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OBJECTIVO DO ESBOCO DO PLANO DE
GESTAO AMBIENTAL
Este Plano de Gestao Ambiental (PGA) transpoe as constatayaes e as recomenda9oes da Avaliayao de
lmpacto Ambiental (AIA) para o Projecto do Energia de Benga proposto pela Riversdale e ELGAS, SARL
perto de Tete, em Moyambique, realizado durante 2008/2009 para medidas claras para proceder a gestao e
a monitorizayao dos impactos ambientais e sociais, a serem implementadas durante as fases de
construyao, operacionais e de desmantelamento do projecto.
A AIA fez-se com base no caso do projecto, por outras palavras, com base na informayao providenciada
pelo planeamento inicial a feito pela Riversdale e ELGAS. Vista que ainda esta para se elaborar a
concepyao final do projecto, o Plano de Gestao Ambiental deve ser actualizado ap6s a concepyao final.
Alem de mais, se o projecto obtiver aprovayao ambiental, quaisquer condiyaes de aprovayao que sejam
especificadas pelo MICOA deverao ser inclufdas no PGA.

COMENTARIOS E INQUERITOS
Gabinete de Participa~ao Publica
Sr Mia Couto I Sra Sandra Fernandez
lmpacto Lda
Av. Martires Da Machava, 958
Maputo, Moyambique
Tel: (021) 499 636
Fax: (021) 493 019
Email: sfernandes@impacto.co.mz

· Aprecia~lo para a participa~io dos intervenlentes
Muitos intervenientes tern participado activamente ao longo do processo da AIA, ate a data,
assistindo as reunioes, e despendendo tempo a preparar apresentay()es por escrito. A equipa da
AIA deseja manifestar o seu sincere apre90 por estes esforyos.
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1

INTRODU<;AO

A Riversdale Mining, atraves da sua subsidiaria m0<;ambicana, a Riversdale Mo9ambique Limitada (Riversdale),
adquiriu 22 licen9as de explora9ao de carvao na Bacia de Carvao de Moatize, em Mo9ambique. A Riversdale
pretende comec;:ar as suas operac;:6es a minar a sua Area do Titulo Mineiro de Benga, localizada a leste de Tete,
no Distrito de Moatize, em Moc;:ambique. A area cobre 4560 ha e faz fronteira com os rios Zambeze e Revuboe
(veja a Figura 1-1 ).
Este Plano de Gestao Ambiental (PGA) transp6e as constatac;:6es e as recomendac;:6es da Avaliac;:ao de lmpacto
Ambiental (AIA) para o Projecto de Energia de Benga proposto, realizado durante 2008/2009, para medidas
claras de gestao e monitorizac;:ao dos impactos ambientais e sociais, a serem implementadas durante as fases de
construc;:ao , operacionais e de desmantelamento do projecto. 0 PGA ira ser um documento publico e legalmente
vinculativo para a empresa, assim que for aprovado pelo MICOA.

0 Relat6rio da AIA e o PGA foram preparados em conformidade com os requisitos da Lei do Quadro Ambiental
(Lei 20 de 1997), a Lei de Electricidade (Lei 21/97 de 1 de Outubro), os Regulamentos para a Avaliac;:ao de
lmpactos Ambientais (Decreto 45/2004) ea Lei de Minas (Lei 14 de 202). 0 Aertigo 10 da Lei de Minas refere-se
ao piano de gestao ambiental (PGA), o qual deve conter informac;:ao sabre a maneira como o proponente ira
alcanc;:ar as metas ambientais, bem como sobre o programa de monitorizac;:ao ambiental e sobre o programa de
encerramento.

LEGEND
c::J Benga Mineral Title Area (BMTA)
Riversdale Tenure
CVRD Tenure
NABTenure
I!!!!!! CAMEC Tenure
c::J Productive Series
(Lower Karoo)
--- Rivers
Roads
-

Figura 1-1: A Area do Tftulo Mineiro de Benga, da Riversdale, situa-se a 14 km a leste da
Cidade de Tete, na Provincia de Tete, Mor;ambique.

1.1

Abordagem ao desenvolvimento do PGA

As medidas de gestao e monitorizac;:ao descritas neste PGA foram informadas par uma avaliac;:ao ambiental
independente da operac;:ao de minerac;:ao proposta, conforme registada no Capftulo 7 do Relat6rio da Avaliac;:ao
do lmpacto Ambiental, e nos relat6rios especializados associados.
Sempre que os peritos da AIA identificaram impactos potenciais de moderada ou maior significancia,
recomendaram-se medidas de mitigac;:ao para evitar ou reduzir o impacto, se este fosse negativo, ou para reforc;:ar
o impacto, se este fosse positivo. Recomendaram-se os seguintes tipos de medidas de mitigac;:ao, em func;:ao do
impacto:
AVAUAf;AO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA)
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•
•
•
•

1.2

Tecnicas de desenho para evitar o impacto (p.ex. evitar a colocac;ao de estradas de transporte perto de
aldeias);
Metodos para minimizar o impacto (p.ex. suprimir a poeira nas estradas);
Metodos para reabilitar/reparar um impacto (p.ex. reabilitar uma area ap6s a perturbac;ao);
Medidas para compensar os impactos (p.ex. oferecer acesso alternativo a um local, se o acesso original
estiver bloqueado).

Finalizar o PGA

Para alem das limitac;6es listadas nos estudos especializados e no capftulo 7 do Relat6rio da Avaliac;ao do
lmpacto Ambiental, houve tres limitac;6es principais AIA e, portanto, tambem ao PGA, conforme se segue:

a

•

•

•

Devido ao tempo necessario para estabelecer a geoqufmica dos solos, da base rochosa (material de
superffcie) e do carvao, a AIA baseia-se em informa96es geoqufmicas preliminares, que precisavam de ser
sujeitas a avaliac;6es conservadoras;
Havia pouca informac;ao sabre o planeamento da concessao de minerac;ao adjacente disponfvel a pedido, ou
do domfnio publico. Por conseguinte, a AIA realizou-se sem poder beneficiar de programac;ao conjunta com o
concessionario adjacente;
A informac;ao tecnica acerca da concepc;ao de base da mina proposta, ainda nao estava totalmente
desenvolvida na altura em que se efectuaram a AIA e este PGA.

Face ao exposto acima, este PGA, compilado em Junho de 2009, esta direccionado para o cenario de base do
planeamento e da concep9ao da mina, enquanto a Riversdale e a ELGAS continuarn a desenvolver e a
aperfeic;oar este ultimo, e enquanto aguardam o registo duma decisao do MICOA. E provavel que o trac;ado
dalgurnas das instalac;6es, tais como os dep6sitos de residues, va mudar no decurso da concepc;ao
pormenorizada, em parte por razoes tecnicas e, em parte, como uma resposta as recornendac;6es da AIA.
Consequentemente, o PGA contem extensas referencias aos requisites de concepc;ao, a fim de assegurar que se
consideram as salvaguardas necessarias a medida que se define a concepc;ao porrnenorizada da rnina. Assim, o
PGA tera de ser actualizado, apoiado pela avaliac;ao e verificac;ao especializadas necessarias, para determinar
que os padr6es do projecto se vao cumprir, de forma a reflectirem o seguinte:
•
•
•
•
•

Planeamento e concepc;ao finais da mina, inclujndo a informac;ao geoqufmica actualizada e previs6es mais
firmes relativas ao potencial da drenagem acida da mina;
Em resultado do supramencionado, potenciais alterac;oes na concepc;ao das infra-estruturas de gestao da
agua e de controlo da poluic;ao;
Mudanc;as na configurac;ao do projecto, recomendadas pela AIA (veja secc;ao 1o, Alternativas, do EIR);
As condic;6es de aprova9ao especificadas pelo MICOA, se o projecto obtiver aprova9ao ambiental;
Recomendac;6es aplicaveis a partir do Plano de Acc;ao de Reassentamento.

Obter-se-a do MICOA e do Ministerio de Recursos Minerais e Energia a aprovac;ao do PGA Final, inclusive as
alterac;6es feitas durante a revisao da concep9ao, antes do inicio da construc;ao do projecto.
Conforme observado anteriormente, a fim de minimizar os impactos sociais, a AIA recomenda qua as aldeias de
Benga-Sede e Nhambaluala, incluindo todas as suas unidades, nao sejam reassentadas. Esta recomendac;ao
esta sujeita a verificac;ao final no Plano de Acc;ao de Reassentamento, tendo em considera9ao todos os impactos,
incluindo a disponibilidade de recursos naturais. Presume-se que todas as unidades da aldeia de Capanga
(Nzinda, Luani, Gula, Mpala e Nhanganjo) irao ser reassentadas, e que isto estara conclufdo ate ao final de 2012.
Por isso, estas aldeias s6 ficarao sujeitas aos impactos de curto prazo da construc;ao da mina, nao superiores a
dois anos de durac;ao. As unidades de aldeia Mpala e Nhanganjo serao reassentadas primeiro, pois situam-se
aonde se prop6e a minerac;ao inicial. Aonde for relevante sao, portanto, indicadas as medidas de mitigac;ao e
monitorizac;ao dos impactos nos alde6es para o periodo ate 2012.
Esta lei tambem exige que a Riversdale e Elgas apresentem um relat6rio anual de gestao ambiental ao MICOA.

1.3

Estrutura do PGA

No PGA faz-se a distinc;ao entre as fases da concepc;ao, da construc;ao, da operac;ao e do encerramento do
projecto. As disciplinas especializadas da AIA s6 se reflectem nas fases do projecto, em que elas sao relevantes,
e nao necessariamente em todas as fases. Ha, inevitavelmente, um certo grau de repetigao que ocorre na
apresentac;ao dos requisites para cada uma dessas fases.
Neste PGA, para cada area de disciplina especializada da AIA, apresentam-se medidas de mitigac;ao/gestao
ambiental e de monitorizac;ao, principalmente no formato de tabela, indicando o seguinte para cada uma, quando
relevante: 'Objectives', 'lndicadores Fundamentais do Desempenho', 'Medidas de Gestao', 'Monitorizac;ao',
'Analise', 'Apresentac;ao de Relat6rios' e 'Acc;6es Correctivas'. Na secc;ao de Opera96es do PGA indica-se a
'Legislac;ao e Padr6es Relevantes' para cada disciplina.
AvALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA)
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1.4

Resumo dos pianos a serem desenvolvidos

A AIA conduziu-se com base no cenario de base do projecto. A Riversdale e Elgas encontram-se no processo de
adaptac;:ao da concepc;:ao da mina, como parte do seu estudo de viabilidade, e informada pelas constatac;:6es da
AIA e pela analise de alternativas realizada na AIA. A AIA recomendou que, assim que a concep9ao fina
estivesse conclufda, se desenvolvesse uma serie de pianos de apoio gestao ambiental e social da concepc;:ao,
constru9ao, opera9ao e encerramento.

a

A Tabela 1.1 resume os pianos a serem desenvolvidos em apoio ao PGA. Estes pianos devem ser desenvolvidos
assim que estiver conclufda a concep9ao final da mina, e antes do infcio da construc;:ao . Na Tabela 1.1 tambem
se indica a frequencia recomendada para a analise.
Tabela 1-1: Resumo dos pianos a serem desenvolvidos em apoio do PGA
Objectivo

Plano

.

.~. i~·

Plano de
Desenvolvimento
Social
Programa de
Reabilitac;:ao das lnfraestruturas

Plano de
Encerramento da
Mina e da Central
Termoelectrica
Programa de
Monitorizac;:ao
Plano de
Envolvimento dos
lntervenientes
Sistema de Gestao
Ambiental

Orientar a empresa em como contribuir para um beneffcio duradouro na
regiao, atraves duma abordagem sustentavel a minerac;:ao de carvao e
a gerac;:ao de energia, que fortalec;:a 0 potencial s6cio-econ6mico local,
duma maneira ambientalmente responsavel.
Este programa basear-se-a nas especificac;:oes dos Pianos abaixo,
alistados no resto desta tabela, como o mfnimo:
• Plano de Maneio e de Gestao dos Solos, que rege a remoc;:ao, o
empilhamento de reservas, o rnanuseamento e o restabefecimento
de solos de superffcie;
• Um Plano de Restabelecimento da Vegetac;:ao, que determina os
tipos de gramfneas, OS metodos de propagac;:ao, a fertilizac;:ao, 0
restabelecimento e a manutenc;:ao da flora natural no local, incluindo
tanto a flora herbacea como a flora lenhosa;
• Um Plano de Monitorizac;:ao compreensivo (veja abaixo), preparado
e implementado como parte do Programa de Reabilitac;:ao das lnfraestruturas de Minerac;:ao e Mineiras;
•
0 Plano de Encerramento.
•
Determinar os objectivos do encerramento.
•
Dar uma visao e uma filosofia a reabilitac;:ao.
•
Orientar as medidas de encerramento a serem implementadas em
todas as fases do projecto.
•
Ap6s a concepc;:ao final, um Plano de Monitorizac;:ao consolidado,
inclusive de todos os pianos individuais actualizados, para justificar
as mudanc;:as na infra-estrutura e no trac;:ado do projecto.
•
Orientar o envolvimento que esta a decorrer com os intervenientes
do projecto, incluindo as autoridades e os empregados.
•

Gerir formalmente e sistematicamente os requisitos para a gestao
ambientalmente responsavel do projecto.
•
Esforc;:ar-se pelo melhoramento continua.
Pianos.de Engenharia/Tecnicos
,_.
. -· . .
Plano de Maneio de
•
Oferecer orientac;:oes especfficas aos empreiteiros de minerac;:ao,
Materiais
quanto a identificac;:ao de materiais no poc;:o da mina, ao
manuseamento, ao empilhamento de reservas e a colocac;:ao de
material de superffcie e de material esteril.
•
ldentificar os materiais carbonfferos de risco, nos poc;:os da mina,
durante o avanc;:o da mesma, saber quais os materiais a serem
compactados quando recolocados no pogo, e saber como e onde
manusear o material de superffcie que sera necessario no
desmantelamento, para encher as rampas.
•
O piano de maneio de materiais tambem deve identificar os
recursos que sao necessaries para p6r em pratica o controlo do
maneio, do empilhamento e da colocac;:ao de materiais
carbonfferos, durante as operac;:oes dos poc;:os da mina.
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Anualmente.

Anualmente

Anualmente

Anualmente
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Plano de Gestao da
Qualidade do Ar

•

Providenciar especificag6es detalhadas de todas as medidas, de
forma a garantir que a qualidade do ar satisfaga o padrao do
projecto, quando se desenvolver o piano final.

Anualmente

Plano de Gestao
Acustica

•

Providenciar especificag6es acusticas detalhadas para as margens
acusticas e para a triagem acustica dos equipamentos, quando se
desenvolver o piano final.

Plano de
Manuseamento e
Gestao de Solos

•

Como principal contribute para uma reabilitagao de sucesso, dar
orientagoes especificas para a remogao do solo, o manuseamento
do solo, seu empilhamento e gestao, e para as necessidades de
restabelecimento, adequadas para serem implementadas por um
empreiteiro de construc,;:ao.

Anualmente. A.
medida que a
mineragao
progredir, devem-se
incorporar
quaisquer novos
elementos que
requeiram
mitigagao, inclusive
a detonac,;:ao.
Anualmente ate
atingir a produc,;:ao
plena, depois disso
em cada tres anos.

Plano lntegrado de
Gestao de Agua e
Residuos

•

Desenvolver um Plano de Gestao de Agua e Resfduos (PIGAR)
para o periodo operacional da mina. Este piano deve incluir as
disposic,;:oes e salvaguardas necessarias para garantir a gestao
adequada e permanente da agua contaminada, a fim de limitar o
potencial de contaminagao da agua superficial e subterranea.

Anualmente ate
atingir a produc,;:ao
plena, depois disso
em cada tres anos.

Plano de Gestao de
Residuos Perigosos

•

Prevenir a contaminac,;:ao dos solos e da agua, os incendios
acidentais e as lesoes em pessoas ou animais, por parte do
empreiteiro.

Anualmente,
durante a
construc,;:ao.
Actualizado ap6s a
construgao e
analisado
anualmente ate
atingir a produgao
plena, depois disso
em cada tres anos .

-Biol6gico _·
Plano do Viveiro

. ..
•

"

•

Planear o tragado e a utilizagao do local do viveiro, como um factor
principal contribuinte para a reabilitagao.

Plano de
Restabelecimento da
Vegetagao

•

Determinar e especificar OS tipos de gramineas, OS metodos de
propagagao, a fertilizagao, o restabelecimento e a manutengao da
flora natural no local, incluindo a flora herbacea e lenhosa.

Anualmente

Plano de Gestao da
Terra para as areas
nao-minadas

•

Reter e proteger areas de grande biodiversidade, sempre que
possivel.
Proteger e continuar a oferecer habitat para a fauna, em particular
para as especies ameagadas que ocorrem no local.
Proteger as zonas humidas existentes no local.
Melhorar as areas ja transformadas, incluindo as zonas hUmidas, ao
longo do tempo.
Assegurar a integridade continua da terra que se situa fora da area
de minerar;:ao e da area de desenvolvimento.

Anualmente

Anualmente, caso
se encontrem
algumas especies
em vias de extingao
Anualmente

•
•
•
•

Plano de Protecgao
para as Especies em
Vias de Extirn;:ao
encontradas no local

•

Especificar como e que vai proteger qualquer especie em via de
extinr;:ao que for encontrada no local.

Pianos de gestao de
especies ameagadas

•

Especificar a gestao da fauna ameagada no local.

S6cio-econ6mico·
Plano de Acgao de
Reassentamento

• Determinar quais sao as aldeias a serem reassentadas
• Orientar o reassentamento das aldeias
• Orientar a determinar;:ao das perdas e da compensar;:ao das aldeias
que irao permanecer dentro da area do titulo mineiro.
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Plano

Frequencia da
analise

Objectivo

Plano de Gestao
S6cio-econ6mica

•

Concentrar-se na mitigagao de impactos s6cio-econ6micos
negativos e, em ligagao com o Plano de Desenvolvimento
Sustentavel, reforgar os impactos positivos.

Anualmente

Plano de Prevengao
de Doengas

•

Planificar a prevengao de infecg6es e doutras doengas, incluindo a
malaria, o HIV/SIDA e outras doengas durante o tempo de vida do
projecto (durante a constru9ao, bem coma durante a opera9ao).
Providenciar diagn6sticos, tratamento e cuidados aos empregados
infectados por qualquer uma das doenc;:as listadas.
Detalhar uma campanha de consciencializagao respeitante a
prevengao de doen9as infecciosas e de malaria, no seio dos
trabalhadores da construgao e ao nfvel da comunidade.

Anualmente

•
•
Plano de Prevengao
de ITSs e do
HIV/SIDA
Plano de Gestao de
Trafego para a fase
de construgao do
projecto

•

Este sera um componente especffico do Plano de Prevengao de
Doengas.

