena9ao da Acgao Ambiental, Administra9ao do Distrito de Moatize,
Universidade Cat61ica de Mogambique e Riversdale Mogambique Limitada

Consulta do Relat6rio de EIA

O rascunho do Relat6rio de EIA foi disponibilizado para consulta pelos interessados nos
seguintes locais:
•

Cidade de Maputo: lmpacto, Riversdale Mo9ambique Limitada

•

Cidade de Tete: Direc9ao Provincial dos Recursos Minerais, Direc9ao Provincial
para a Coordenagao da Acgao Ambiental , Administra9ao do Distrito de Moatize,
Universidade Cat61ica de Mogambique e Riversdale Mozambique Limitada

•

Distrito de Moatize: Administragao do Distrito de Moatize.

lntegragiio das questoes, comentarios e sugestoes dos lntervenientes

As oportunidades de integra9ao de quest6es, comentarios e sugest6es dos intervenientes
foram providenciadas atraves dos seguintes meios:
•
•
•
•

Reuni6es de Consulta Publica realizadas aos nfveis Nacional, Provincial e Distrital
(Maputo, Tete e Moatize, respectivamente);
Reuni6es de Consulta Publica ao nfvel Comunitario (Benga-Sede, Capanga,
Nhambalualu e Chingodzi);
Comentarios recebidos por escrito nas reuni6es, na forma de uma Ficha de Registo
de comentarios providenciada pelo Consultor;
Comentarios recebidos por e-mail no Gabinete de Consulta Publica localizado na
lmpacto, em Maputo.

Foram produzidas Actas resumidas dos encontros. As questoes, comentarios e sugestoes
apresentadas pelas Partes interessadas e Afectadas nas reunioes de Consulta Publica
foram integradas na forma de uma Matriz de Perguntas e Respostas. As Actas, a Matriz de
Perguntas e Respostas e ainda os comentarios recebidos por escrito constituem parte do
presente documento.
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4.

Principais questoes discutidas nas reunioes de Consulta Publica

As quest6es discutidas nas reuni6es de Consulta Publica incluem as seguintes :
Fase de EPDA:

•

lnforma9ao geral sobre o Projecto de Minera9ao e Fornecimento de Energia de
Benga: O intervenientes inquiriram sabre quest6es tais coma a localiza9ao da mina
e da Central T ermoelectrica, formas de transporte do carvao a se produzido na mina,
mercados potenciais para o carvao, possibilidade de uso da agua dos furos de
testagem da Riversdale para fins de consume, capacidade da Central
Termoelectrica e das associadas linhas de transmissao de energia.

•

Beneffcios directos do projecto: As comunidades manifestaram interesse em
saber se teriam beneffcios do projecto de fornecimento de energia. Foi clarificado
que a Riversdale e a Elgas nao tinham competencia para providenciar uma resposta
a esse respeito, vista que o estabelecimento de redes de distribuic;ao de energia
electrica e uma questao que cabe ao governo e a empresa nacional de electricidade
(Electricidade de Moc;ambique), sendo efectuado em conformidade com as pianos
de desenvolvimento do Governo.

•

Potenciais impactos das poeiras a serem produzidas n·a mina: Foram expressas
preocupa96es em rela9ao a possibilidade de as poeiras da mina afectarem a saude
dos residentes e a qualidade dos recurses de agua dos rios Zambeze e Revuboe.
Basicamente, foi manifestado o interesse em saber que medidas estavam previstas
para o controlo de poeiras. Em resposta, foi explicado que seria efectuada a recolha
de dados meteorol6gicos, particularmente sabre a direc9ao e velocidade do vento
coma parte do EIA, e qua seriam recomendadas medidas de controlo de poeiras
coma parte do Plano de Gestao Ambiental. Os intervenientes recomendaram a
realizac;ao de estudos detalhados, coma forma de assegurar que as famflias a serem
reassentadas nao fossem colocadas em areas sujeitas ao impacto de poeiras.