Anualmente

•

Anualmente durante
a construgao

Plano de Gestao
Arqueol6gica

•

Gerir a seguranga publica ao longo das estradas publicas fora das
areas do titulo mineiro, e das estradas de acesso a constrw;:ao ,
dentro da area do titulo mineiro, incluindo um piano de
sensibilizagao.
Para fazer a gestao de locais e artefactos arqueol6gicos, caso se
descubram alguns.

1.5

-

Resumo das estruturas de intervenientes, a serem estabelecidas

Os intervenientes do projecto em Moc;ambique incluem o governo aos niveis local, provincial e nacional, pessoas
das aldeias na area do tftulo mineiro, e uma ampla gama de intervenientes de todos os sectores da sociedade
local , provincial e nacional. Estes incluem, por exemplo, representantes de intervenientes de sectores da
sociedade, tais como a agricultura, os neg6cios e o comercio, o clero, 6rgaos de conservac;ao, de educagao, do
meio ambiente, institui96es financeiras e mutuarias, organismos da saude, jurfdicos e laborais, meios de
comunicac;ao, meios de transporte, organizac;6es profissionais, de turismo e outras, incluindo as ONGs.
Na Tabela 1-2 encontra-se um resume das estruturas consultivas e de liga9ao entre a Riversdale e Elgas, e as
seus intervenientes que estao inclufdos no PGA, juntamente com o objectivo e a adesao de cada fase do projecto
em que se devem estabelecer, indicando-se tambem a durac:;:ao.
Tabela 1-2: Resume das estruturas consultivas e de ligai;ao entre a Riversdale e Elgas, e os seus
intervenientes que estao inclufdos no PGA
Estrutura

Fase do Projecto
em que deve ser
estabelecida

Adesao

Dura9ao

Forum para o
Desenvolvimento
Social

Ajudar a empresa na
priorizagao de iniciativas para
o seu Plano de
Desenvolvimento Social,
conforme os termos do
Contrato de Minerac:;:ao
celebrado com o Governo
Mogambicano

Representac;ao
inclusiva pelos
intervenientes,
incluindo o governo e
os lfderes comunitarios
chave, mulheres e
outros.

Concepgao

Ate as estruturas
do Plano de
Desenvolvimento
Social serem
aprovadas.

Comissao de
Ligagao entre a
Comunidade e a
Constrw;:ao

• Ajudar a Riversdale e Elgas
e os seus contratantes a
causarem as mfnimas
perturba96es possfveis a
vida das popula96es locais,
agindo como um canal
entre a populagao local e a
empresa e o seu
empreiteiro de construc;:ao.

Todas as aldeias
estarao representadas
na comissao atraves de
representantes
recomendados por elas
pr6prias.
Os empregados do
acampamento de
construc;:ao serao
representados pelos
seus capatazes.

Constru9ao

Pela durac:;:ao da
construgao

• Ajudar na disseminac;:ao de
informagao aos aldeoes e a
obte r reacc;:oes dos
mesmos.
• Aiudar a resolver quest6es
AVALIAyAO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA)
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Estrutura

Objective

Adesao

Fase do Projecto
em que deve ser
estabelecida

Durai;:ao

e conflitos, incluindo
aquelas entre empregados
e aldeoes
Comissao de
Segurani;:a e
Protecgao

• Analisar incidentes e
resolver quest6es
relacionadas com a
seguranga e a protecgao,
entre o projecto e a
comunidade.

Riversdale e Elgas, o
governo e
representantes das
aldeias locais

Construgao

Anualmente

Riversdale e Elgas, o
governo, as
comunidades locais e
outros intervenientes.

Constru9ao

Tempo de vida da
min e da central
termoelectrica

Representagao
inclusiva por uma
ampla gama de
intervenientes,
incluindo o governo,
ONGs, lfderes
comunitarios chave,
mulheres e outros, bem
como a Riversdale e
Elgas e outras grandes
empresas na area.

Opera9ao

Tempo de vida da
min e da central
termoelectrica

• Disseminar e monitorizar
todas as regras e
regulamentos relacionados
com a seguranga e a
protecgao.
• Preparar directrizes claras e
detalhadas, relativamente
ao transporte, maneio e
armazenagem de
explosivos, a seguran9a de
trafego e a outras quest6es
de seguranga e protec9ao.
Comissao de
Monitoriza9ao
Ambiental (CMA)

Varias estruturas
para o piano de
desenvolvimento
social (veja a
Figura 4-10)

1.6

• Monitorizar o desempenho
ambiental face ao PGA
• Desenvolver o acordo
referido no Artigo 28 da Lei
de Minas (Lei 14 de 2002)).
Orientar e apoiar a
implementa9ao do Plano de
Desenvolvimento social

Sistema de gestao ambiental

A Riversdale e Elgas irao implementar um sistema reconhecido de gestao ambiental, tal como a norma ISO
14001, em conformidade com os requisitos do PGA. 0 objectivo deste sistema e gerir formalmente e
sistematicamente os requisitos para a gestao ambientalmente responsavel do projecto, bem como envidar
esforgos para um melhoria continua. A preparagao da implementagao deste sistema comer;:ara durante a fase de
concepr;:ao, e o sistema implementar-se-a no momenta do infcio da construgao.

1. 7

Auditioria

0 Regulamento relativo ao Processo de Auditoria Ambiental (Decreto 32/2003) requer auditorias ambientais das
actividades das organizar;:oes privadas cujas actividades tern o potencial de causar danos ambientais, de forma a
garantir que ha conformidade com os seus Pianos de Gestao Ambiental que foram aprovados. 0 projecto deve
ser auditado por auditores independentes de renome internacional, face ao cumprimento do Plano de Gestao
Ambiental , uma vez por ano.

1.8

Apresentac;ao de Relat6rios e actualizac;ao do PGA

De acordo com a Lei de Minas (Lei 14 de 2002), o PGA deve ser actualizado e aprovado em cada cinco anos.
Esta lei requer tambem que a Riversdale apresente um relat6rio anual do gestao ambiental ao MICOA.
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DESCRl<;AO CONCISA DO PROJECTO

0 carvao termico para a central termoelectrica sera fornecido pela mina de carvao adjacente. A central termoelectrica
proposta sera modular, e desenvolvida em fases de 500 MW cada, de 2012 a 2016. Eventualmente, conseguira gerar
2000 MW de energia. A central termoelectrica vai vender energia a MoQambique e fornecer electricidade a mina de
Benga, bem como exportar energia para a Africa do Sul.
0 carvao termico de elevado grau de cinzas e
normalmente utilizado na geraQao de energia, e sera
usado para alimentar a central termoelectrica de
Benga. Em plena produQao (todos os quatro modules),
esta central vai consumir 4 milh6es de toneladas de
carvao termico domestico por ano, ou 20 800
toneladas de carvao por dia.
0 piano do cenario basico e partilhar a linha de
transmissao de 400 kV que sera construida pela EDM,
a partir da subestaQao de Matambo a sul de Tete, para
Blantyre, no Malawi. Esta linha chama-se a
lnterligaQao do Malawi. A central termoelectrica sera
construida, operada e encerrada em quatro fases,
como se segue:
•

Concep~ao

e

programa~ao

do projecto

A breve descric;:ao do projecto que aqui se oferece, representa
o 'cenario de base' do projecto, ou seja, o planeamento inicial
da Riversdale e da Elgas. A AIA foi feita com base no cenario
de base do projecto, estando a Concepc;:ao Final do projecto
ainda para ser feita a qual ira incorporar as conclusoes do
processo da AIA.
A programac;:ao para a construc;:ao e a entrada em
funcionamento da central termoelectrica, no presents
documento, reflecte o planeamento com base no cenario de
base. A programac;:ao apresentada neste documento e
provis6ria e sera actualizada assim que se liver concluido a
concepc;:ao final do projecto.

Uma fase de construc;:ao que abrange seis anos, durante as quais se construem os quatro modules, coma se
segue:
a construc;:ao do primeiro modulo de 500 MW e das infra-estruturas associadas, a ter inicio em 2010, ate ao
primeiro modulo se tornar operacional, no primeiro trimestre de 2012;
a construc;:ao dos proximos tres modules de 500 MW, com estes modules a serem encomendados,
respectivamente, em Janeiro de 2013, Janeiro de 2014 e Janeiro de 2015.

•

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

•

Uma fase de encerramento de cerca de dois anos, durante a qual se ira efectuar a recuperaQao activa, a
reabilitac;:ao e a desactiva9ao;

•

Uma fase de pos-encerramento, durante a qual se ira efectuar a monitorizac;:ao da reabilita9ao ate o projecto de
mitigac;:ao estar completado duma maneira satisfat6ria.

A vida do projecto para o qual se esta a proceder ao requerimento ambiental sera de 25 anos. A central ira funcionar
24 horas por dia, 365 dias por ano.
Figura 2-1 mostra a infra-estrutura fundamental, os povoamentos e os rios Zambeze e Revuboe. A proposta inicial da
Riversdale e Elgas previa o reassentamento de todas as aldeias dentro e imediatamente fora da area. As principais
infra-estruturas da central termoelectrica constarao dum deposito de residues ocidental, estradas de acesso e de
serviQo, correais transportadoras, a zona de influencia da central, uma esta9ao de bombagem, um reservat6rio
efluente, uma clinica, ediffcios de administrac;:ao da central, e a linha de transmissao que ligara a central
termoelectrica a subesta9ao de Matambo.
Os residues da central termoelectrica incluirao o seguinte:
•

Cinzas da central termoelectrica serao eliminadas no dep6sito de residues ocidental.

•

0 lixo domestico sera eliminado num vazadouro.

•

O~ residues industriais e perigosos, p.ex. oleos usados, serao eliminados de acordo com os regulamentos
moc;:ambicanos.

Ap6s o encerramento em Benga, a area ira estar adequada para pastagem para animais. A reabilitaQiio ira envolver o
tapar do deposito de eliminaQao de residues com um material inerte, o cobri-lo com solo de superffcie, e o planta-lo
com vegetac;:ao. Os declives do deposito serao concebidos para minimizar a erosao ap6s se ter plantado vegeta9ao
de novo.
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Figura 2-1: Localizac;ao da Area do Tftulo Mineiro de Benga (BMTA), perto de Tete.

a

0 mapa mostra a localiza9ao do projecto cumu/ativo de minera9ao e da central e/ectrica em rela9ao infra-estrutura
fundamental, aos povoamentos e aos rios Zambeze e Revuboe. 0 nivel das cheias de 1:100 anos tambem esta indicado
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2.1

Cararacterfsticas que justificam ·uma considerac;ao especial

A Central Termoelectrica de Benga esta localizada num ambiente sensfvel, do ponto de vista ambiental e social. E
provavel que algumas aldeias nao sejam reassentadas, e que permanegam na area do tftulo mineiro (esta questao
sera determinada pelo Plano de Acgao para o Reassentamento, actualmente a ser desenvolvido). Todos os
operadores no local tern de compreender que a gestao diligente de todos e de cada um dos componentes da central
electrica, sera necessaria, durante todas as fases do seu desenvolvimento. A Riversdale e Elgas devem assegurar
que todas as pessoas que operam no local compreendem a sensibilidade do local
As sensibilidades fundamentais do ambiente do projecto descrevem-se abaixo:
a) 0 projecto esta localizado na confluencia de dois grandes rios, o Rio Revuboe e o Rio Zambeze. 0 Rio Zambeze
e a principal fonte de abastecimento de agua para milh6es de pessoas pelo rio abaixo ate
a costa.
b) Partes da area do projecto estendem-se para o interior dos ambientes das zonas hUmidas nas planfcies aluviais
dos rios Revuboe e Zambeze. Estas planfcies aluviais constituem um tipo de habitat sensfvel
c) Ha oito sistemas significativos de zonas hUmidas que ocorrem na area do projecto, para alem das areas das
planfcies aluviais. Embora utilizadas por pessoas locais, todas estas zonas hUmidas tern um alto valor de
conservac;ao
d) Ha um total de 15 unidades de aldeia que ocorrem na BMTA, ou que sao imediatamente adjacentes a esta (Figura
2-3). Destas, cinco terao que ser reassentadas, pois situam-se directamente no caminho da mina ou dentro da
zona de seguranc;a da mesma. A AIA recomenda que as outras aldeias permanec;am na area. Serao necessarios
os devidos cuidados para minimizar sempre os impactos nas restantes aldeias.
e) Ha locais sagrados que se situam na BMTA. Aqueles que nao serao reassentados, devem ser sempre protegidos
contra danos.
f)

A mitigac;ao de impactos dos trasntornos provocados nas popula96es locais exigira muita gestao e duma forma
continua, durante o tempo de vida util da central termoelectrica (veja sec96es 4.2, 4.3, 5.5, 6.1 & 6.2).

2.1.1

Locais sen sfveis

Os locais que se seguem sao considerados como sensfveis na Area do Tftulo Mineiro de Benga. No actual PGA estao
previstas medidas especfficas para a protecc;ao destes locais, incluindo a designac;ao dalguns desses locais coma
areas interditas:
a) 0 ambiente aquatico dos rios Revuboe e Zambeze - a ocorrer nas margens da Area do Tftulo Mineiro de Benga.
b) Os ambientes das planfcies aluviais dos rios Revuboe e Zambeze, nao demarcados pelas aguas visfveis, mas sim
pelo tipo de solo (estes solos sao amplamente utilizados pela populac;ao local para o cultivo, ou seja, a
sensibilidade e, em grande medida, social) .
c) Os seguintes sistemas de zonas hUmidas, cujas fronteiras nao sao demarcadas por aguas visfveis mas sim pelo
tipo de solo, vista que o tamanho da seu corpo de agua visive! varia muito de ano para ano (veja Figura 2-2):
•
•
•
•
•
•
•
•

Zona humida da Ra-Touro;
Zona hUmida da Confluencia;
Zona humida do Crocodile;
Zona hUmida do Crocodilo sul 1;
Zona hUmida do Crocodile sul 2;
Zona humida da Colina 1;
Zona humida da Colina 2;
Zona humida da Colina 3.

d) Locias de importancia cultural:
•

A localizac;ao dos locais sagrados e cemiterios dentro e fora da BMTA, que se mostra na Figura 2-4.

e) As seguintes linhas de drenagem sazonais (veja a Figura 2-2 acima):
•

Riacho de Nhacomba;
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•
f)
•

Riacho de Nharenga .
Arvores/vegetagao
Embondeiros grandes (a possibilidade de especies de morcegos ameagadas fazerem ninhos nos embondeiros a
ser verificada atraves de estudos adicionais - nenhuns encontrados ate agora) .

g) As aldeias e unidades de aldeias que se seguem e que provavelmente ficarao na area da concessao, incluindo as
suas machambas (veja a Figura 2-3 acima):
•
•

Benga-Sede (incluindo Chitambo, Unidade 1, Unidade 2, Unidade 3, Cangale);
Nhambaluala (incluindo Nhamsembe, Nzinda, Chimulambe, Nhalenge, Cancope).

Areas interditas
Os locais que se seguem foram identificados como areas interditas a quaisquer empregados da Riversdale ou da
Elgas ou dos seus empreiteiros, a nao ser que se obtenha autorizagao do Gestor Ambiental da Riversdale e da Elgas
(GA):
a) 0 ambiente aquatico e ribeirinho dos rios Revuboe e Zambeze.
b) Os sistemas das zonas humidas que se seguem, nao demarcadas pelas aguas visfveis mas sim pelo tipo de solo,
mais uma zona de separagao (as Figuras 2-5 a 2-8 indicam as areas nas quais o acesso e proibido sem
autorizagao previa do ESM):
i.

Zona humida da Ra-Touro;

ii.

Zona humida da Confluencia;

iii.

Zona humida do Crocodile;

iv.

Zona hUmida do Crocodile sul 1;

v.

Zona humida do Crocodile sul 2;

vi.

Zona humida da Colina 1;

vii.

Zona humida da Colina 2;

viii.

Zona humida da Colina 3.

c) Os locais de significado cultural notados na Figura 2-4
d) As aldeias seguintes, que ficarao na area da concessao:
•
•

Benga-Sede (incluindo Chitambo, Unidade 1, Unidade 2, Unidade 3, Cangale);
Nhambaluala (incluindo Nhamsembe, Nzinda, Chimulambe, Nhalenge, Cancope).
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Figura 2-2: Zonas humidas e duas linhas de drenagem sazonais dentro da BMTA,
indicando tambem a infra-estrutura da mina proposta (cenario de base)
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Figura 2-5: Area restrita

a volta da Zona humida do Crocodile

Figura 2-6: Area restrita

a volta da Zona humida da Ra-Toure
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Figura 2-7: Area restrita

Figura 2-8: Area restrita
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3

RESPONSABILIDADE PELA IMPLEMENTACAO DO PGA

A responsabilidade pela implementa9ao do PGA apresenta-se na Figura 3·1 e descreve-se nesta sec9ao.
A autoridade arnbiental de Mo9ambique e o Ministerio para a Coordena9ao da Ac9ao Ambiental (MICOA), que
supervisiona o cumprimento da Lei Quadro do Ambiente (Lei 20 de 1997). Ao mesmo tempo, a Lei de Minas (Lei 14
de 2002) exige o cumprimento ambiental atraves do PGA. 0 MICOA e o Ministerio dos Recursos Minerais e da
Energia sao os dois departamentos principais aos quais a Riversdale ira apresentar relat6rios quanto ao cumprimento
do PGA.
A Riversdale e Elgas, os proprietaries da central elmina, irao nomear um Gestor da central termoelectrica. A
responsabilidade pela implementa9ao do PGA incumbe ao Gestor da Central Termoelectrica, a Riversdale e a Elgas.
0 Gestor da Central Termoelectrica ira nomear um Gestor Ambiental 1 e Social (GA), que estara baseado no local. 0
GA apresentara relat6rios directamente ao Gestor da Central Termoelectrica e tera um mandate por escrito para
retardar ou parar as obras no local, seas condi96es do PGA forem violadas.
O GA sera devidamente qualificado e sera um profissional superior, com experiencia comprovada na area de gestao
ambiental na minera9ao, em Africa.

Ministry for tho Coon:.!1n<il1on
of E11vlro111l1L•ntal Atfa1n;
(MfCOA)

...

I ncJepondeot
Env1ronn1ental
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not. /l'tdicelcd,

Figura 3·1: Responsabilidade pela implementagao do PGA

1

A palavra 'ambiental' para efeitos da avaliayao de impacto ambiental e para este PGA deve ser interpretada no seu sentido mais lato e
deve incluir, por exemplo, o ambiente ffsico, bio16gico, social, econ6mico, cultural, hist6rico, etc.
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3.1

Responsabilidades do Gestor Ambiental e Social (GA)

a) A pessoa nomeada deve ser contactavel 24 horas por dia, durante todo o perfodo de construc;:ao.
b) 0 GA assegurara que todas as actividades ambientais delegadas ao pessoal da mina e aos empreiteiros que
operam no local sao implementadas, e que se implementam todas as condic;:oes do PGA.
c) 0 GA nomeara um numero adequado de Oficiais de Ligai;;:ao Ambiental (OLAs) para ajudar a cumprir as
condic;:oes do PGA, conforme for necessario.
d) 0 GA nomeara ou fara nomear um ou mais Oficiais de Ligac;:ao a Comunidade para comunicar com as
comunidades locais e com outros intervenientes.
e) Sera da responsabilidade do GA resolver quaisquer conflitos que possam surgir entre a Riversdale e Elgas, e as
partes contratantes, no que diz respeito a implementac;:ao do the PGA.
f)

0 GA informara o gestor da cenrtal termoelecrica acerca de qualquer incidente ambiental importante, ou de
qualquer violac;:ao grave das condic;:oes do PGA, no prazo de 8 horas ap6s a ocorrencia do tal evento, e no prazo
de 24 horas no caso de eventos menores, a discric;:ao do GA.

g) Durante o perfodo em que as comunidades ainda estao a ser reassentadas , o GA deve assegurar que todas as
aldeias em vias de serem reassentadas sao informadas, semanalmente, durante o perfodo de construc;:ao , acerca
das actividades de construc;:ao que se aproximam, nomeadamente das actividades intrusivas e ruidosas.
h) Os dados de contacto do GA e uma ilustrac;:ao grafica do programa de construc;:ao devem ser publicados no jornal
local, devem estar disponfveis nos paineis de avisos locais a serem erguidos para este efeito, e devem ser
transmitidos verbalmente as comunidades locais.
i)

Durante os primeiros seis meses da fase de construc;:ao, o GA deve assegurar que os funcionarios relevantes das
autoridades locais e distritais sao informados sobre o progresso da construc;:ao, sobre as actividades que se
aproximam e sobre quaisquer reclamac;:oes ou queixas levantadas pelas comunidades mensalmente.
Posteriormente, esta ligac;:ao deve ocorrer pelo menos trimestralmente.

j)

0 GA deve desenvolver e garantir que se oferece uma formac;:ao adequada na area de gestao ambiental e de
conduta, aos empregados da Riversdale e da Elgas, e aqueles de todos os Empreiteiros.

k) O GA deve realizar um programa de sensibilizac;:ao interna, contfnuo, no seio do pessoal da Riversdale e da Elgas,
bem como do pessoal dos empreiteiros, para os sensibilizar acerca da necessidade de cumprir o PGA e os seus
elementos fundamentais . 0 objectivo deste programa de sensibilizac;:ao e criar uma cultura organizacional
segundo a qual o pessoal vai querer actuar duma forma ambientalmente e socialmente responsavel, ao inves de
terem de ser obrigados a cumprir as disposic;:oes do PGA. 0 programa de sensibilizac;:ao deve empregar uma boa
mistura de metodologias de comunicac;:ao verbal , escrita e visual.

3.2

Responsabilidades do Inspector, Coordenador e Oficial(is) Ambientais

0 GA da Riversdale e da Elgas ira nomear um Inspector Ambiental, um Coordenador Ambiental e um numero
adequado de Oficiais Ambientais para ajudar a cumprir as condic;:oes do PGA, conforme for necessario durante as
varias fases do projecto. 0 Inspector Ambiental e o Coordenador Ambiental serao devidamente qualificados, e serao
profissionais superiores, com experiencia comprovada na area de gestao ambiental em projectos semelhantes, em
Africa
Os Oficiais Ambientais serao os representantes do GA no local, e irao apresentar relat6rios ao GA ap6s todas as
inspecc;:oes do local e as reunioes no mesmo . Os Oficiais Ambientais devem ainda relatar imediatamente ao GA
quaisquer incidentes ou ocorrencias de violac;:ao, ou risco de violac;:ao, das especificac;:5es do PGA, de forma a
garantir a impiementac;:ao imediata de acc;:oes correctivas
Durante a construc;:ao, cada local de construc;:ao deve ter um Oficial Ambiental nomeado, que estara presente no local
e que verifica o cumprimento do PGA, durante, pelo menos, uma parte do dia, sempre que estiverem a ocorrer
grandes actividades de construc;:ao.
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3.3

Responsabilidades dos Oficiais de Ligat;ao com a Comunidade (OLCs)

Os OLCs serao responsaveis, numa base continua, pela ligac;:ao com as comunidades locais em processo de
reassentamento ou permanecentes nas areas do tftulo mineiro, e sao responsaveis por as manter informadas sobre
os progressos e sobre os passos seguintes da construc;:ao. Os OLCs devem ser capazes de comunicar com as partes
afectadas em todas as lfnguas que se falam normalmente numa area especffica, e devem ter boas habilidades
interpessoais e capacidade de comunicac;:ao.
Deve-se nomear um numero suficiente de OLCs para esta tarefa. Os OLCs devem conhecer bem o projecto, e ainda
todos os procedimentos de construc;:ao, os factores ambientais e os impactos que podem ocorrer em resultado da
construc;:ao.
Para que os OLCs possam atingir o objectivo supramencionado, o GA deve assegurar que estes recebem formac;:ao
em envolvimento e facilitac;:ao de intervenientes, e nos aspectos ambientais das actividades de minerac;:ao. Em
particular, devem estar plenamente familiarizados com os requisitos e os padr6es a que a minerac;:ao moderna
obedece, para minimizar os impactos ambientais e sociais.

3.4

Responsabilidades da Riversdale & Elgas

A Riversdale e Elgas devem assegurar que se cumpre o seguinte:
a) A perturbac;:ao da vida dos aldeoes que permanecem na area do tftulo mineiro e mfnima.
b) Todas as empresas contratantes que concorrerem para obras, devem receber uma c6pia do PGA e devem
compreender as suas responsabilidades de operarem no quadro das medidas definidas no PGA. Quando
adjudicar propostas, a Riversdale e Elgas devem assegurar que os empreiteiros contemplaram uma verba
adequada para a gestao de quest6es ambientais e sociais, incluindo a nomeac;:ao a tempo inteiro dum Oficial
Ambiental do Empreiteiro.
c) Quando nomeadas, todas as empresas contratantes que operam no local devem receber uma c6pia do PGA,
receber a formac;:ao necessaria em gestao ambiental e social, e compreender as suas responsabilidades de
operarem no quadro das medidas definidas no PGA.
d) A responsabilidade pela implementac;:ao e pelo cumprimento das condic;:oes do PGA, deve fazer parte das
condic;:oes de nomeac;:ao de todos os Empreiteiros, durante o tempo de vida da central termoelectrica.
e) Se nomeiam um ou mais peritos ambientais independentes para auditar a implementac;:ao e o cumprimento, do
PGA e do programa de monitorizac;:ao, numa base semestral nos primeiros quatro anos ap6s o infcio da
construc;:ao, e depois anualmente.
f) As auditorias ambientais independentes, juntamente com outras informac;:oes relevantes de monitorizac;:ao, devem
ser disponibilizadas ao publico, durante o tempo de vida do projecto, resumidas em termos leigos e duma forma
culturalmente acessfvel.
g) 0 gestor da cenral termoelectrica deve notificar a autoridade de controlo, no prazo de 48 horas, da ocorrencia dum
incidente grave que constitua uma viola9ao das condi96es do PGA, se a viola9ao fizer parte duma condic;:ao de
permissao OU de licen9a, a discri9ao do GA.
h) A revisao formal do desempenho ambiental efectuada por quadros seniores de gestao, deve ocorrer numa base
trimestral durante os primeiros dois anos ap6s o inicio da construc;:ao, numa base semestral durante os dois anos
seguintes, e, a partir daf, anualmente. A responsabilidade dos quadros superiores de gestao deve incluir a analise
e a aprova9ao de quaisquer medidas propostas para melhorar o desempenho ambiental.
i)

Deve-se dar forma9ao e sensibilizac;:ao a todos os trabalhadores dos empreiteiros, e da Riversdale e Elgas, em
materia de gestao ambiental e social e na mitigac;:ao de impactos, incluindo a identificac;:ao clara de areas
sensfveis e interditas no local, para garantir que estes tern consciencia das suas responsabilidades e que sao
competentes para realizarem o seu trabalho duma forma ambientalmente e socialmente responsavel. A Riversdale
e Elgas nao vao tolerar transgress6es das disposic;:6es do PGA. Embora a Riversdale e Elgas devam executar OS
seus pr6prios processos de forma9ao e de sensibiliza9ao, todos os Empreiteoris devem, alem disso, ser obrigados
pelas condic;:oes dos seus contratos, a proporcionar a forma9ao necessaria aos seus trabalhadores, de forma a
garantir que estes requisitos sao satisfeitos.
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j)

A Riversdale e Elgas encarregarao o seu empreiteiro de construgao de nomear um membro senior do pessoal
para actuar como ponto de contacto directo com os oficiais de ligagao com a comunidade , da Riversdale, durante
a construgao e para ser membro da Comissao para a Ligagao da Construgao com a Comunidade, prevista na
secgao 5. lsto serve para permitir que os oficiais de ligagao com a comunidade, da Riversdalee da Elgas,
notifiquem previamente as comunidades locais sobre as actividades de construgao e lidem com as reclama96es
de forma eficiente e eficaz.

3.5

Responsabilidade dos Empreiteiros

a) Todas as empresas contratantes receberao uma c6pia do PGA no momento do concurso. Os ernpreiteiros
devem familiarizar-se com o quadro de gestao arnbiental e social para o local, e garantir que os pregos do contrato
contemplam custos arnbientais e sociais.
b) 0 empreiteiro de construgao deve nomear um Gestor Ambiental do Empreiteiro a tempo inteiro, para orientar o
empreiteiro e os seus sub-empreiteiros na implementagao do PGA . 0 Gestor Ambiental do Empreiteiro deve ter
uma p6s-gradua9ao em praticas arnbientais duma Universidade, ou duma Universidade Tecnol6gica, reconhecida
(ou durn equivalente reconhecido) e urn mfnimo de cinco anos de experiencia na area da gestao ambiental.
c) Ao iniciar o projecto, o empreiteiro norneado recebera de nova uma c6pia do PGA. E da responsabilidade dos
empreiteiros garantir que todos os seus funcionarios e o pessoal de qualquer um dos seus sub-empreiteiros, estao
cientes das rnedidas aplicaveis sua area de trabalho no local, que exigem o cumprirnento do PGA, e respeitam
as areas sensfveis e as areas interditas no local. 0 Empreiteiro sera responsavel pelas ac96es e pelo
desempenho dos seus sub-empreiteiros.

a

d) Todos os Empreiteiros e os seus sub-empreiteiros devem assegurar que todo o seu pessoal recebe forrnagao
basica relacionada corn quest6es arnbientais e sociais, incluindo a conduta aceitavel , a armazenagem e o
manuseamento de substancias potencialrnente perigosas, a gestao de resfduos e a prevengao da poluigao dos
recursos naturais.
e) Todos os empreiteiros devem garantir que os seus capatazes recebem formagao detalhada no que respeita as
exigencias do PGA. A forrnagao deve ser dada, ou doutra forma facilitada, pelo GA da Riversdale e Elgas e todos
os funcionarios devem saber aonde podem obter informa96es detalhadas referentes a qualquer aspecto do PGA
ou a requisites arnbientais e sociais.
f)

E da responsabilidade do empreiteiro informar o GA da Riversdale acerca de qualquer incidente ambiental ou da
violagao das condi96es do PGA, de imediato quando for o caso de incidentes graves ou no prazo de 8 horas no
caso de incidentes menores.
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4

PGA DA CONCEPCAO E DA PRE-CONSTRU<;Ao

A concep9ao e o planeamento da central termoelectrica que terao Jugar antes da constru9ao vao, em grande
medida, estabelecer as bases para o futuro da central termoelectrica e para a boa gestao ambiental continua.

a

a

A informac;ao tecnica disponfvel relativa concep9ao e ao planeamento da central termoelectrica foi prelirninar
AIA, e este continuara a ser o caso para o PGA. E provavel que o tra9ado de algumas das instala96es, tais como
os dep6sitos de resfduos, se va alterar no decurso da concep9ao pormenorizada, em parte por razoes tecnicas e,
em parte como resposta as recomenda96es na AIA. Consequentemente, o PGA contern urna referencia extensa
aos requisitos da concep9ao, de modo a assegurar que sao contempladas as salvaguardas necessarias quando
se definir a concep9ao pormenorizada.

4.1

Concep~ao

fundamental e ac~oes de

4.1.1

Finaliza~ao

do

balan~o

pre-constru~ao

dos materiais

•

Na finaliza9ao do piano da minae da central termoelectrica, devem-se finalizar o modelo do balango dos
materiais e o Plano de Manuseamento de Materiais para fornecer orientac;6es especfficas aos empreiteiros,
no que diz respeito a identifica9ao dos materiais no po90 da mina, e ao manuseamento, a armazenagem e a
coloca9ao dos materiais.

•

0 Plano de Manuseamento de Materiais tambem deve identificar os recursos necessarios para p6r em pratica
o controlo do manuseamento, do empilhamento de reservas e da colocac;ao dos materiais carbonlferos,
durante as operac;oes.

4.1.2

Posicionamento da estrada de acesso principal

Ap6s finalizar o piano da mina e da central termoelectrica e o balango de materiais, deve-se finalizar a estrada de
acesso principal. De acordo com as recomendac;6es constantes na AJA, esta infra-estrutura deve ter em conta o
seguinte:
•

A constru9ao da estrada deve ser adiada ate as comunidades de Capanga estarem reassentadas, a fim de
minimizar os transtornos e os riscos de seguranc;a para a populac;ao local, causados pela construc;iio.

•

A localizac;ao da estrada deve ser alterada, a partir daquilo que se planeou inicialmente, para uma localizac;ao
mais para leste, de forma a evitar as unidades de aldeia Chitambo, Benga-Sede e Cangale e para minimizar
os impactos permanentes nas planfcies aluviais dos rios Revuboe e Zambeze. A nova localiza9ao da estrada,
que se mostra conceptualmente na Figura 4-1, vai retirar a estrada destas planfcies aluviais. A concep9ao
pormenorizada da rota revista, inclui contributos dum ecologista terrestre, a fim de minimizar os danos nas
zonas arborizadas de Adansonia-Sterculia e para assegurar a concep9ao adequada de estruturas de
drenagem das aguas pluviais atraves da estrada.

•

A Riversdale e Elgas irao actualizar e manter a actual estrada de acesso para as cornunidades nas partes
centrais e sul da BMTA.

4.1.3

Proteger e demarcar areas sensfveis e interditas

As areas sensfveis e as areas interditas identificadas na sec9ao 2.1.2 devem ser claramente demarcadas com
postes de madeira I metal e sinalizadas, para avisar os trabalhadores da constru9iio e da Riversdale e Elgas para
nao entrarem nessas areas. A demarca9ao deve ser feita antes das equipas de construc;ao chegarem ao local.
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Figura 4-1: Alinhamento revisto para a berma de controlo das cheias (mina) e para a estrada de acesso
permanente (conceptual)
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4.2

Qualidade do Ar

A infra-estrutura da mina e da central termoelectrica fica pr6xima da periferia de Chingodzi e de Tete e das
aldeias naquela area. A maior parte dos ventos sopram a partir do sul e sudeste, colocando essas comunidades
locais no caminho da potencial poluigao do ar. Os principais impactos na qualidade do ar podem ser causados
por:
•
•
•
•
•
•

PM 10 - Partfculas finas;
Poeira - Partfculas grosseiras;
Di6xido de nitrogenio (N0 2 );
Di6xido de enxofre (80 2 );
Mon6xido de carbono (CO);
Total de Partfculas em Suspensao (TSP).

A gestao da qualidade do ar, sera um dos maiores desafios para a Riversdalee Elgas, durante a construgao e a
operagao da mina e da central termoelectrica, especialmente se algumas aldeias tiverem de ficar na area do tftulo
mineiro, e assim que os arredores de Tete e Chingodzi se expandirem na direcgao da operagao de mineragao, no
futuro. Para atingir este objective, ha uma serie de requisites da concepgao que se incluem neste PGA.
Tabela 4-1: Requisitos da concepr;ao para a qualidade do ar
Descritores e descri~oes
Objectivos
Assegurar que a concepgao final da mina e da central termoelectrica inclui um piano de gestao da qualidade do ar, que
ira impedir os poluentes atmosfericos de excederem o padrao do projecto, durante a construgao e a operagao da mina
e da central termoelectrica.
lndicadores Fundamentais do Desempenho da Concepgao
A avalia9ao da qualidade do ar, da concepgao e piano finais da central termoelectrica, deve demonstrar que a
qualidade do ar nas aldeias mais pr6ximas da central termoelectrica ira obedecer aos padroes de projecto da OMS e
de Mogambique para PM10, o total de partfculas em suspensao, o di6xido de nitrogenio, o di6xido de enxofre e o
monoxide de carbono.
Medidas de concepr;aos
a) Re-desenhar a estrada de acesso permanente ao sul das aldeias de Capanga, para seguir uma rota mais para leste
que nao afecta o grupo sul das aldeias na BMTA.
b) Desenhar a estrada de acesso permanente a central termoelectrica e as estradas permanentes a volta da mesma e
dos ediffcios de administragao, com superffcies de cascalho, e manter a rega das estradas conforme necessario,
para cumprir com o padrao de qualidade do ar, do projecto. No caso de nao se satisfazer o padrao de qualidade do
ar do projecto e/ou de a deposigao de poeiras constituir um transtorno nas comunidades, empregar medidas de
gestao adequadas para atingir o padrao de qualidade do ar do projecto e/ou para evitar que a deposigao de poeiras
constitua um transtorno para as comunidades.
c) Re-desenhar os dep6sitos de resfduos para minimizar, tanto quanto possivel, o tamanho do dep6sito de residuos
ocidental. Verificar a aceitabilidade do impacto na qualidade do ar, dos dep6sitos de resfduos re-desenhados,
atraves da revisao da analise das concentragoes de PM 10 , da poeira que se pode depositar e do total das
partfculas em suspensao ao nfvel do solo. Os nfveis de deposigao de poeiras previstos ao nfvel do solo nao
constituirao um transtorno nas comunidades mais pr6ximas.
d) Desenhar um sistema de supressao da poeira nas estradas de transporte e nas estradas de servigo associadas a
mina e a central etectrica.
e) Desenhar o sistema de controlo da poeira, para incluir pulverizadores de agua em todas as fontes pontuais de
poeira a volta da minae da central termoelectrica, conforme necessario para cumprir os indicadores do
desempenho, incluindo:
i.
0 topo de TFF (Tempo de Funcionamento da Mina);
ii. 0 triturador;
iii. As operag6es de sondagem;
iv. A parte de baixo dos sistemas de correias transportadoras;
v. 0 guindaste da correia transportadora do produto (para molhar a pilha e a area de carregamento de
produtos).
vi. Os espalhadores de residuos nos dep6sitos de resfduos.
f) Desenhar o piano da mina e da central termoelectrica para minimizar a geragao de poeira. lsto deve-se basear
numa filosofia que sustenta:
i.
A remogao da vegetagao e do material de superffcie antes da mineragao, tao tarde quanto for
razoavelmente possfvel;
ii. A reabilitagao progressiva do material de superficie da mina, ap6s a mineragao, tao cedo quanta for
razoavelmente possivel.
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Descritores e descrigoes
g) A concepQao final da central termoelectrica deve ser acompanhada duma analise independente que verifica que os
impactos na qualidade do ar nao ultrapassam os padroes do projecto, durante a construQao e operaQao da central
termoelectrica, e que a deposiQao de poeiras nao constitui um transtorno para as comunidades circundantes.
Apresentagao de relat6rios
• Verificar que quaisquer alteraQ6es a concepQao da central termoelectrica cumprem com os requisitos do PGA
quanto a gestao da qualidade do ar, dentro e fora do local da central termoelectrica.
•
Conduzir a investigagao supramencionada, utilizando consultores independentes, especializados na qualidade do
ar.
• Preparar um relat6rio revisto da qualidade do ar, detalhando os efeitos das alteragoes da concepgao nas
comunidades circundantes, em relagao aos padroes da qualidade do ar do projecto.