•

Loe ais sagrados: Os intervenientes man if estaram preocupa9ao em rela9ao a este
aspecto, tendo real9ado que as negociac;oes com as comunidades a este respeito
costumam ser, par natureza, complexas, devendo ser conduzidas com precaugao. 0
Consulter clarificou que a interferencia do projecto com locais sagrados seria evitada
tanto quanta posslvel. E que qualquer posslvel interferencia seria previamente
discutida com a comunidade.

•

Emprego: a falta de emprego foi uma questao levantada em todas as aldeias onde
as reunioes foram realizadas. Os intervenientes expressaram igualmente
preocupac;ao em relagao ao facto de grande parte da populac;ao nao falar a Lingua
lnglesa, o que alegadamente iria reduzir as possibilidades de se ser contratado pela
Riversdale/ELGAS. Os representantes da Riversdale explicaram que seriam criadas
oportunidades de emprego para membros das comunidades locais. Estes
explicaram ainda que seria providenciado treino e que o processo de selecc;ao teria
em conta as suas habilidades profissionais e a sua aptidao ffsica para o
desempenho de fun96es em questao. A abordagem do Proponente em relac;ao a
questao do emprego foi sempre precaucionaria, com o objective de se evitar a
cria9ao de expectativas irrealistas no seio das comunidades_

•

Reassentamento: Os intervenientes, principalmente ao nlvel comunitario,
revelaram-se preocupados em relac;ao as condi96es da area de reassentamento
populacional. Estes realc;aram ainda a necessidade a realizac;ao de estudos
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detalhados para assegurar que as pessoas nao sejam reassentadas em areas sob o
impacto de poeiras. Fez-se referencia a rumores Segundo os quais as pessoas
seriam reassentadas em areas de matas, o que levou a que fosse esclarecido que
nao estavam definidas quaisquer areas de reassentamento. 0 Consultor explicou
que um dos princfpios inerentes ao reassentamento, que seria seguido pela
Riversdale/Elgas, consiste em providenciar condic;::oes equiparaveis ou melhores do
que aquelas que existiam antes da implementagao do prajecto.
•

Projectos sociais: em relac;::ao a este aspecto, foram levantadas preocupagoes
tfpicas de areas de Mogambique onde as condigoes de vida sao precarias: os
intervenientes das aldeias de Benga-Sede, Capanga, Nhambalualu e Chingodzi
solicitaram a implementagao de acc;::oes de melhoramento das condigoes nas
escolas, unidades sanitarias, estradas, entre outras infraestruturas, como parte dos
programas sociais do Proponente. O Proponente explicou que a implementagao de
projectos sociais constituf am parte da agenda da Riversdale/ELGAS e que ta is
projectos seriam implementados em coordenagao com o Governo e em
conformidade com as prioridades estabelecidas o nfvel governamental, coma forma
de assegurar a sua conformidade com as necessidades da populagao.

•

Questoes do genero: foi questionado como seria tratada a questao do genera no
respeitante ao emprego, considerando que as operagoes de minerac;::ao
normalmente envolvem mao-de-obra masculina. 0 Praponente explicou que no
ambito do projecto, estao planeadas acc;::oes de formagao de pessoal e que as
oportunidades de emprego nao serao criadas em func;::ao do genera, mas sim das
habilidades profissionais e da aptidao ffsica dos candidatos.

Fase de EIA:

•

Tempo de vida do projecto: Os intervenientes inquiriram sabre o tempo de vida do
projecto e sea Central Termoelectrica continuaria a operar ap6s o encerramento da
mina. O Consultor explicou que o tempo de vida previsto para a mina e de 25 amos
e que se espera que a Central Termoelectrica seja encerrada na mesma altura que a
mina (i.e. em 2035). O Consultor explicou ainda que depois de 2035 poderao,
eventualmente, existir ainda recursos par explorar e, possivelmente, a intengao de
se prasseguir com a sua exploragao - no caso, uma nova Avaliac;::ao de lmpacto
Ambiental teria de ser realizada e isto poderia implicar tambem a continuidade do
projecto da Central Termoelectrica.