Tabela 4-2: Padroes de Qualidade do Ar para a Central Termoelectrica de Benga (em u/m 3 ou conforme
declarada doutra forma)
Poluente

Padrao do Projecto
(Organizagao Mundial de
Saude)
5o'aJ

Padrao Legal de
Mozambique

.
.

PM10

20

Total das
Partfculas em
Suspensao

200

200

N02

400
200
100

200
200
40
600mg/m 2/dia

Dustfall

2400mg/m /dia
40 000
10 000

10 000
500

800
365
80

S02

4.3

(oJ

2

co

(a)

Orientagao do Proj~cto
(Padroes Nacionais da Africa do
Sul)

40 000
10 000

50

A niio ser excedido mais do que 35 vezes par ano

Ruidos

a

A area e rural e ha pouco rufdo, especialmente noite. Mesmo um pequeno aumento no rufdo e susceptfvel de
perturbar as pessoas. As principais fontes de rufdo serao:
•
•
•
•
•
•
•
•

=

Turbinas;
Bulldozers no dep6sito de resfduos ocidental;
Ventiladores;
Geradores;
Caixas de transmissao;
Transformadores;
Chamines de escape;
Valvulas de seguranc;a da caldeira, quando em operac;ao
A estagao de bombagem, com bombas para bombear 6.gua.

Tai como acontece com a qualidade do ar, a gestao do rufdo sera um desafio permanente para a Riversdale e
Elgas, especialmente se algumas aldeias tiverem de ficar na area do tftulo mineiro, e assim que os arredores de
Tete e Chingodzi se expandirem na direcc;ao da operac;ao do projecto inteiro, no future. Para enfrentar este
desafio, inclufram-se uma serie de requisites de concepc;ao neste PGA.
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Tabela 4-3: Requisitos da concep1rao, para ruldos
Descritores e descri96es
Objectivos
Garantir que o desenho final da central termoelectrica inclui um sistema de gestao acustica que impede o rufdo de
ultrapassar o padrao do projecto, durante a construgao e a opera9ao da central terrnoelectrica.

lndicadores Fundamentais do Desempenho da Concepgao
•

•

A avalia<;:ao do rufdo do piano final da central terrnoelectrica revisto e o tragado da infra-estrutura deve dernonstrar
que o rufdo nas aldeias mais pr6ximas da central termoelectrica, causado pelo funcionamento da mesma, ira
cumprir os Padroes do Projecto (aqueles da Organizagao Mundial de Saude - OMS)
Desenvolve-se um Plano de Gestao Acustica.

Medodas de concepgao
a) Seleccionar vefculos da frota pesada e equipamentos, tendo em consideragao o seu petfil de emissoes senoras.
Sempre que for razoavelmente pratico, os equipamentos e vefculos que produzem muito rufdo serao seleccionados
tendo as emissoes sonoras como um dos principais criterios do desempenho.
b) Finalizar o tragado da produ<;:ao de rufdo sem esquecer a protecgao acustica, tendo em considera<;:ao o beneficio
que pode ter um terreno de protecgao, entre esses equipamentos e as comunidades mais pr6ximas. Deve-se usar
um especialista acustico para ajudar na concepgao e no tragado finais da infra-estrutura da central termoelectrica.
c) Desenhar barreiras na forma de bermas de terra, ao longo do perfmetro ocidental das vias de transporte e de
acesso, nos locais em que estas ficam pr6ximas da fronteira ocidental da propriedade. Estas barreiras devem ser
concebidas para serem suficientemente altas de forma a impedirem a linha de visao entre as vias de transporte e
as comunidades potencialmente afectadas.
d) Desenhar bermas iniciais e a protec9ao acustica de equipamentos, quando se desenvolve o piano de concepgao
final, e as descrever num piano de gestao acustica.
e) A concepgao final da central termoelectrica deve ser acompanhada por uma analise independente que verifica que
os impactos do rufdo nao ultrapassam os padroes do projecto, durante a operagao da mesma
f) A medida que a central electrica avan9ar, actualizar o Plano de Gestao Acustica, para incorporar quaisquer
elementos novos que precisem de mitigagao

Apresentagao de relat6rios
•

•
•

Re-modelar todo o rufdo produzido no local, com base nas ultimas especificagoes dos veiculos, da central e dos
equipamentos, e na informagao pormenorizada fornecida no piano final. Assegurar que os nfveis de rufdo
previstos, produzidos pela operagao da central termoelectrica, nao ultrapassam a especificagao do projecto
(Tabela 4.4).
Conduzir a investigagao supramencionada, usando consultores especialistas acusticos independentes.
Preparar um relat6rio de rufdos revisto, detalhando os efeitos das mudan9as da concepgao nas comunidades
circundantes, em relagao aos padroes de rufdo do projecto.

Creation of starter
berms to minimise noise
impact to the west

Backfill of mined area to
above natural ground level
in the northern and central
section of the open pit

. . NOISE PROTECTION

.:!'..,.,
............. ... "''•··-···'J •.

Chingodzi
Ward

Figura 4-2: Reconstrw;ao do terreno duma forma que reduz o impacto de ruldos nas comunidades
circundantes, utilizando bermas inicicias.
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4.4

Manuseamento e gestao de solos

Ha muitos tipos diferentes de solos na area: 40% sao terras de pastagem , cerca de 8-10% sao terras araveis, 25% sao zonas humidas e 45-47% sao zonas rochosas ou ingremes e nao araveis. Antes da minera9ao e da
constru9ao, o solo de superffcie sera removido e armazenado separadamente, para uso posterior. Mais de
metade dos solos afectados sao sensiveis a compacta9ao e ao manuseamento, e podem corroer-se facilmente a
nao ser que se implementem medidas especificas para controlar estes impactos. Se os solos nao forem bem
geridos, a reabilita9ao das areas que foram sujeitas a minera9ao ficara em risco .
Assim que o po90 aberto tiver sido aterrado, o excesso de resfduos de material de superffcie sera colocado em
cima do po90 aterrado, ate a uma altura de 70 m acima do nfvel do solo. Espalhar-se-a solo de superficie em
cima das areas aterradas sobre as quais se plantara vegeta9ao . As areas recuperadas serao moldadas de forma
a poderem drenar naturalmente as aguas pluviais. Estas actividades irao exigir um manuseamento e gestao
diligentes do solo, desde a constru9ao e ao durante o tempo de vida da mina e da central termoelectrica.

Tabela 4-4: Requisitos de

concep~ao

para o manuseamento ea gestao de solos
Descritores e descrigoes

Objectives
Assegurar que a concep9ao final da mina e da central termoelectrica inclui um Plano de Manuseamento e de Gestao
de Solos, que ira assegurar um elevado grau de gestao de solos na mina na central termoelectrica, durante a
constru9ao e opera9ao, coma base para uma recupera9ao de sucesso e, coma tal:
•
Conseguir um empilhamento e manuseamento 6ptimos dos solos, para permitir a reabilita9ao eficaz durante e
ap6s a construgao;
Assegurar que se empilham solos suficientes do tipo adequado para satisfazer os compromissos de reabilitagao;
•
Minimizar a perda au a contaminagao do solo de superffcie durante a remogao, o empilhamento, o manuseamento
•
e a colocagao nas areas reabilitadas;
•
Manter ou melhorar a fertilidade do solo e minimizar a compactagao do solo e a erosao.

lndicadores Fundamentais do Desempenho da Concep~ao
Conclusao dum Plano de Manuseamento e Gestao de Solos, com orienta9ao especifica no que diz respeito a remogao,
manuseamento e empilhamento de solos e aos requisites de gestao, adequados para a serem implementados por um
empreiteiro de construc;ao.
Medidas de concep~ao
a) Assim que se concluir a concep9ao final da mina e da central termoelectrica, e que a area afectada pela mina, os
dep6sitos de resfduos e as outras infra-estruturas do projecto estiverem rigorosamente definidos, preparar um
Plano de Manuseamento e Gestao de Solos, coma base duma recupera9ao de sucesso, para as terras serem
finalmente utilizadas coma pastagem de animais.
b) 0 Plano de Manuseamento e Gestao de Solos sera desenvolvido com base num levantamento detalhado de solos,
utilizando ua retfculo geometric adequado com detalhes suficientes para permitir a distinc;ao entre tipos de solo em
distancias curtas. O retfculo deve ser dinamico e ira depender da uniformidade dos solos afectados embora, em
geral, este retfculo tenha uma escala de aproximadamente 150 m x 150 m. Os requisites detalhados de
manuseamento de solos devem ser feitos com base no piano final da mina e da central termoelectrica e no
levantamento de solos supramencionado.
c) O Plano de Manuseamento e Gestao de Solos ira incluir, no mfnimo:
i.
Um mapa detalhado dos solos pre-minerac;ao;
ii. Um guia de remogao de solos;
iii. 0 empilhamento de solos e a gestao dos empilhamentos de reservas, incluindo a colocagao destes e dos
solos a serem empilhados, em separado;
iv. A restabelecimento dos solos;
v. 0 melhoramento da fertilidad e dos solos, misturando-os com a vegetagao removida durante o
desbravamento para a construgao.
d) O Plano tambem deve incluir calculos, baseados nas profundidades dos solos medidas no guia de remogao, para
determinar se havera solos suficientes dispon fveis a partir das areas destinadas a constrU<;:ao, para satisfazer os
compromissos de reabilitagao. Se nao houver, a Riversdale e Elgas desenvolverao um piano para melhorar estas
condi96es .
Apresentac;ao de relat6rios
Prepara9ao dum Plano de Manuseamento e Gestao de Solos. Este piano deve ser apresentado coma Anexo do PGA
Final.

AVALIAQAO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

25

PLANO FINAL DE GESTAO AMBIENTAL (PGA)

AIVERSDALE MO<;AMBIQUE LIMITADA E ELGAS, SARL

AREA DO T[TULO MINEIRO DE BENGA PAOJECTO DE ENERGIA DE BENGA

PLANO DE GESTAO AMBIENT AL PRELIMINAR

4.5

Agua de superffcie e subterranea

As medidas para assegurar a protecc;:ao das aguas e superficiais e subterraneas contra a poluii;:ao, sao um elemento
crftico da AIA e do EMP. Tai como mencionado, a informac;:ao tecnica disponfvel relativa ao piano da mina e da central
termoelectrica e aos sistemas de gestao da agua propostos, foi preliminar a AIA, e e provavel que o trac;:ado dalgumas
das instalac;:oes se altere no decurso da concepc;:ao pormenorizada. Assim, o PGAcontem uma extensa referencia aos
requisitos de concep9ao, para a gestao de agua (Tabela 4-5), de modo a assegurar que se tern em considerac;:ao as
salvaguardas necessarias quando se definir a concepc;:ao pormenorizada da mina e da central termoelectrica.
A central termoelectrica vai produzir 1.4 milhao de toneladas de cinzas por ano, ou seja, um total de 35 milhoes de
toneladas de cinzas, ao longo dum perfodo de 25 anos. A recomendac;:ao da a e contra a co-eliminac;:ao de cinzas no
dep6sito de resfduos ocidental e no pogo. A alternativa preferida e eliminar inicialmente as cinzas no dep6sito de
residues oriental e, posteriormente, em cima do poc;:o aberto recuperado. lsto permitira que a infiltrac;:ao alcalina do
dep6sito de cinzas seja drenada nos despojos, o que ira reduzir o potencial de formac;:ao de acidez dos despojos, no
poc;:o aberto recuperado. Alem disso, o dep6sito de cinzas tambem providenciara uma barreira adicional contra a
penetrac;:ao de agua e oxigenio nos despojos, reduzindo, assim, ainda mais o potencial de formac;:ao de acidez.
Tomaram-se providencias neste sentido, no PGA.
Tabela 4-5: Requisites de concep~ao para a gestao da agua de superffcie e subterranea
Descritores e descric;:6es
Ob1ectivos
Assegurar que a concepc;:ao final da mina e da central termoelectrica inclui um sistema de gestao de agua, que ira
impedir que a agua de superffcie e subterranea contaminada, saia das areas controladas associadas as areas
circundantes imediatas da mina e da central termoelectrica.
lndicadores Fundamentais do Desempenho da Concepc;:ao
•
0 ultimo balanc;:o hfdrico revisto da mina vai demonstrar conclusivamente que a concepc;:ao de sistemas de
controlo da poluic;:ao da agua fornecera capacidade suficiente para impedir o derrame de contaminac;:ao no
ambiente natural, durante a operac;:ao da mina, em quaisquer circunstancias.
•
Tomar-se-ao providencias na concepc;:ao, para que haja uma capacidade suficiente de tratamento de agua
industrial, para purificar o excesso de agua contaminada que nao pode ficar contida no local da mina ou da central
termoelectrica, para cumprir o padrao do projecto, antes de se descarregar no ambiente natural.
•
0 padrao de efluentes de descarga do projecto encontra-se descrito na Tabela 4.6.
Criterios de concepc;:ao
a) A infra-estrutura de agua deve ser concebida para satisfazer os padr6es internacionais adequados.
b) Os escoamentos das aguas pluviais provenientes das areas limpas devem-se manter separados das sujas, sendo o
escoamento limpo devolvido ao ambiente receptor. Os sistemas de separac;:ao das aguas pluviais devem ser
concebidos para acomodar o pico de cheias do intervalo recorrente de 100 anos (ou seja, aguas pluviais de chuvas
extremas ou cheias de 1:100 anos). Estes sistemas s6 irao, portanto, transbordar durante aqueles eventos
extremos que ultrapassam o evento dos 100 anos.
c) 0 sistema de gestao da agua, composto por diques de desvio, trincheiras, represas para o controlo da poluic;:ao e
pelas regras de operac;:ao associadas, deve ser planeado para satisfazer, pelo menos, os seguintes requisites de
concepc;:ao The water management system consisting of diversion bunds, trenches, pollution control dams and
associated operating rules must be devised to at least meet the following design requirements:
i.
As represas para o controlo da poluic;:ao devem ser desenhadas e devem ter um tamanho tal, para satisfazer
uma frequencia de derramamento predeterminada, de acordo com praticas internacionais aceitaveis e em
concordancia com as autoridades da agua, de Moi;:ambique;
ii.
0 desaguadouro e a borda livre das represas devem satisfazer os requisites de seguran9a de represas,
estipulados por padroes internacionais adequados;
0 pico da cheia atenuada, que passa pelas represas sob eventos de cheias extremas, nao deve ultrapassar o
iii.
pico da cheia antes do desenvolvimento (ou seja, as represas devem conseguir center agua suficiente, para
que qualquer agua que derrame a partir delas durante um evento de cheia extrema, nao seja mais do que
aquela agua que teria escoado se a mina nao existisse ali).
d) A agua potencialmente contaminada, contida nas represas para o controlo da poluic;:ao, deve ser utilizada pela mina
e a central termoelectrica (p.ex. para a supressao da poeira) antes de Utilizar qualquer agua dos rios OU agua
subterranea.
e) A agua s6 pode ser descarregada para o meio ambiente natural, se satisfizer os padr6es de qualidade da agua que
protegem as massas de agua receptoras que se mostram na Tabela 4.6. lsto inclui os efluentes de esgoto tratados.
Se for necessario, deve-se tratar da agua em excesso, de forma a cumprir os padroes de descarga antes da
descarga (recomenda-se uma unidade de tratamento de agua como um ultimo recurse para a gestao da agua
contaminada, se os outros sistemas de controlo forem insuficientes).
f) Todas as infra-estruturas da mina e da central termoelectrica (excepto a estac;:ao de bombagem) devem estar
localizadas fora dos nfveis das cheias de 100 anos dos rios Revuboe e Zambeze.
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Descritores e descri96es
As estruturas para a canalizac;:ao e o represamento da agua, tais como as represas e canais, devem ter uma borda
livre com um minima de 0,8 m, tendo em considerac;:ao a cheia da concepc;:ao.
Medidas de concepr;:ao
Represas para o controlo da poluicao e reservat6rio efluente

a) A frequencia media de transbordamento das represas sera de uma vez em 50 anos. lsto baseia-se nos
Regulamentos promulgados em termos da Lei Nacional de Aguas da Africa do Sul de 1998, e na boa pratica
geralmente aceite. As capacidades e as frequencias de transbordamento das represas tambem serao consideradas
nas taxas de abstracc;:ao a partir das represas, as quais sao governadas pelas regras operacionais do sistema de
gestao de agua.
b) Os picos atenuados das cheias das represas serao duma magnitude semelhante ao pico pre-operacional das
cheias para eventos extremes.
c) Conceber as represas com a borda livre adequada para a passagem das cheias concebidas , sem danificar os
aterros da represa e as estruturas relacionadas.
d) Conceber as represas para nao falharem sob condic;:oes de cheias, da avaliac;:ao da seguran9a.
e) Conceber um revestimento de plastico pesado adequado para a represa de controlo da polui9ao associada ao
dep6sito de residuos oriental e a represa de agua do po90. Deve-se configurar a represa para receber os
revestimentos. Logo que houver dados geoqufmicos compreensivos disponfveis para determinar com certeza o
nfvel de acidez, reavaliar a necessidade de revestimentos paras as duas represas supramencionadas. Se os dados
revelarem que os revestimentos nao sao precisos, apresentar o projecto revisto, com os dados comprovativos, ao
MICOA para aprova9ao.
No que diz respeito ao reservat6rio efluente, utilizar-se-a uma instala9ao de osmose inversa para tratar o fluxo de
salmoura gerado pela central termoelectrica. Este passo do tratamento ira reduzir o volume de salmoura que tera que
ser gerido no reservat6rio efluente, atraves da recuperac;:ao da agua proveniente do fluxo de salmoura para reutilizac;:ao
na central termoelectrica e da produc;:ao dum fluxo mais concentrado de salmoura. A salmoura concentrada sera gerida
armazenando-se num reservat6rio efluente. 0 reservat6rio efluente sera dimensionado para durar 20 anos. Os criterios
que terao que ser cumpridos pelo desenho do dep6sito, incluem:
a) 0 reservat6rio efluente tera que ficar localizado de forma a que nao haja nenhuma area de capta9ao a apresentarse-lhe, i.e. o dep6sito sera uma construc;:ao de escavac;:ao e aterro, com as paredes de reten9ao do dep6sito
elevadas acima do nfvel do chao .
b) 0 transbordamento do dep6sito e a borda livre serao dimensionados com base nos requisitos de seguranc;:a de
represas, dados nas directivas de seguran9a de barragens, da Comissao Nacional Sul-Africana para as Grandes
Represas.
c) A salmoura sera gerida coma um resfduo perigoso.
d) 0 sistema de revestimento do dep6sito sera concebido de acordo com as melhores praticas internacionais para um
dep6sito que contem um resfduo perigoso.
e) lnstalar-se-ao os sistemas apropriados para a monitorizac;:ao e apresenta9ao de relat6rios do reservat6rio.
Medidas para canalizar as aquas p/uviais

a) A infra-estrutura de gestao das aguas pluviais para efectuar a separac;:ao dos escoamentos das aguas pluviais
limpas daquelas sujas, sera dimensionada para transportar o pico de cheias do intervalo recorrente de 100 anos.
b) Providenciar as bermas e canais de desvio necessarias, a volta do poc;:o aberto e das outras infra-estruturas
mineiras relacionadas, para assegurar que, o tanto quanta possivel do fluxo no declive superior e encaminhado
para o declive inferior desta infra-estrutura.
Dep6sito de Resfduos Ocidental
a) Conceber o dep6sito de resfduos ocidental para acomodar resfduos principalmente "benignos" (nao-carbonfferos),
de modo a eliminar o risco de infiltrac;:ao contaminada e a obviar a necessidade de revestir o dep6sito. Se for
necessario eliminar quaisquer resfduos carbonfferos no dep6sito de resfduos ocidental, isto deve ser feito em
conformidade com o princfpio de concep9ao estabelecido na Figura 4.3, e descrito abaixo
b) Flever os pianos para a eliminac;:ao de materiais de superffcie, para reduzir a dimensao do dep6sito ocidental o
maximo passive!, atraves da expansao da dimensao do dep6sito oriental.
c) Conceber a camada superior de xistos limosos e de material relacionado resultante da primeira minerac;:ao do po<;:o
aberto principal, aproximadamente dentro da parte central da area afectada planeada deste dep6sito (veja a Figura
4-3) .
d) Tamar providencias para a compacta9ao do referido material, colocando-o em camadas relativamente finas e
permitindo a sua compactac;:ao pelas rodas dos vefculos pesados que procedem a coloca9ao.
e) Assegurar que o material colocado na sua configura9ao final, fica uniformemente abaulado, para permitir a
drenagem de qualquer infiltrac;:ao que ocorra atraves do material sobrejacente, desde a camada exterior do
material e em direcc;:ao a pa rte inferior do dep6sito.
f)
Providenciar diques a volta do dep6sito para conter escoamentos contaminados e encaminha-los para as represas
para o controlo da poluic;:ao.
g) Conceber bermas e canais para redireccionar os escoamentos das aguas pluviais limpas a volta do dep6sito.
h) Conceber uma cobertura benigna de materiais de superficie em cima do material colocado, pelo menos com 15 m
de espessura, medidos na sua configurac;:ao final para o encerramento.
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Descritores e descri96es
i)

Assegurar que na concepgao da superffcie superior e das encostas exteriores, estas estao devidamente
modeladas e vegetadas no encerramento, para limitar a eventual entrada de agua no material de cobertura
sobrejacente e, consequentemente, o volume de agua que pode chegar a camada exterior abaulada do material
potencialmente gerador de acidos.
j) Conceber colectores de limo para capturar o escoamento possivelmente carregado de sedimento, antes de o
descarregar para o ambiente receptor.
Dep6sito de Resfduos Orientental
a) Localizar o dep6sito de resfduos oriental pr6ximo do poc;;:o aberto e do vazio final, dentro da zona de rebaixamento
determinada pelo Estudo Especializado de Agua Subterranea para a AIA, de modo a que a infiltragao a partir deste
dep6sito possa ficar contida no pogo e no vazio. Verificar, durante a concepc;;:ao, que a area afectada pelo dep6sito
de resfduos oriental nao se prolonga para alem da zona de rebaixamento do vazio final, a qual esta proposta como
2
uma soluc;;:ao de encerramento, para impedir a poluic;;:ao da agua a longo prazo, causada pela mina (veja a Figura
4-4).
b) Conceber o dep6sito de resfduos oriental para aceitar resfduos provenientes das seguintes fontes:
o resfduos de materiais de superffcie (carbonfferos e nao-carbonfferos) do pogo aberto.
o
refuges grossos da CMPC.
o
resfduo de filtros da CMPC.
o cinzas da central termoelectrica (caso cumulativo).
c) Conceber desvios da drenagem para captar o escoamento proveniente das pequenas linhas de drenagem
interceptadas pelo dep6sito de residuos. Os projectos devem restabelecer o fluxo nao contaminado nas linhas de
drenagem a jusante do dep6sito e das suas represas associadas para o controlo da poluii;:ao.
d) Conceber bermas para o controlo da poluic;;:ao a volta do perfmetro do dep6sito, para center o escoamento da agua
pluvial potencialmente contaminada das suas superffcies, e para dirigir esta agua para a represa para o controlo da
poluic;;:ao localizada a jusante da parte inferior do dep6sito.
Co-eliminacao de cinzas
Os conceitos de co-eliminac;;:ao versus um dep6sito dedicado as cinzas em cima dos despojos, indicam-se na Figura
4-6.
CMPC
a) Conceber circuitos fechados de processamento de agua para a CMPC e assegurar que a distribuigao de agua
dentro destes circuitos e reciclada OU reutilizada tanto quanta possfvel
Tratamento de esqotos
a) Conceber instalac;;:oes de tratamento de esgotos apropriadas, para tratar os efluentes domesticos na mina e na
central termoelectrica. Esta instalagao ira produzir consistentemente os efluentes tratados que satisfazem a
especificac;;:ao descrita na Tabela 4.6.
Resfduos perigosos
(a) Conceber colectores adequados para o petr61eo e para os lubrificantes, bem coma separadores de 61eo nas
oficinas e nas areas de manutenc;;:ao do projecto, para assegurar que a drenagem a partir destas instala96es
cumpre o padrao do projecto.
a) Conceber instalac;;:oes de gestao para canter com seguranc;;:a pequenas quantidades de resfduos perigosos
produzidos pela mina e a central termoelectrica. Especificar os requisitos de armazenagem, manuseamento,
transporte e eliminac;;:ao na concepc;;:ao, de acordo com a lei moi;:ambicana e as melhores praticas internacionais. No
caso de se ir propor um local de eliminac;;:ao de resfduos perigosos, conduzir investigai;:oes detalhadas para
apresentac;;:ao ao MICOA, antes de proceder a eliminagao.
Verificacao da concepcao
a) Verificar que as alterai;:oes concepi;:ao da mina e da central termoelectrica aos respectivos sistemas de controlo
concebidos para evitar a poluigao da agua causada pela mina e a central termoelectrica, oferecem uma garantia
suficiente de que a Riversdale e Elgas podem cumprir os requisitos do PGA, para gerir a agua no local. A revisao
ira incluir:
i.
A revisao a analise do potencial do DAM, com base nos ultimas dados do termo fonte obtidos a partir da
testagem do material de superffcie do project;
ii. A revisao da avaliagao geo-hidrol6gica, tendo em consideragii.o as mudanc;;:as na localizac;;:ao das instalagoes e
dos dep6sitos de resfduos e OS ultimas dados do termo fonte;
iii. A revisao do balanc;;:o hfdrico da minae da central termoelectrica, tendo em consideragao tudo o acima referido
e incluindo as suposic;;:oes conservadoras sobre os procedimentos operacionais da mina e da central
termoelectrica;
iv. A determinac;;:ao da capacidade final necessaria para as represas de controlo da poluic;;:ao, com base no

a

2

A evaporai;:ao do vazio final resultara numa zona de rebaixamento. 'Zona de rebaixamento' significa a reduc;ao dos niveis naturais das
aguas subterraneas, devido a evaporac;ao causada pelo vazio final. lsto provocara um declive da agua subterranea na direci;:ao do
vazio. Enquanto este declive se estender para alem da area afectada pelo dep6sito de resfduos oriental, entao qualquer agua
contaminada que se movimente pelo chao do dep6sito, ira gradualmente migrar para dentro do vazio final e af ficar contida.
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Descritores e descric;:oes
balan<;:o hfdrico do pogo;
A revisao final do revestimento e doutros requisitos para garantir que a poluic;:ao fica contida dentro das areas
de aguas sujas da mina e da central termoelectrica.
b) Conduzir as investiga96es supramencionadas, utilizando consultores especializados. 0 relat6rio sobre o balan90
hfdrico do pogo deve-se basear num modelo determinfstico dos passos diarios, utilizando registos actuais da
pluviosidade para a area e pressupostos conservadores de opera9ao da mina.
v.

Apresentac;:ao de Relat6rios
Deve-se obter a aprovac;:ao da infra-estrutura de gestao da agua do MICOA, incluindo as alterac;:oes feitas durante a
revisao das altera96es da concepc;:ao (acima referida), antes de comec;:ar a construc;:ao do projecto.
Monitorizac;:ao
Finalizar a concepc;:ao do sistema de monitorizac;:ao de aguas superficiais e subterraneas, assim que se liver finalizado
o trac;:ado da mina e da central termoelectrica, e a concepc;:ao do sistema de gestao da agua. Flever a rede proposta de
monitorizagao dos furos de sondagem (Tabela 4.15) com base no piano do trac;:ado final.

Tabela 4.6: Padrao de projecto para a descarga de efluentes tratados no ambiente natural

Li mite
6-9
50 mg/I
50 mg/I
250 mg/I
20 mg/I
1 mg/I
1 mg/I
3 mg/I
10 mg/I

Determinante
pH
TSS
BOD
COD
Oleo e lubrificantes
Fenol
Sulfureto
Nitrato de am6nio
Nitrato de nitrogenio
F6sforo

5 mg/I

Oleo e lubrificantes

20 mg/I
Meta is
1.0 mg/I
0.1 mg/I

Arsenico
Cadmio
Cr6mio, Hexavalente
Cr6mio, Total
Cobre
Ferro, Total
Chumbo
Mercurio
Nfquel
Zin co

0.05 mg/I
1.0 mg/I
0.3 mg/I
2 mg/I
0.6 mg/I
0.002mg/I
0.5 mg/I
1.0 mg/I

Total dos metais (incluindo antim6nio, arsenico, berflio, cadmio, cr6mio, cobre,
ferro, chumbo, mercurio, nfquel, selenio, talio, prata, verllium , vanadio, zinco)
Cyanide

0.1 mg/I

Cianeto Livre
Total de Cianeto

1.0 mg/I
0.5 mg/I

Acido Fraco Dissociavel

< 3° C acima do fundo

Temp em graus C
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Figura 4-3: Esquema da alternativa recomendada para a concepyao e a gestao do deposito de
resfduos ocidental
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Figura 4-4: Concepyao do encerramento do deposito de resfduos
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Figura 4-5: Bermas de desvio primarias e transit6rias para encaminhar as aguas pluviais para as areas
volta da mina. Mostram-se apenas as bermas transit6rias para a decada inicial da minera9ao.

a

As bermas de desvio primarias permanecerao para a perpetuidade. As bermas transit6rias sao temporarias. Serao
criadas a medida que a minera9ao progredir. A medida que a minera9ao prossegue, as bermas transit6rias que ja nao
tem utilidade devem ser recuperadas como parte da reabilita<;ao da superffcie da mina aberta.
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Figura 4-6: Co-eliminac;ao de cinzas, em comparac;ao com um dep6sito dedicado a cinzas
A co-eliminar;ao ira mobilizar os metais pesados nas cinzas. Colocar um dep6sito de cinzas em cima dos despojos (base) resultara
numa drenagem a/calina a partir do dep6sito de cinzas, que ajuda a neutralizar a acidez na mina aberta aterrada.

4.6

Mudanc;a climatica

Os modelos de mudarn;as climaticas prognosticam um aumento da precipita9ao na area de Tete nos meses do
verao. Em meados do seculo, espera-se que a precipita9ao tenha aumentado, em media, uns 10%. Os modelos
de mudan9as climaticas tambem preveem uma mudan9a na periodicidade da precipita9ao. As chuvas irao ocorrer
durante perfodos mais curtos, em tempestades mais intensas. Alem disso, espera-se que a temperatura aumente
em cerca de 2%, e que possam ocorrer secas prolongadas.
Um aumento na frequencia e gravidade dos eventos de precipita9ao extrema na regiao de Tete poderia afectar
muitos aspectos do planeamento da mina. Entre as preocupa96es mais significativas, encontra-se um aumento
nos picos das cheias no Rio Revuboe, visto que este tern o potencial para afectar directamente o po90 aberto da
mina. Embora a probabilidade seja que o efeito se torne perceptfvel a partir de cerca de 2030 em diante, os
eventos de precipitai;ao extrema ja ocorreram, e poderao continuar a ocorrer, em qualquer momento.
Embora a maior parte da infra-estrutura da mina e da central termoelectrica se situe fora dos nfveis das cheias de
1:100 ano dos dois rios principais, deve-se ter em considerai;ao o efeito de tempestades de pico mais intensas no
dimensionamento das represas de controlo da poluigao da agua e dos canais de desvio da agua limpa, na gestao
de resfduos da mina e da central termoelectrica, na estabilidade do declive do dep6sito de resfduos, no controle
da erosao, na reabilita9ao, na gestao dos empilhamentos de reseNas de produtos e do TFM (Tempo de
Funcionamento da Mina), na drenagem das estradas e na ampla variedade de outras actividades relacionadas,
que possam ser afectadas por tempestades maiores.
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Tabela 4-7: Requisitos de concepc;ao para gerir a mudanc;a climatica
Descritores e descri96es
Objectivos
Assegurar que a concepc;:ao final da mina e da central termoelectrica inclui medidas de concep9ao destinadas a resistir
aos efeitos das mudan9as climaticas previstas durante a construc;:ao e a operac;:ao da mina e da central termoelectrica.
lndicadores Fundamentais do Desempenho da Concepc;rao
lnclusao das considerac;:oes sobre a mudanc;:a climatica, em todos aspectos e pianos de concepc;:ao.
Medidas de concepc;rao
a) lncluir o planeamento para a mudanc;:a climatica em todos os aspectos do desenvolvimento da mina e da central
termoelectrica. Os relat6rios de planeamento e de concepc;:ao, devem-se referir especificamente as medidas que se
consideram necessarias para gerir a mudanc;:a climatica, particularmente no que diz respeito a um aumento no pico de
escoamento e as secas prolongadas, como por exemplo:
i.
Bombas de maior capacidade no poc;:o;
ii. Dimensionamento de represas de agua da mina e de controlo de poluic;:ao, de galerias de drenagem, de drenos
de aguas pluviais e doutras infra-estruturas de gestao de agua;
iii. Concepc;:ao dos declives dos poc;:os, dos dep6sitos de resfduos e dos empilhamentos de reservas;
iv. Concepc;:ao de estradas de transports, doutras estradas e de galerias de drenagem e pontes;
v. Energia de reserva para o caso de cortes de energia causados por tempestades;
vi. Desenhar os dep6sitos para serem retentores, armazenadores e descarregadores de humidade;
vii. Disponibilidade de vefculos de emergencia, de bombeiros e doutro equipamento para enfrentar incendios
causados par relampagos.
(b) Deve-se preparar a contingencia de desastres e dar formac;:ao adequada ao pessoal seleccionado, a fim de mitigar os
efeitos dos incidentes, tais coma inundac;:oes, tanto na mina como na central termoelectrica e na area circundante,
precipitac;:ao excessiva, deslizamentos de terra e incidentes relacionados com o calor. 0 pessoal na mina e na central
termoelectrica no local devera ser capaz de lidar independentemente com o desastre, ou de tomar providencias para
fazer chegar ajuda a mina e a central termoelectrica, atraves duma serie de rotas, visto que as condig6es climaticas
adversas podem dificultar e atrasar a chegada de ajuda
(c) As instalac;:6es utilizadas para a remoc;:ao e/ou a armazenagem de despejos e de resfduos, devem ser reforc;:adas para
evitar derrames e poluic;:ao, durante o mau tempo. Estas instalac;:oes devem ser capazes de resistir a altas
temperaturas, a precipitac;:ao excessiva, a tempestades ea cheias.
(d) A agua em poc;:as, a intensificac;:ao dos nfveis de humidade e as temperaturas elevadas, criam um ambients ideal para
a malaria e para a schistisomfase (bilharzfase). As cheias e os ciclones podem resultar no enfraquecimento do
fornecimento de agua aos trabalhadores, com um aumento do risco de c61era ou disenteria. Os surtos de doenc;:as
relacionadas com a agua e/ou o calor, podem ter um impacto na forc;:a laboral da mina e da central termoelectrica. Par
isso, a mina e a central termoelectrica devem implementar pianos de protecc;:ao da saude dos trabalhadores, que
antecipam o aumento do risco, a longo prazo, e lidar com isso activamente. lsto incluira a sensibilizac;:ao no seio dos
empregados.
(e) Refrear a erosao e a criac;:ao de poc;:as, em particular em areas reabilitadas, para reduzir o risco da reabilitac;:ao mal
sucedida.
(f) Assegurar que a concepc;:ao da berma de controlo das cheias, ao longo do perfmetro da planfcie aluvial do Rio
Revuboe, oferece uma margem de seguranc;:a suficiente, para permitir um aumento do nfvel das cheias de 1: 100 anos.
(g) Desenhar todas as instalac;:oes de protecc;:ao contra aguas pluviais de modo conservador, para ter em conta o
esperado aumento do pico do caudal, ao longo do tempo.
(h) Planear manter a vegetac;:ao e as arvores maiores no local tanto quanta possfvel (veja a secc;:ao 4.8 sobre a
vegetac;:ao) para minimizar a reflexao e dar sombra, em especial ao acampamento de construc;:ao, aos ediffcios de
administrac;:ao da mina, as oficinas e a outras areas aonde os trabalhadores vao ser obrigados a trabalhar.
(i) Estes pianos devem estar completes antes do infcio da construc;:ao da mina e da central termoelectrica.
Apresentac;rao de relat6rios
lnclua os pianos supramencionados na forma de Anexos ao PGA Final. 0 PGA Final deve estar conclufdo antes do infcio
da construc;:ao.