•

lmpactos cumulativos do projecto - qualidade do da agua: Foram expressas
preocupagoes com o incremento do consumo de agua que se pode esperar no
futura em resultado da implementagao dos varios projectos mineiras previstos para o
Distrito de Moatize, bem como do consequente crescimento da populagao. O
Consulter explicou que no contexto dos fluxos do Rio Zambeze, mesmo sob as
condigoes de fluxo mais baixo possfvel, a captagao e agua para uso nos projectos
de Mineragao e Construc;::ao da Central Termoelectrica em Benga nao tera
consequencias significativas. Os intervenientes foram informados que as equipas
que realizaram os EIAs para os projectos da mina e da Central Termoelectrica nao
tiveram acesso aos dados relativos ao proposto uso da agua pelos outros projectos
de minerac;::ao prapostos para a area, nao tendo, por isso, avaliado os impactos
cumulativos do USO de agua por tais projectos. Explicou-se ainda que 0 EIA
recomenda, contudo, que seja realizada uma Avaliagao Ambiental Estrategica para a
area como um todo, tendo em conta a existencia de varios prajectos previstos para a
area;
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•

lmpactos cumulatlvos do projecto - qualidade do ar: foram manifestadas
preocupa96es em relagao ao potencial impacto das poeiras que serao geradas pelos
varios projectos de mineragao de carvao na area. O Consultor realgou que o Estudo
da Qualidade do ar realizado como parte do EIA inclui diversas recomenda96es para
a mitiga9ao do impacto de poeiras, incluindo o retardamento de algumas das ac96es
de construgao, ate que algumas das vilas sejam reassentadas. O Consultor fez notar
que a gestao de poeiras constituirao um dos maiores desafios da Riversdale, tendo
salientado a necessidade de uma Avaliagao Ambiental Estrategica dos impactos
cumulativos das poeiras;

•

Emprego: as comunidades solicitaram a Riversdale e a Elgas que assegurem que
seja priorizado o emprego de pessoas locais. Foi explicado que o recrutamento da
for9a de trabalho esta a cargo da TMA, que faz a selecgao de pessoal de forma
aleat6ria, de acordo com as necessidades. Explicou-se igualmente que a polftica da
Riversdale e da Elgas e priorizar a contratas;ao de fors;a de trabalho local sempre
que tal esteja disponfvel. As comunidades foram informadas que a Riversdale tern
conhecimento que nem sempre este princfpio e respeitado pelas empresas que se
encontram as seu servi<;o e que continuara a envidar esfor9os para assegurar que a
polftica de emprego seja cumprido por todas as empresas contratadas pelo
Proponente;

•

Reassentamento: Verificou-se interesse em saber que medidas seriam tomadas
para se assegurar os direitos das pessoas locais. 0 Consultor clarificou que um
Plano de Acgao de Reassentamento ira recomendar quais as vilas que poderao
permanecer na Area do Tftulo Mineiro de Benga, com base nas constata96es do
Estudo de lmpacto Ambiental. 0 Consultor esclareceu ainda que o Plano de Ac9ao
de Reassentamento especiticara com clareza as perdas a que cada familia a ser
reassentada ira sofrer, bem coma as perdas iniciais das famflias que irao
permanecer na area e as compensa96es e apoio que as pessoas deverao receber,
incluindo infraestruturas e servi9os basicos, para que elas possam estar em
condigoes similares ou melhores que as actuais, em conformidade com os padroes
da International Finance Corporations (IFC).