4.7

Zonas humidas

As zonas humidas que ocorrem na area do tftulo mineiro estao listadas na secc;:ao 2.1.1.

0 piano de trac;:ado, tal como actualmente definido, nao tern um impacto directo nas principais zonas humidas que
ocorrem na BMTA 0 impacto nas zonas humidas que exige aten9ao durante a fase de concepc;:ao da mina, e a
alterac;:ao esperada no fluxo da agua de superficial, provocada pelo redireccionamento das linhas de drenagem
sazonais em redor do po90 aberto e das areas da central termoelectrica. lsto tern o potencial para reduzir a
quantidade de agua que entra nas zonas humidas, a menos que estes fluxos sejam repostos.
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Tabela 4-8: Requisitos de concepi;ao para a gestao das zonas humidas
Descritores e descrigoes
Objectivos
• Assegurar que a concepr,;ao final da mina e da central termoelectrica inclui um sistema de gestao de agua, que ira
permitir a drenagem continua de agua para as zonas humidas e evitar que as aguas de superffcie e subterraneas
contaminadas atinjam as zonas humidas.
•
Melhorar as areas degradadas das zonas humidas no local.
lndicadores Fundamentais do Desempenho da Concepi;ao
Preparar,;ao de concepr,;6es para o restabelecimento da drenagem para dentro das zonas humidas, nos locais
•
onde os tluxos de captar,;ao vao ficar reduzidos, devido ao pogo aberto, ao dep6sitos de residuos infra-estrutura
da mina e da central termoelectrica.
•
Elaborar,;ao da concepr,;ao do sistema de gestao de agua, que ira impedir que as aguas de superficie e
subterraneas contaminadas cheguem as zonas humidas.
•
lnclusao das zonas hUmidas no Plano de Gestao da Terra, para as areas nao-mineralizadas e nao-desenvolvidas,
dentro da area do titulo mineiro.

a

Medidas de concepgao
a) 0 viveiro da mina ficara localizado longe da Zona Humida da Colina 3, na parte superior do declive na bacia
hidrografica 41.
b) 0 viveiro sera construido de maneira tal que o fluxo da agua de superficie se possa mover naturalmente atraves
da area e drenar em direcr,;ao a zona humida.
c) Completar o planeamento final para as divers6es da agua pluvial s6 depois de se fazerem negociar,;6es com o
GOM e com o concessionario de minerar,;ao adjacente, sabre a cooperar,;ao para se efectuarem actividades em
sinergia ao longo da fronteira comum entre as duas concess6es mineiras.
d) Planear desvios para restituir a drenagem perdida nas bacias hidrograficas da zona humida, em condig6es tao
pr6ximas das naturais tanto quanto possivel.
e) Desenhar as estruturas no ponto de descarga das obras de desvio, para acolherem os fluxos adicionais sem
erosao do canal de fluxo, a jusante das obras.
f)
lncluir as zonas humidas no Plano de Gestao da Terra a ser desenvolvido para as areas que nao toram sujeitas a
minerar,;ao e que nao foram desenvolvidas dentro da area do titulo mineiro, especificando detalhes da sua
protecgao, e a melhoria de areas degradadas.

4.8

Flora e Fauna

A Figura 4-7 contem um mapa da vegetagao da area do tftulo mineiro. Cerca de 1 500 hectares de vegetagao,
composta par cinco tipos de vegetar,;ao, perder-se-ao coma resultado do pogo da mina, dos dep6sitos de residues
e doutras infra-estruturas, como se segue: cerca de 1 891 ha [please check these numbers, 1891 < 1500) , de
terra arborizada de Adansonia-Sterculia (inclui embondeiros e castanheiros); cerca de 80 ha de Mopane; cerca de
33 hectares de vegetagao ribeirinha; e cerca de 240 ha de vegetagao escassa e de leitos de rio secos, e de
vegetagao baixa e degradada. Os primeiros dois tipos de vegetar,;ao ainda nao sofreram o impacto do uso
humano e ainda sao ricas em especies. A importancia global do impacto considera-se baixa, visto que estes tipos
de vegetac;:ao sao comuns no vale do Rio Zambeze e estao bem conservados na provincia. Nao se encontraram
plantas ameagadas, durante o levantamento de campo.
A area tern sofrido fortemente o impacto de actividades antropogenicas, tais como a colheita e a cac;:a. Ja nao
ocorrem grandes mamiferos, tais como os antflopes. Ocorrem pequenos mamiferos e pequenos roedores. Os
registos hist6ricos da ocorrencia de especies ameac;:adas nos habitats em questao, sugerem que pode
potencialmente ocorrer um total de 51 animais do Livro Vermelho. As avaliac;:6es de campo identificaram apenas
tres especies - o Crocodilo do Nilo (Crocody/us niloticus), a Carapac;:a Ondulada do Zambeze (Cycloderma
frenatum) e o Bico-de-Tesoura Africano (Rynochops f/avirotris). Entre as especies que nao se encontraram, ha
uma vasta gama de morcegos, alguns dos quais sao especies do Livro Vermelho e um dos quais (o Morcego
Amarelo Pequeno) esta em via de extinc;:ao. Os Morcegos Caseiros tern uma preferencia por se empoleirarem e
fazerem ninho nas fissuras de grandes arvores.
As especies de aves em estado de conservac;ao sao a Garga-de-Garganta-Vermelha (Egretta vinaceigu/a), o
Bico-de-Tesoura Africano (Rynchops flavirotris) e o Mergulhao-Serpente (Anhinga melanogaster). A Ra-Touro
Africana (Pyxicepha/us edulis), que esta listada pela IUCN como "de menos preocupac;:ao", mas em declinio,
ocorre em grande quantidade nas zonas humidas da Ra-Touro. Esta ra-touro comestfvel.

e

Das tres especies enumeradas no Livro Vermelho, que se preve que ocorram na area de amostras, apenas se
registou a Tilapia Moc;:ambicana (0. mossambicus) durante os levantamentos. 0 Tubarao Touro (Carcharhinus
leucasand) e o Peixe-Serra (Pristis Microdon) nao se registaram.
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Figura 4-7; Mapa da vegetai(ao da area do tftulo mineiro.
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Tabela 4-9: Requisitos de concep9ao para a gestao da flora

e da fauna

I

Descritores e descrigoes
Objectives
Assegurar que o desenho final da mina e da central termoelectrica inclui pianos que especificam a maneira como a flora e a
fauna e as areas de grande biodiversidade, bem como as especies ameagadas, vao ser protegidas e geridas na area do tftulo
mineiro.
lndicadores Fundamentais do Desempenho da Concepgao
•
Conclusao dum Plano de Gestao da Terra para todas as areas que nao vao ser mineradas, indicando claramente a
vegetagao e, quando possivel, os corredores de vegetagao que se devem manter, e os pianos de gestao para as
especies ameagadas (veja Figura 4-8).
•
Conclusao do Plano de Protecgao para quaisquer especies em via de extin9ao que se encontrem no local.
•
Conclusao dum Programa de Reabilitagao das lnfra-estruturas.
•
Conclusao dos componentes da Vegetagao, Flora e Fauna, do Plano de Monitorizagao global.
Medidas de concepgao
Flora
a) A possivel ocorrencia de especies vegetais em via de extin9ao na area afectada pela mina e a central termoelectrica, sera
verificada atraves dum levantamento detalhado de campo, antes da construgao. lsto aplicar-se-a apenas para as
comunidades de Adansonia-Sterculia e das areas arborizadas de Mopane, vista que estas contem o habitat mais ou
menos nao-transformado aonde ha mais probabilidades da ocorrencia de especies ameagadas. Quando se encontra1
exemplos destas especies estas devem, sempre que possivel, ser transplantadas para o viveiro ou directamente paid
outras partes da area do projecto aonde haja poucas probabilidades de perturba9ao no future ou devem ser protegidas no
local. lsto sera feito em consulta com a autoridade de conservagao relevante, e de acordo com a legislagao e os regulamentos
aplicaveis. Deve-se monitorizar e registar o sucesso dos transplantes.
b) 0 planeamento da infra-estrutura, para alem das areas a serem impactadas, deve ser feito em consulta com um ecologista
qualificado, para conservar tanta vegetagao natural quanto possivel e, especificamente, os especimes de arvores maiores.
c) Desenhar a infra-estrutura do local e as rotas das estradas e das correias transportadoras, sempre que possivel, de forma
a evitar ou minimizar a remogao de areas arborizadas de Adansonia-Stercu/ia (inclui embondeiros e castanheiros),
Mopane e florestas ribeirinhas.
d) Quaisquer areas arborizadas de Adansonia-Sterculia, de Mopane e de florestas ribeirinhas que nao sejam removidas,
serao consideradas como sensiveis e devem ser inclufdas no Plano de Gestao da Terra para as areas nao mineralizadas
e nao-desenvolvidas.
e} Planear a infra-estrutura para evitar a vegetac;ao ribeirinha ao longo de linhas de drenagem que alimentam as zonas
hUmidas. Estas serao consideradas como areas interditas, sendo proibido o acesso as mesmas por parte do pessoal da
mina, sem autorizagao do GA.
f) Desenvolver um Plano de Gestao da Terra para todas as areas nao impactadas na Area do Titulo Mineiro de Benga; como
parte deste piano, o qual inclui o seguinte:
i.
lndicar a vegeta9ao que se deve manter na area do titulo mineiro e as areas a serem protegidas.
ii.
Detalhar as areas interditas aos empregados de construc;:ao e da Riversdale e Elgas.
iii. Detalhar as zonas sensiveis e um procedimento para o gestor ambiental da Riversdale e Elgas autorizar o acesso a
estas areas.
iv. lncluir um C6digo de Conduta para o pessoal da construc;:ao e operacional, que tern acesso as areas sensiveis.
v. Planear corredores de vegetac;:ao como liga96es entre as areas designadas para opera96es e actividades.
vi. Especificar como e que se vao melhorar as areas transformadas, ao longo do tempo.
vii. Um calendario de queimas que permita queimar a vegeta(faO em condi(f6es controladas, de vez em quando,
mediante recomendagao do especialista em gestao de savana, de acordo com os servigos locais de protecgao contra
incendios e em consulta com as comunidades locais.
g) Preparar-se-a um Programa de Reabilitagao das lnfra-estruturas, que sera implementado sistematicamente ao longo da
vida da mina e da central termoelectrica. 0 programa sera dividido numa serie de componentes, que incluem, entre outros:
i.
Um Plano de Manuseamento e Gestao de Solos, que regula a remogao, o empilhamento de reservas, o
manuseamento ea recolocac;:ao do solo de superficie.
ii.
Uma Plano de Gestao da Superficie, que determina os contornos finais dos materiais recolocados no poc;:o aberto.
iii. Um Plano de Reintegragao da Vegetac;:ao, que determina OS tipos de gramineas, OS metodos de propagagao, a
fertilizagao, a recolocagao e a manutengao da flora natural no local, incluindo a herba.cea e lenhosa.
iv. Um Programa de Monitorizagao da Reabilitac;ao, que determina OS metodos cientfficos, OS objectives faseados, as
metas, as condi96es finais e a frequencia das tecnicas de monitorizac;:ao a serem utilizadas para avaliar o sucesso
dos objectives de reabilitagao para cada sec9ao da mina e da central termoelectrica.
h) Este pianos devem estar terminados antes do inicio da construgao
Fauna
a) Desenvolver um programa de sensibilizac;ao e identifica9ao para a fauna digna de conservac;:ao, a ser usado pelo pessoal
da construc;:ao.
b} Desenvolver Pianos de Gestao das Especies Amea9adas, para a fauna amea9ada no local.
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Descritores e descrir;:oes
c) Desenvolver um Plano de Protecc;:ao para qualquer especie em via de extinc;:ao que se encontre no local.
d) lsto sera feito em consulta com a autoridade de conservac;:ao relevante, e de acordo com a legislac;:ao e os regulamentos
aplicaveis. Outras disposi96es para a fauna encontram-se detalhadas no PGA da Construc;:ao.
e) lncluir toda a conservac;:ao importante no Plano de Gestao dos Solos, com medidas especfficas para a protecc;:ao da fauna
digna de conservac;:ao.
Apresenta~o

de relat6rios

lnclua os pianos supramencionados como Anexos ao PGA Final. 0 PGA Final deve ser conclufdo antes do infcio da construc;:ao.
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4.9

Aspectos s6cio-econ6micos

0 projecto ira resultar em impactos s6cio-econ6micos significativos, tanto negativos como positivos.
Mais de 5 600 pessoas vivem em 1 147 agregados familiares na area do projecto. 0 planeamento inicial da
Riversdale e Elgas previa o reassentamento de todas as comunidades. Apesar do compromisso da Riversdale e
Elgas em restabelecer os meios de sustento e a maneira de viver das pessoas reassentadas, pelo menos para o
nfvel em que se encontravam anteriormente, o reassentamento considera-se um impacto de alta significancia.
Este incluiria a ruptura dos sistemas locais de organizagao social e cultural. Capanga Nzinda, Capanga Gulo,
Capanga Luani, Mpala e Nhanganjo estao todos localizados directamente na zona aonde ficarao a mina e a zona
de separagao de seguranga de 500 m e, portanto, estas comunidades terao de ser reassentadas. Chitambo,
Benga-Sede, Nhamsembe e Nhambalualu podem potencialmente permanecer, desde que se possam mitigar os
impactos da mina e resolver os problemas de terra.
A elaboragao de um Plano de Acgao para o Reassentamento e a finalizagao de acordos com o Governo e as
comunidades no que diz respeito a este piano, e um componente necessario da fase de concepgao do projecto,
bem como o sao uma serie doutras medidas que precisam de estar a funcionar desde o inicio da construgao.
Table 4-10: Requisitos de concep9ao para os aspectos s6cio-econ6micos
Descritores e descri96es
Objectivos
•

•

Assegurar que se desenvolveu, antes da construgao, um Plano de Acgao para o Reassentamento, que cumpre as
melhores praticas internacionais, para orientar a mina e a cenral termoelectrica em termos de reassentamento de
pessoas, de acordo com as melhores praticas internacionais, incluindo a determinagao das perdas e as respectivas
compensag6es para as aldeias que irao ficar na area do tftulo mineiro.
Preparar e desenvolver varies pianos e medidas para os outros aspectos da gestao social.

lndicadores Fundamentais do Desempenho da
•
•
•

Concep~ao

Preparagao do Plano de Acgao para o Reassentamento.
Recomendagao final para o reassentamento, baseada no cumprimento com os padr6es da IFC e tendo em conta o
ultimo piano e os inventarios detalhados dos bens das comunidades potencialmente afectadas.
Ha medidas e pianos desenvolvidos para outros aspectos da gestao social, conforme se detalha nas medidas de
concepgao abaixo.