Comentarios:

Foi apresentada uma serie de comentarios sabre varias quest6es, incluindo os seguintes:
•

•
•
•

•

0 EIA devera dedicar abordar com precaugao a questao do uso da agua e potencial de
poluigao do Rio Zambeze, tendo em conta o uso significativo a que este rio esta sujeito;
E necessario que seja realizada uma Avalia<;ao Ambiental Estrategica para os projectos
de carvao de Moatize, como forma de assegurar a avaliagao dos impactos cumulativos
dos varios projectos propostos para a area;
A Riversdale e a Elgas deverao esforgar-se por assegurar que o princfpio de priorizagao
de contratagao de forga de trabalho local seja seguido pelas empresas subcontratadas;
A comunidade nao se opoe ao reassentamento e ha esperanga que a Riversdale e a
Elgas irao honrar o seu compromisso de assegurar que sejam providenciadas as
comunidades casas e uma serie de outras condic;:6es que serao necessarias na nova
area;
0 Governo deve controlar os impactos dos varios projectos que possam causar danos a
saude das comunidades que vivem nas vizinhangas das propostas areas de mineragao.

A Matriz de Perguntas e Repostas inclui as quest6es e comentarios acima, bem como
outros levantados durante as Reunioes de Consulta Publica na fase de EIA.
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5.

Actas e Matriz de Perguntas e Respostas

As actas das reunioes realizadas em Maputo, Tete, Moatize e nas comunidades de BengaSede, Capanga, Nhambalualu e Chingodzi sao apresentadas no Anexo 4. A Matriz de
Perguntas e Respostas (MPR) produzidas para as mesmas reunioes sao apresentadas a
seguir.
As actas sumarizam a forma coma as reuni6es foram conduzidas, enquanto que a Matriz de
Perguntas e Respostas sumariza as quest6es levantadas pelos participantes nas reuni6es
de Consulta Publica realizadas ao longo do processo de EIA e as respectivas respostas. A
Matriz nao apresenta uma transcri~ao das Perguntas e Respostas, mas sim um resumo das
quest6es colocadas e respectivas respostas. Algumas respostas foram melhoradas neste
documento, com o objectivo de as tornar mais esclarecedoras. A MPR esta dividida em
duas partes: a primeira corresponde as reuni6es realizadas na fase de EPDA, enquanto que
a segunda corresponde as reunioes da fase de EIA.
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Matriz de Perguntas e Respostas
- Fase de E.PDA -
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Tabela 2: Matriz de Perguntas e Respostas - Fase de EPDA

QUESTOES

RESPOSTAS

Aspectos gerais
Existe algum estudo que possa ser
usado coma referencia para o presente
projecto? (Luis Varela, MICOA,
Ma uto

0 Consulter ja esteve envolvido em varios projectos
mineiros no mundo. Serao usadas referencias e
experiencias de outros projectos ja executados a nfvel
internacional.

Com quern ira o s6cio-economista falar
durante o estudo socioecon6mico que
sera realizado coma parte do EIA? Os
homens trabalham for a e as mulheres
nao respondem a perguntas na sua
ausencia. (Oneslo Cipriano,
Comunidade do Bairro Chin odzi

As casas a serem alvo do inquerito serao seleccionadas
aleatoriamente. Antes de se iniciar o levantamento, os
lfderes comunitarios serao contactados e, com o seu apoio,
sera estabelecido 0 calendario de trabalho para cada area.

Que teoria de avaliac;:ao de impactos
sera usada especificamente para este
projecto? (Luis Varela, MICOA,
Ma uto

Usaremos metodos padrao de Avaliac;:ao de lmpacto
Ambiental, em conformidade com criterios
internacionalmente aceites, tais coma probabilidade,
extensao, dura ao, intensidade e si nificancia.

Estou satisfeito com o projecto, mas
gostaria de saber se a mina sera
estabelecida em Capanga ou em
Nhambalualu. (David Sabonete,
Comunidade de Nhambalualu

Amina ira localizar-se em Capanga ea Central
Termoelectrica em Nhambalualu. Havera necessidade de
construc;:ao de outras infraestruturas relacionadas com o
projecto, mas a sua localizac;:ao ainda nao e conhecida.