Medidas de concep9ao - Plano de Ac~ao para o Reassentamento
a) Todos os impactos decorrentes da aquisigao de terra para efeitos do projecto serao mitigados por meio dum Plano de
Acgao para o Reassentamento abrangente. A Riversdale Mining, atraves da sua subsidiaria mogambicana, a
Riversdale Mogambique Limitada, encomendara a concepgao e a implementagao dum Plano de Acgao para o
Reassentamento (PAR), que deve cumprir com a Lei mogambicana e com as melhores praticas internacionais (isto e,
com a Politica Operaciona! do Reassentamento lnvo!untario 4.12, do Banco Mundial, e com o Padrao de
Desempenho 5 da IFC).
b) 0 PAR deve ser orientado pelo principio de que os intervenientes afectados de forma negativa devem receber ,
devida compensagao e mitigagao, a qual resulta em que eles se encontrem em condig6es iguais ou superiores
aquelas em que se encontravam antes do reassentamento. Os objectives a serem adoptados serao aqueles definidos
no Padrao de Desempenho 5 da IFC, a saber:
i. Evitar ou, pelo menos, minimizar o reassentamento involuntario sempre que possfvel, explorando concepg6es
alternativas ao projecto.
ii.
Mitigar impactos econ6micos e sociais adverses, causados pela aquisigao de terra ou pelas restrig6es ao uso
da terra pelas pessoas afectadas, atraves de: (i) oferecer uma compensagao pela perda de bens ao custo da
sua substituigao; e (ii) assegurar que as actividades de reassentamento se imp!ementam com a adequada
divulgagao de informagao e consulta, e com a participagao informada das pessoas afectadas.
iii.
Me!horar ou, pelo menos, restaurar os meios de sustento e os padr6es de vida das pessoas des!ocadas.
iv.
Melhorar as condig6es de vida no seio das pessoas deslocadas, atraves da provisao de habitagao adequada
com a seguranga do titulo de posse nos locais de reassentamento
c) Estabelecer-se-a uma abordagem consultiva com as comunidades afectadas e com os representantes do governo,
para definir os beneficiarios, os direitos e as medidas de mitigagao da comunidade. lsto serve para incluir a
identificagao de terras de substituigao adequadas para restabelecer os meios de sustento. Em particular, o PAR
incidira sabre os seguintes impactos identificados acima:
i. A perda de direitos a terra - substituir-se-ao OS direitos a terra, sempre que possfvel, e identificar-se-ao
alternativas sempre que tal nao for possfvel.
ii.
A perda de abrigos e infra-estruturas domesticas - as infra-estruturas domesticas (tais como casas, celeiros e
currais de gado), que se perderao devido a aquisigao de terra e/ou que sejam danificadas por actividades do
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Descritores e descrii;:oes
projecto, serao identificadas e compensados.
A perda de terras agricolas e de pastagem - identificar-se-ao terras alternativas ou opc;:oes de sustento.
A perda de arvores de frutos - estas serao compensadas, e aplicar-se-ao medidas para restabelecer a
produc;:ao.
v.
A perda de recursos naturais - oferecer-se-a o acesso a terras alternativas ou identificar-se-ao estrategias de
sustento alternativas.
vi.
lmpactos nas sepulturas e nos locais sagrados
d) As indemnizac;:6es por perda da produc;:ao agricola, do acesso aos recursos naturais, bem coma de quaisquer outras
perdas devido ao acesso rodoviario restrito durante o periodo antes do reassentamento das familias, serao
calculadas para cada agregado familiar e incluidas no Quadro de Direitos do PAR.
e) A eventual perda de acesso por parte da comunidade ao longo das estradas na BMTA, durante o perfodo ap6s o
infcio da construc;:ao mas antes do reassentamento das comunidades, sera considerada pela Riversdale no Quadro
de Direitos do PAR.
f) Em conformidade com o Padrao de Desempenho 5 da IFC, evitar ou minimizar o reassentamento involuntario sempre
que possfvel, e com as recomendac;:6es feitas na AIA da Mina, a Riversdale e Elgas irao reconsiderar a sua proposta
para o reassentamento de todas as comunidades na Area de lnfluencia Directa da mina e da central termoelectrica.
Far-se-a uma recomendaqao final sobre a extensao do reassentamento que e necessaria, baseada numa analise
estruturada dos riscos, e em consulta com as comunidades afectadas, no Plano de Acgao para o Reassentamento
(PAR). A analise tera em consideraqao propostas apresentadas no AIA para minimizar os impactos nas
comunidades, os ultimas pianos de trac;:ado da mina e da central termoelectrica e os inventarios de bens elaborados
para cada agregado familiar individual.
g) Far-se-a tambem uma avalia9ao de impacto no PAR para definir o impacto das propostas de reassentamento na
comunidade receptora, juntamente com quaisquer medidas necessarias para minimizar estes impactos.
h) Efectuar-se-a uma Avaliagao do lmpacto Ambiental do desenvolvimento da povoac;:ao no local de reassentamento.
Medidas de concepcao - outras
Vedacoes
a) As decis6es relativas a vedac;:ao das principais areas de trabalho da mina e da central termoelectrica, por raz6es de
seguranqa e protecc;:ao (para alem da vedac;:ao do CMPC e do complexo administrativo), serao tomadas em consulta
com os especialistas sociais que elaboram o Plano de Acqao para o Reassentamento - visto que isto ira incidir sobre
os recurses que permanecerao a disposi9ao das comunidades locais e que pode, consequentemente, ter um impacto
na necessidade de reassentamento ou de compensa9ao adicional.
Recrutamento
a) A Riversdale e Elgas irao desenvolver, em estreita colaboraqao com as autoridades provinciais, distritais e locais,
uma Politica e Procedimentos de Recrutamento de Mao-de-Obra, incluindo, no mfnimo, o seguinte:
i)
Uma visao e metas para a substituiqao dos trabalhadores expatriados por pessoal local, durante um perfodo
de tempo.
ii)
Uma estrategia de formaqao a curto, medio e longo prazos, para formar Mogambicanos para poderem ter
emprego na mina.
iii) Uma estrategia para ajudar as mulheres a obterem um emprego na mina e na central termoelectrica.
iv) A integrac;:ao da formac;:ao e do desenvolvimento com o Ensino e Treinamento Tecnicos e Profissionais
de Moc;:ambique, actualmente em vias de desenvolvimento.
v)
0 numero de empregos de construc;:ao e de operaqao disponfveis para as diferentes categorias de trabalho.
vi) Os requisites de recrutamento e a durac;:ao maxima do emprego.
vii) A natureza de preferencia que sera dada as populac;:6es locais e afectadas.
viii) A monitorizac;:ao e a auditoria da percentagem dos Moc;:ambicanos empregados, de modo a assegurar que o
processo e tao eficaz quanto possfvel, e que e justo e transparente.
ix) Uma estrategia de sensibilizac;:ao relacionada com a polftica e os procedimentos.
b) A Riversdale e Elgas irao comec;:ar a criar sensibilizaqao no que diz respeito ao recrutamento, antes do infcio da
construqao.
Crime
a) Contro!ar e combater o crime e da responsabiHdade da forga de po!fcia nacionaf. A Riversdafe e Elgas devem
encorajar estas autoridades a considerar medidas para reforc;:ar a capacidade da policia local para lidar com um
eventual aumento da criminalidade, atraves do desenvolvimento de medidas anti-crime, tais como:
i.
Aumentar o pessoal, a infra-estrutura e o equipamento nas esquadras locais.
ii.
Envolver as autoridades locais (aos nfveis do bairro/aldeia) no controlo e na informac;:ao as autoridades de
actividades de pessoas desconhecidas e suspeitas na area.
iii.
Reforc;:ar os recursos e as actividades de policiamento e de anti-roubo existentes, a nfvel das bases.
iv.
Reforc;:ar a comunicac;:ao entre a comunidade/base e as estruturas policiais distrital, provincial e municipal.
iii.
iv.

C6digo de Conduta
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Descritores e descrigoes
a)

Controlar e combater o crime e da responsabilidade da forc;:a de polfcia nacional. A Riversdale e Elgas devem
encorajar estas autoridades a considerar medidas para reforgar a capacidade da polfcia local para lidar com um
eventual aumento da criminalidade, atraves do desenvolvimento de medidas anti-crime, tais como:
i.
Uso exclusivo das estradas acordadas, durante a operagao da mina e da central termoelectrica.
ii.
A circulagao de vefculos atraves de aldeias durante as horas de escuridao e estritamente limitada a situag5es
de emergencia e aos movimentos nocturnos aprovados. Como regra geral, nao devera haver necessidade dos
vefculos da mina e da central termoelectrica utilizarem a estrada de acesso entre Chitambo e as aldeias do sul,
se as recomendagoes da concepc;:ao para alterar a estrada de acesso principal forem cumpridas .
b) Nao sera permitido o excesso de velocidade, em nenhuma circunstancia, na estrada de acesso principal e noutras
estradas da area de minerar;ao, bem como na estrada principal de Tete e Moatize.
c) Criar-se-a um mecanismo de informac;:ao, entre os alde5es e a Riversdale e Elgas, para informag6es regulares no
que diz respeito ao cumprimento do C6digo de Conduta. lsto funcionara atraves da Comissao de Ligac;:ao com as
Comunidades, a trabalhar em estreita colaborac;:ao com a equipa de gestao de projectos, comissao esta que deve
ser usada como um forum para resolver os problemas rapidamente, lidar com quaisquer transgressores e dar
informa96es aos alde6es. Esta comissao deve registar e monitorizar activamente a resolugao de possfveis
problemas e conflitos, bem como chamar a atenc;:ao da equipa de gestao da Riversdale e Elgas para os mesmos. As
estruturas de governac;:ao formal e tradicional locais, e o proponente, devem mediar quaisquer conflitos entre as
comunidades locais e os empregados ou empreiteiros do projecto. Esta Comissao deve ser criada antes do infcio da
construc;:ao.
HIV/Sida e DTSs
a) A Riversdale e Elgas irao conceber e implementar um Plano de Prevenc;:ao de ISTs e HIV/SIDA, como parte dum
Plano de Prevengao de Doenr;as global, alinhado com a legislar;ao nacional e com as melhores praticas
internacionais, com objectives e actividades claras. Os componentes do piano incluirao o seguinte:
i. Requisites para o cumprimento do piano, por todos os empregados e empresas subcontratadas que estiverem a
trabalhar no projecto.
ii. Actividades de sensibilizac;:ao e aconselhamento ao nfvel da comunidade, com especial atenr;ao para as
trabalhadoras do sexo, e para as mulheres adultas e raparigas jovens locais, em geral.
iii. Provisao para a contratac;:ao duma organizac;:ao especializada, duma ONG ou duma empresa privada, para
implementar as actividades orientadas para o controlo das ISTs e das infecc;:6es de HIV/SIDA, durante o perfodo
operacional. Esta organizac;:ao deve trabalhar estreitamente com todos os funcionarios que trabalham para o
projecto (incluindo o pessoal de quaisquer empresas subcontratadas), implementando campanhas de
sensibilizac;:ao, procedendo a distribuic;:ao gratuita de preservativos, dando aconselhamento e assistencia medica
aos trabalhadores infectados, e desenvolvendo outras actividades relevantes, em conformidade com o piano.
Outras Doencas lnfecciosas
a) Desenvolver-se-a um Plano de Prevenc;:ao de Doenc;:as, que cubra as doenc;:as infecciosas, tais como a c61era, a
diarreia, a malaria etc, e que incluira:
i.
Protecc;:ao adequada e condic;:6es para a sua prevengao.
ii.
Sensibilizar;ao e aconselhamento aos trabalhadores e ao nfvel da comunidade.
iii.
Sensibilizac;:ao no que diz respeito a prevern;ao de doenc;:as infecciosas e a higiene ba.sica.
iv.
Configurar o local de forma a evitar a recolha de agua em charcos (vectores para os mosquitos).
v.
Armazenagem adequada e remoc;:ao de todos os resfduos organicos e inorganicos, a fim de evitar que os
vectores de doenc;:a fiquem ao alcance das comunidades locais (especialmente criangas) e dos animais, ou
que se tornem um foco da proliferac;:ao de vectores de doenc;:a.
vi.
Provis6es para o diagn6stico, tratamento e cuidados, dos empregados infectados por doengas infecciosas
Aumento potencial da populacao
a) A Riversdale e Elgas darao assistencia as autoridades Provinciais, Distritais e Municipais a preparar-se para a
probabilidade dum aumento da populac;:ao, por exemplo dando assistencia com:
i.
0 desenvolvimento dum esquema de planeamento para a utilizar;ao da terra regional que seja adequado e
capaz de lidar com os potenciais aumentos da populac;:ao.
ii.
O desenvolvimento de instalac;:oes e servic;:os adequados para o saneamento, a recolha e a eliminac;:ao de
resfduos e 0 abastecimento de agua potavel.
iii.
Medidas destinadas a desencorajar e a impedir a criac;:ao de assentamentos informais.
iv.
0 planeamento de infra-estruturas adequadas para novas empresas potencialmente criados durante as fases
de construc;ao e operagao.
v.
O aumento potencial das pressoes nos servic;os e infra-estruturas de saude, resultante do aumento potencial da
popular;ao. De acordo com os actuais pianos de desenvolvimento do sector da saude, devem-se tomar
medidas para expandir e melhorar a capacidade humana e material da rede local de saude publica.
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Descritores e descrigoes
Gestao do Trafego
a) A Riversdale e Elgas irao desenvolver um Plano de Gestao do Trafego para as fases de construgao e operagao do
projecto. 0 Plano incluira:
i.
A determinagao de limites de velocidade apropriados para garantir a seguranga publica ao longo dessas vias de
acesso, que sao utilizadas pelo trafego da mina e do publico.
ii.
Detalhes de medidas para assegurar que os condutores de vefculos operacionais se comportam de modo
responsavel e cumprem com todos os limites de velocidade e com as demais sinalizag6es nas estradas.
iii.
Um procedimento para monitorizar e penalizar os condutores que nao cumprirem as restri96es de seguranga no
local ou que conduzam sob a influencia de alcool ou drogas.
iv. Uma campanha de sensibiliza9ao continua, a ser implementado ao nivel da comunidade , relativamente aos
perigos do trafego de veiculos pesados.
v.
Um mecanismo para assegurar as reacg6es continuas das comunidades locais quanto as quest6es de
seguran9a, de modo a que se possa lidar de forma rapida e eficaz com quaisquer problemas.
vi.
Um piano de sensibilizagao no seio dos alde6es e, em especial, entre as criangas das aldeias, sobre a
seguranga rodoviaria.
Minas Terrestres
a) Contactar-se-a o Institute Nacional de Desminagem, para obter um entendimento compreensivo do risco da
ocorrencia de minas terrestres nao-removidas, e qualquer verificagao necessaria adicional sera completada por
pessoal qualificado, antes de se iniciar 0 desbravamento da area.
lnstalacoes de cuidados de saude para os empreqados
b) A Riversdale e Elgas estabelecerao instalagoes adequadas aos cuidados de saude, para servirem os seus pr6prios
empregados e os dos seus empreiteiros, a fim de nao sobrecarregar as instala96es locais.
lmpactos Econ6micos
a) A Riversdale e Elgas encorajarao os empreiteiros e os seus sub-empreitieros a empregar Mogambicanos, incluindo
mulheres, e a fazer aquisigoes o maximo possivel localmente.
b) Sempre que possfvel, a Riversdale e Elgas darao preferencia a empreiteiros, fornecedores e prestadores de
servigos baseados em Mogambique, dependo dos custos , da qualidade, da confianga e da capacidade para
cumprirem datas rigorosas.
a) A Riversdale e Elgas encorajarao as autoridades provinciais e distritais a emitirem as licengas prontamente e a
minimizarem as barreiras burocraticas, a fim de maximizar as oportunidades para os empreiteiros e prestadores de
servigos baseados em Mogambique.

Apresenta9ao de relat6rios
•
O PAR sera entregue ao MICOA, para consideragao e aprovagao, antes do infcio da construgao do projecto.
•
lncluir outros pianos sociais, diferentes do PAR, na forma de Anexos ao PGA Final. 0 PGA Final deve estar
conclufdo antes do infcio da construgao da mina.

4.1 o

Estetica visual

A central termoelectrica vai criar uma alteragao ao ambiente visual atraves de grandes areas. Os impactos visuais
vao afectar principalmente as comunidades no Bairro de Chingodzi, a oeste do Rio Revuboe e de Tete, a oeste
do Rio Zambeze , e as aldeias que permanecem na area do tftulo mineiro.
Avaliaram-se os elementos seguintes da central termoelectrica proposta, para os receptores em pontos
diferentes:
•
•

•

•
•

As chamines da central termoelectrica, as estruturas mais elevadas associadas com a central termoelectrica
(150m).
As torres de refrigera9ao tambem com 150 m de altura mas com um diametro substancialmente maior (i.e. 90
m contra 15 m) do que o das chamines ; a avalia9ao do impacto baseou-se, portanto, nas torres de
refrigeragao como o pior caso .
0 dep6sito ocidental de eliminagao de residuos, aonde a cinza de central termoelectrica sera elim inada com
os desperdicios do material de superffcie provenientes das opera96es de minera9ao adjacentes, a uma altura
maxima (90 m de altura) .
A correia transportadora ocidental (assumida e ser 1.5 m de altura).
llumina9ao nocturna.

Os impactos visuais adicionais estarao principalmente relacionados com o efeito da ilumina9ao nocturna causada
pela central termoelectrica .
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Tabela 4-11: Requisitos de concep9ao para gerir a estetica visual
Descritores e

descri~6es

Objectives
•
Assegurar que o desenho final da infra-estrutura da central termoelectrica inclui o trac;ado do local e a concepc;ao
dos ediffcios, de acordo com as medidas padrao para as melhores praticas, para reduzir o impacto visual
lndicadores Fundamentais do Desempenho da Concep9ao
•
Conclusao da disposic;ao do sitio e da concepc;ao da construr;:ao, incorporando as medidas padrao para as
melhores praticas para conservar a qualidade da paisagem pre-operacional sempre que possfvel e, quando isto
nao for possivel, para ocultar o desenvolvimento da vista, sempre que possivel.
•
Conclusao dum piano do local indicando a vegetac;ao que se deve ser manter.
•
Conclusao dum Plano de Gestao da Terra para todas as areas nao-operacionais
Medidas de concep9ao
a) Deve-se envolver um arquitecto paisagista e um arquitecto, ambos com experiencia, no trac;ado final e na
concepc;ao detalhada das infra-estruturas, para assegurar que o impacto visual e reduzido ao minima.
b) A concepr;:ao da infra-estrutura devera incorporar os seguintes princfpios de melhoras praticas, para a reduc;ao do
impacto visual:
i. Devem-se aplicar variac;oes de cor nos ediffcios, de forma a reduzir a aparencia da sua escala.
ii. As cores dos telhados e paredes devem ser combinadas com o ambiente natural.
iii. Os telhados nao devem reflectir ou deflectir os raios solares.
iv. Os padr6es e as escolhas de cores devem ser atemporais.
v. As cores devem ser complementares da paisagem circundante .
vi. As formas dos edificios devem ser quebradas por saliencias no telhado e por degraus na fachada, para criar
linhas de sombra.
vii. Deve-se implementar o paisagismo a volta dos edificios, utilizando o minima de vegetac;ao nao-indfgena e
nenhumas especies ex6ticas invasoras.
viii. Construir-se-ao bermas de ocultac;ao, conforme for apropriado.
ix. 0 foco da iluminac;ao sera direccionado para baixo, de modo a nao criar 0 efeito dum sinal luminoso a noite.
c) Aplicar-se-ao os requisitos de concepr;:ao, em termos da flora (secr;:ao 4.8)
3
d) Plantar-se-ao arvores de fruto no prazo de tres meses ap6s a recepc;ao da autorizac;ao ambiental, adjacentes ao
receptores, conforme indicado na Figura 4-9.
i.
Deve-se consultar o municipio local sobre esta iniciativa, antes da sua implementac;ao.
ii.
Um horticultor local recomendara as especies de arvores, concentrando-se numa combinac;ao entre a taxa de
crescimento, a preferencia de frutos da popular;:ao local, e a capacidade das arvores para sobreviverem a
seca.
iii.
Utilizar-se-a mao-de-obra local para plantar as arvores de fruto, sob a orientac;ao do horticultor.
iv.
Aplicar-se-ao fertilizantes iniciais e as arvores serao protegidas ate estarem estabelecidas.
v.
lniciar-se-a um viveiro de arvores de fruto, come parte do viveiro da mina, empregando e formando as
populac;oes locais para, eventualmente, gerirem o componente das arvores de fruta do viveiro, numa base
comercial.
Apresenta9ao de Relat6rios
0 PGA Final deve incluir a referencia as concepc;oes dos edificios e da paisagem, para minimizar os impactos visuais.

1

As arvores de fruto normalmente plantadas no local, tais coma identificadas na Avaliac;:ao do lmpacto Social, sao caju, banana,
manga, laranja, limao, abacate, papaia, anona, tangerine, goiaba, ateira e canhu.
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Figura 4-9: Localizagao aproximada das linhas de arvores de fruto a serem plantadas adjacentes
aos receptores visuais para reduzirem os impactos visuais
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4.11

Desenvolvimento Sustentavel

A Riversdale e Elgas comprometeram-se a
atingir o desenvolvimento sustentavel nas suas
opera96es de Benga, e a trabalhar com o
governo e com os outros intervenientes no
desenvolvimento e na implementa9ao dum
Plano de Desenvolvimento Social.
No seu planeamento do projecto, a Riversdale
e a Elgas ja adoptaram a promo9ao de
impactos positivos e, em particular daqueles
que vao perdurar para alem do encerramento
da mina. A empresa esta em processo de
desenvolver um Plano de Desenvolvimento
Social, e ja come9ou a implementar iniciativas.

0 objectivo deste piano e a empresa contribuir
para um beneficio duradouro na regiao, atraves
duma abordagem sustentavel da minera9ao de
carvao, que aumente o potencial soc10econ6mico local duma maneira ambientalmente
responsavel. Como tal, a empresa pretende
melhorar a qualidade de vida das comunidades
na esfera de influencia da mina e da central
termoelectrica, durante a constru9ao e
opera9ao das mesmas, bem como ap6s o seu
encerramento.