Par que razao foi escolhida esta area
para a implementac;:ao do projecto?
(Domingos Ricardo, Chingodzi Ward
Comm unit

A escolha da area do projecto foi determinada pela
ocorrencia do recurso. A area e atribufda pelo Governo. A
mina nao podera localizar-se onde nao exista recurse por
ex lorar.

Ouvi dizer que a mina a ceu aberto ira
localizar-se nas montanhas, mas
existem machambas naquela area. A
mina ira localizar-se em Capanga ou
em alguma outra area? (Rui Samo,
Comunidade de Capanga)

Amina nao ira localizar-se nas montanhas, mas sim em
area pr6xima destas. Estao sendo realizadas pesquisas em
varias areas, para determinar se existe carvao. Serao
realizados estudos socioecon6micos e, em colaborac;:ao
com o Governo a das comunidades, serao discutidas
formas de minimizac;:ao dos impactos do projecto sabre a
vida das pessoas, incluindo as suas form as de
sobrevivencia.

Este projecto preve uma mina
subterranea e uma mina a ceu aberto?
Caetano Chale, MIMOC, Ma uto

0 projecto que esta sendo sujeito Avaliac;:ao de lmpacto
Ambiental preve apenas a minerac;:ao a ceu aberto.

Ja ouvi falar em acidentes ocorridos
em minas de carvao na China. Que
tecnolo ias serao utilizadas ara

Varios dos acidentes mineiros graves ocorrem em minas
subterraneas, nas quais se verifica um uso significativo de
ma
esada, um rande numero de correias

a
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prevenir acidentes? Serao usadas
tecnologias modernas ou antigas?
(Joaquim Augusto, Maputo)

transportadoras. No presente projecto, a minera9ao sera
feita a ceu aberto, sendo este um metodo muito mais
seguro que a mineragao subterranea. Serao usadas
tecnologias modernas, baseadas em padr6es
internacionais. Alem disso, os trabalhadores envolvidos nas
opera96es receberao treino adequado, e durante a
execugao do trabalho serao tomadas medidas serias para a
protecgao dos trabalhadores, do publico em geral e do
ambiente.

Transporte de carvao e mercados potenciais
Que rota sera usada para leva o
carvao a mercados internacionais?
Quais sao os mercados potenciais?
(Jose Albano, Ministerio de
Transportes e Comunicar;:oes,
Maputo)

As op96es de transporte estao sendo investigadas,
incluindo o transporte ferroviario e o transporte fluvial ao
longo do Rio Zambeze. Pretende-se usar o Porto da Beira,
estando em curso discuss6es a este respeito com a
Empresa de Portos e Caminhos de Ferro de Mo9ambique e
a CCFP. No que diz respeito aos mercados, pretende-se
fornecer o carvao preferencialmente a Tata Steel, empresa
parceira da Riversdale, sendo que possfveis mercados
estao sendo investigados na fndia, Brasil, Europa e China.

Por que razao a componente de
Transporte nao esta inclufda nesta
Avalia9ao de lmpacto Ambiental?
(Cristina Louro, Centro Terra Viva,
Maputo)

A componente de transporte sera submetida a uma
Avalia9ao de lmpacto Ambiental.

Foi mencionada a possibilidade de uso
do Rio Zambeze como via de
transporte do carvao. Historicamente,
o Zambeze foi muito usado para
efeitos de transporte. Por isso,
importante que o EIA avalie as
consequencias do uso do Zambeze,
tendo em conta que serao usados
metodos modernos, diferentes dos que
eram usados no passado. (Joaquim

e
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Fornecimento de energia produzida na Central Termoelectrica
Que quantidade de electricidade sera
usada pela mina e o que sera feito
com a electricidade remanescente?
(Jeronimo Marrime, Electricidade de
Mo ambi ue, Ma uto

Amina ira usar cerca de 70 MW de electricidade; cerca de
430 MW serao usados por outros consumidores.

Foi mencionado que a electricidade
podera ser exportada para a Africa do
Sul atraves da linha de transmissao de
500kV. Foi realizado algum estudo
para avaliar se a iinha tern capacidade
para acomodar a electricidade
adicional a ser gerada pela Central
Termoelectrica? (Jeronimo Marrime,
Electricidade de Mor;:ambique,
Ma uto

Foi feita uma avalia9ao tecnica da linha. Foi determinada a
necessidade de incremento da capacidade da linha para
acomodar as necessidades do projecto.

Ha algum tempo, a empresa realizou
levantamentos ·unto da comunidade,
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alegadamente para que pudessemos
vir a beneficiar de energia electrica.
Contudo, a comunidade continua sem
electricidade. (Horacio Maluva,
Comunidade de Ca an a

sabre o assunto.

A agua que sera usada no projecto
sera captada do Rio Revuboe au do
Rio Zambeze? Custodio Judlao,
VALE, Tete)

Estudos preliminares indicam que podera ser usada agua
do Zambeze para a Central Termoelectrica. No caso da
minerac;:ao, 0 balanc;:o de agua leva considerac;:ao de duas
op96es, nomeadamente 0 USO da agua do Rio Revuboe e 0
d ' • dR'Z b

I
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Qualidade da agua
Como sera gerida a agua de lavagem
do carvao? Existira uma estac;:ao de
tratamento de agua, OU esta sera
descarregada no rio sem tratamento?
(Carlota Furno, Associa~ao para
Transforma~ao Rural, Maputo)

A agua residual resultante da lavagem do carvao sera
conduzida para um local especffico. Ao fim de um
determinado perfodo de tempo, o local sera protegido, coma
form a de prevenir poluic;:ao subsequente. No EIA sera
estabelecido o modelo a ser usado para o controlo dos
impactos potenciais associados a agua polufda. A medida
sera igualmente aplicavel com relac;:ao agua a ser usada
t I d • .
•

a

lmpactos cumulativos do projecto - fornecimento de agua
Existem dois projectos de explorac;:ao
mineira de grande dimensao propostos
para a area de Moatize, que
necessitarao de fazer uso de um
recurse hfdrico l'.mico, nomeadamente
o Rio Zambeze. Este recurso, embora
possa parecer inesgotavel, podera vir
a sofrer impactos irreversfveis. Seria
possfvel as duas grandes empresas
com projectos propostos para a area
estabelecerem um piano conjunto de
gestao da agua? (Alfredo Chambule,
Mozambique Leaf Tobacco, Tete)

Existe a oportunidade dos varies projectos previstos para a
area trabalharem de form a coordenada em questoes
relacionadas com a gestao dos impactos sabre o Rio
Zambeze. Tai oportunidade devera ser explorada, embora
as AIAs dos diversos projectos sejam conduzidas
independentemente. Deve-se mencionar que situac;:oes
deste tipo verificam-se em varias outras regi6es do mundo
onde empresas com projectos em areas adjacentes usam
os mesmos recursos de agua e trabalham de forma
coordenada para os gerir.

A gestao da agua e um aspecto muito
importante deste projecto. Deve-se
notar que existem varies utentes dos
recurses de agua, com diferentes
interesses, que devem ser
considerados. (Cacilda Machava,
ARA-Zambeze, Tete)
Trabalho numa empresa que faz uso
da agua de um vale associado ao
sistema hidrol6gico do Rio Zambeze indirectamente, a nossa empresa faz
USO da agua do Rio Zambeze. A agua
parece abundar no Zambeze, mas
sabemos que a escassez de agua
uma tendencia global, pelo que
devemos agir em protecc;:ao deste
recurse, preservando-o para as
gerac;:oes futuras. (Alfredo Chambule,
Mozambi ue Leaf Tobacco, Tete
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