I
I

Figura 4-10: Definigao simplificada do desenvolvimento
sustentavel, ilustrando que um projecto deve contribuir
para todas as tres dimensoes (crescimento econ6mico,
melhoria social e integridade ecol6gica) para ser
sustentavel

Al em
disso,
a
Riversdale
celebrou
recentemente o seu Contrato de Minera9ao
com o Governo de Mo9ambique. Os termos deste contrato, no que diz respeito ao desenvolvimento da
comunidade, reflectem-se no PGA associado Mina da Riversdale.

a

Tabela 4-12: Requisitos de concepgao para a contribuigao para o desenvolvimento sustentavel
Descritores e descrig6es
Objectives
•
Assegurar o compromisso publico da Riversdale e Elgas para com o desenvolvimento sustentavel, ao receber a
autorizagao ambiental.
•
Assegurar que o projecto comega com o desenvolvimento dum Plano de Desenvolvimento Social, conforme o
Contrato de Mineragao da Riversdale com o Governo de Mogambique e com a consulta dos intervenientes,
necessaria para o desenvolvimento do Plano, durante a fase de concepgao.
lndicadores Fundamentais do Desempenho da Concepgao
A Riversdale e Elgas comprometem-se publicamente, ap6s a autorizagao ambiental, com o desenvolvimento
•
sustentavel.
•
Consulta com os intervenientes sobre o conteudo do Plano de Desenvolvimento Social.
• 0 desenvolvimento da primeira edigao dum Plano de Desenvolvimento Social para os Projectos do Carvao e da
Energia de Benga , no prazo de um ano ap6s ter obtido a autorizagao ambiental.
•
A criagao dum Forum de Desenvolvimento Social para apoiar a empresa na priorizagao de iniciativas a serem
consideradas no Plano de Oesenvolvimento Social, conforme especificado no Contrato de Mineragao da
Riversdale, celebrado com o Governo de Mogambique.
Medidas de concep9ao
a) No caso de se obter a autorizagao ambiental para este projecto e, logo que esta for obtida, a Riversdale e Elgas
devem comprometer-se publicamente com o seguinte:
i.
Compromisso com os padr6es, directrizes e padr6es de referenda internacionais, para alem de preservar a lei
mogambicana em todas as suas opera96es, e reconhecer a importancia da cooperagao internacional, em
conformidade com a Lei Quadro do Ambiente de Mogambique.
ii.
Que a Riversdale Mining e Elgas irao desenvolver um Plano de Desenvolvimento Social abrangente para os
Projectos do Carvao e da Energia de Benga, tendo em consideragao todas as tres dimens6es do
desenvolvimento sustentavel em cada um das escalas local, regional e nacional, dentro da esfera de
influencia da mina.
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Descritores e descric;:6es
iii.

Que a empresa ira preparar e manter um Plano de Desenvolvimento Social para as comunidades impactadas.
Este sera implementado em consulta com as comunidades impactadas e com o governo local, assim que se
iniciarem as vendas de carvao
iv. Que a empresa se compromete a trabalhar em conjunto com outras grandes empresas, mineiras, industriais e
outras, sempre que possfvel, a nfvel local e regional, para contribuir para o desenvolvimento sustentavel, e
que uma contribui9ao conjunta coordenada por varias empresas ira fazer uma diferenr;:a maior do que as
contribui96es particulares de cada empresa a trabalhar individualmente.
v. Que a empresa ira desenvolver um piano de envolvimento dos intervenientes e disponibilizar este piano para
comentarios e sugest6es.
b) A Riversdale e Elgas irao desenvolver e tornar publico para comentarios, um Esbo90 dum Plano de
Desenvolvimento Social, conforme especificado pelo Contrato de Minerar;:ao, da Riversdale. 0 Plano sera
desenvolvido atraves duma abordagem bem coordenada e estruturada, que inclui a consulta com o Forum de
Desenvolvimento Social e outros intervenientes, conforme necessario.
c) Criar-se-a o mais rapidamente possfvel, e com a devida consulta, um Forum de Desenvolvimento Social dos
lntervenientes, para ajudar a empresa a priorizar iniciativas a serem consideradas no Plano de Desenvolvimento
Social, conforme especificado pelo Contrato de Minerar;:ao, da Riversdale. Este Forum deve ter a representar;:ao
dum vasto leque de intervenientes da Comunidade de Benga e do governo local.
Apresentac;ao de relat6rlos
•
A primeira edi9ao do Plano de Desenvolvimento Social deve estar finalizada e tornada publico para comentarios
conforme as datas determinadas pelo Contrato de Minerar;:ao, da Riversdale.
•
0 Plano deve ser avaliado e revisto anualmente, em consulta com o F6rum de Oesenvolvimento Social.

4.12

Envolvimento dos intervenientes

Para obter um contributo duradouro para o desenvolvimento sustentavel, a mina e a central termoelectrica
precisam de ter rela96es fortes, construtivas e mutuamente beneficas com a comunidade na sua zona de
influencia. Para conseguir isto, o fluxo de informagao entre todos os que desempenham um papel, tern que ser
activamente gerido numa base permanente. Alem disso, o piano deve orientar todas as partes sabre a forma de
interagir significativamente, apesar dos seus diferentes sistemas de valores e culturas.

-at IS the M
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Figura 4-11: 0 papel do envolvimento dos intervenientes a alcanctar o
desenvolvimento sustentavel.
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Tabela 4-13: Requisitos de concepgao para o envolvimento dos intervenientes
Descritores e descri116es
Objectivos
•
0 desenvolvimento e a implementagao dum Plano de Envolvimento de lntervenientes numa fase inicial, para
apoiar rela96es fortes, construtivas e mutuamente beneficas entre a Riversdale e Elgas e a comunidade na sua
zona de influencia, e para apoiar a contribuigao da mina para o desenvolvimento sustentavel e, especificamente o
seu Plano de Desenvolvimento Social em termos do Contrato de Minera9ao, da Riversdale.
lndicadores Fundamentais do Desempenho da Concept;iio
•
0 Plano de Envolvimento de lntervenientes desenvolvido no prazo de quatro meses ap6s receber a autoriza9ao
ambiental.
Medidas de concept;iio
a) A Riversdale e Elgas desenvolverao um Plano de Envolvimento de lntervenientes no prazo de quatro meses ap6s
receber a autoriza9ao ambiental. 0 piano deve ser desenvolvido e implementado com base nas melhores praticas
mundiais.
b) 0 piano abrangera, no minimo, o seguinte:.
i.
Objectivos claros para o envolvimento dos intervenientes, em termos de cada uma das comunica96es
externas contfnuas, por parte da mina e da central termoelectrica para com os seus intervenientes;
comunica9ao interna continua, por parte da mina e da central termoelectrica para com os seus empregados, e
participagao publica para a tomada de decis6es.
ii.
Desenvolver uma visao para o futuro em termos de desenvolvimento sustentavel
iii.
Estruturas para consultas que se vao estabelecer a curto e a longo prazo.
iv.
Apoio ao Forum de Desenvolvimento Social em termos de comunicagao e consulta
v.
Aspectos fundamentais da empresa acerca dos quais se deve comunicar, incluindo mas nae se limitando, ao
funcionamento da minera9ao moderna, a quern e a empresa, os processos de solicita9ao das autoriza96es de
minera9ao e ambientais, o processo de construgao, os perigos ligados a construgao, a polftica e os
procedimentos de trabalho, os procedimentos de reclama96es, as medidas ambientais e sociais, os esforgos
para prevenir a drenagem acida da mina, a forma como funciona a reabilitagao, a redugao dos resfduos e das
emiss6es, os resultados da auditoria, etc.
vi.
Programas para criar uma consciencializa9ao para materias tais como a preven9ao do HIV/SIDA, a malaria e
a bilharzfase, o saneamento, a mineragao moderna, a seguran9a rodoviaria, etc.
vii.
0 papel do pessoal nos diferentes departamentos, no envolvimento dos intervenientes.
viii.
Os canais de comunicagao e as metodologias verbal, escrita e visual a serem utilizadas, tendo em conta
considera96es culturais, a lfngua, os nfveis de educa9ao e as preferencias dos intervenientes.
ix. Os recursos financeiros e humanos e a estrutura de pessoal.
x. A formagao para o pessoal da empresa e para os consultores que dao assistencia a empresa, a implementar
o piano.
xi.
0 mecanismo para reclama96es.
xii.
Orienta96es para a apresentagao de relat6rios.
xiii.
Monitoriza9ao e avalia9ao
Aprsentat;ao de relat6rios
Deve-se finalizar a primeira edigao do Plano de Envolvimento de lntervenientes no prazo de quatro meses ap6s
•
receber a autorizagao ambiental, e devem-se obter comentarios dos intervenientes sabre o Plano.
•
Realizar-se-a uma auditoria externa anual face aos objectives do piano.
• 0 Plano deve ser actualizado anualmente, em consulta com os intervenientes e com base nas conclusoes da
auditoria e nas novas necessidades de comunicagao e de consulta que se apresentam ao longo do tempo.
•
As disposi96es das orienta96es para a apresentagao de relat6rios inclufda no Plano, deverao ser implementadas
conforme especificado.

4.13

lniciac;ao da monitorizac;ao

A AIA recomenda que se de inicio a monitoriza9ao ambiental, o mais rapidamente possivel ap6s o proponente ter
recebido um registo positive da decisao de avan9ar com o desenvolvimento. 0 objective e duplo: finalizar
trabalhos necessaries para estabelecer a base actual como um ponto de referencia e, uma vez iniciadas a
constru9ao e a operactao, monitorizar a eficacia das medidas de mitiga(fao. Visto que a productao da mina e a
gera9ao de energia irao aumentar sistematicamente ao longo do tempo ate aos 20 Mt/ano e 200MW
respectivamente, a Riversdale e Elgas terao a vantagem de testar a eficacia das medidas de mitiga9ao e o
desempenho da empresa face a estas, nos menores nfveis de produ9ao, tendo a oportunidade de corrigir areas
de nao-cumprimento e de adaptar medidas de gestao em conformidade.
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4.13.1

Programa de Monitorizac;ao

De acordo com a concep9ao do tra9ado, preparar-se-a um Programa de Monitoriza9ao consolidado, incluindo
todos os pianos individuais actualizados, para ter em conta as mudan9as na infra-estrutura do projecto e do
tra9ado. 0 piano documentara claramente um conjunto de procedimentos de monitoriza9ao metodol6gicos e
detalhados, os quais devem ser cumpridos durante todo o perfodo de vida da opera9ao, de forma a manter a
coerencia e a poder comparer os resultados da monitorizai;:ao de ano para ano. Alem disso, o piano deve prever o
registo abrangente de quaisquer altera96es das metodologias de monitoriza9ao, que possam ser implementadas
durante o perfodo de vida da mina e da central termoelectrica, de modo a que a auditoria dos resultados da
monitoriza9ao possa ser continua.

0 Programa de Monitorizai;:ao sera actualizado anualmente.

4.13.2

Monitorizac;ao da Qualidade do Ar

Os dados sobre o vento e a qualidade do ar, da area de Benga, sao muito limitados - a informai;:ao disponfvel
para utilizar na AIA incluiu medi96es pontuais da velocidade e da direci;:ao do vento no Aeroporto de Chingodzi,
feitas tres vezes por dia durante um perfodo de 1 ano. Nao havia dados disponfveis sobre a qualidade do ar.
Para complementar estes dados, a Riversdale e Elgas instalaram uma esta9ao meteorol6gica completa, com um
registador de vento contfnuo, na area de concessao de Benga, em 2008. Por isso, ha cerca de seis meses de
dados disponfveis e devem haver registos dum ano inteiro para serem usados na actualiza9ao da avalia9ao da
qualidade do ar, durante a fase de concep9ao do projecto (refere-se a sec9ao 4.2). Esta sera uma grande ajuda
na verifica9ao dos impactos da qualidade do ar, a ser realizada durante a concep9ao pormenorizada.
Os especialistas da Qualidade do Ar prop6em o uso de equipamento de monitoriza9ao da poeira, para verificar a
eficacia do controlo da poeira durante a construi;:ao e opera9ao da mina e da central termoelectrica. Considera-se
necessario instalar este equipamento, o mais rapidamente possfvel, de modo a facilitar a medi9ao da qualidade
do ar no ambiente, antes do infcio da constru9ao. lsto proporcionara uma base relativamente ao ambiente contra
a qual se podem avaliar os impactos da minera9ao e da central termoelectrica, para alem dos padr6es da
qualidade do ar que foram determinados para o projecto com base nos limites recomendados pela OMS,
Devem-se instalar monitores PM 10 online baseados em filtros , nas posi96es indicadas na Figura 4.12 na
Concessao de Benga e nos seus arredores, logo que possfvel, ap6s haver um registo da decisao do MICOA
relativamente a mina e da central termoelectrica:
a) Este equipamento deve fornecer dados em tempo real, transmitidos a partir das unidades de telemetria para
um computador no complexo administrative. Durante o perfodo interino, antes de se construir o complexo
administrative, podem-se utilizar as unidades simplesmente para recolher dados, com as fun96es telemetricas
desligadas - a transferencia de dados durante este periodo tera de ser feita manualmente. Pelo menos um
dos monitores tern de ser do tipo TEOM, para servir de referencia aos outros instrumentos, que podem ser
nefel6metros (dispositivos de observa9ao continua mais baratos).
Ate a presen9a da Riversdale e Elgas aumentar significativamente, deve-se ter cuidado para proteger as
unidades contra o roubo e o vandalismo. A Riversdale e Elgas precisarao de instalar veda96es de seguran9a
volta de cada unidade e deter reuni6es com os lfderes locais, num esfor90 para tentar encorajar o seu apoio para
a monitorizai;:ao, o qual pode ser transmitido as suas popula96es.

a

Para alem disso, a Riversdale e Elgas devem verificar a calibra9ao do equipamento na esta9ao meteorol6gica, a
fim de assegurar que os dados sao capturados com precisao.
NOTA: No caso das aldeias do sul de Chitambo nao serem reassentadas (refere-se a seci;:ao 1.2), entao
recomenda-se a expansao da rede de PM10, para cobrir pontos de monitoriza9ao adicionais. Estes pontos
tambem se mostram na Figura 4.13.

AVALIA<;AO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

47

PLANO FINAL DE GESTAO AMBIENT AL (PGA)

RIVERSDALE MO<;:AMBIQUE LIMITADA E ELGAS, SARL

AREA DO TiTULO MINEIRO DE BENGA PROJECTO DE ENERGIA DE BENGA

PLANO DE GESTAO AMBIENT AL PRELIMINAR
51i7000

570000

573000

Resource Drilling
•Camp
Rlversdale
Ca~p

C.HINGODZJ

Boundary or Benga
Mineral Tiiie Area (BMTA)

+

•

"""

m

LEGEND
•

PM10 monitoring locations

•

Additional PM10 monitoring ~Fnl~a:~~~.__,
locations if southern
communities not resettled

· ~ Ddalls .ofthe mine ;md
lnfrntructure layout subjeci lo
change. Transport (road, raH,
conveyors) and power station
subject lo seperate EIA
51;7000

0!!!!!15iiim
S0 i!!!!!!!!1!!!.ooo
miii1.iil!soo!!!!!!!!!2!!!!
.ooo I
1'M'"'
$70000

,73000

Figura 4-12: Localiza~oes propostas do equipamento de monitorizairao da qualidade do ar, e da
esta~ao meteorol6gica
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4.13.3

Monitoriza~ao

Ecol6gica Aquatica

A AIA recomenda a monitorizagao continua dos indicadores seguintes, duas vezes por ano, nos rios Zambeze e
Revuboe, ao longo do perfodo de vida da mina:
•

lndicadores de factores stressores (qualidade de agua no local, conforme definido na Figura 4-13 na
Tabela 4-14);
lndicadores de habitat;
lndicadores de resposta (macro-invertebrados aquaticos, lctiofauna (peixe) e diatomas).

•
•

Para alem dos locais de monitorizagao indicados na Figura 4.13, deve-se seleccionar um local de monitorizagao
a 1O km a jusante o qual se deve monitorizar simultaneamente. Esta monitorizagao deve-se iniciar logo ap6s se
ter recebido um registo da decisao sobre o projecto.
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Figura 4-13: Localiza9oes para a monitoriza9ao da qualidade da agua. Far-se-a tambem a monitoriza9ao
num local a 10 km a jusante, nao indicado neste mapa.
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Tabela 4-14: Parametros para a monitorizar;:ao da qualidade da agua nos rios Zambeze e Revuboe

Determinante
pH

Meta is

Condutividade Electrica

Arsenico

Total de s61idos dissolvidos

Cadmio

Total de s61idos suspensos

Cr6mio, Hexavalente

Potencial de redox

Cr6mio, Total

Oxigenio dissolvido

Cob re

D~mf.r)da

ox1gerno

biol6gica de

Ferro, Total

ox1gerno

Pr~c!Jr?l qufmica de

Chumbo

Oleo e lubrificantes

Mercurio

Feno I

Nfquel

Sufureto

Zin co

Nitrato de am6nio

Total de metais (incluindo antim6nio, arsenico, berflio, cadmio, cr6mio, cobre, ferro,
chumbo, mercuno, niquel, selenio, talio, prata, verllium, vanadio, zinco)

Nitrato de nitrogenio

Cianeto

Oleo e lubrificantes

Cianeto Livre

E. coli

Total de Cianeto
Acido Fraco Dissociavel
Temp em graus C

4.13.4

Monitoriza~ao

da agua subterranea

A monitoriza9ao da agua subterranea deve-se efectuar nos 21 furos de monitoriza9ao descritos na Tabela 4.15.
Deve-se utilizar a rede de monitoriza9ao estabelecida no decurso da AJA para este efeito. lsto ira assegurar a
recolha de amostras da linha de agua e da agua subterranea na proximidade das principais areas identificadas
como sensfveis, durante as simula96es do modelo de agua subterranea. 0 programa de monitoriza9ao da agua
subterranea deve ser iniciado antes da constru9ao, para que a base necessaria para o local esteja
completamente estabelecida antes da implementa9ao das actividades de minera9ao e da central termoelectrica.
lsto permitira que haja uma base contra a qual se possam comparar os resultados da monitoriza9ao permanente,
ao logo das fases de constru9ao, opera9ao e de encerramento.
Devem-se recordar os seguintes dados:
•
•
•
•
•
•

Numero, localiza9ao e coordenadas do furo.
Data e hora da recolha da amostra.
0 volume da amostra recolhida, o metodo usado para recolher a amostra, o tipo da garrafa utilizada para
armazenagem e o protocolo empregue nos metodos de preseNa9ao utilizados.
A altura do colar de furos e diametro de furos.
A profundidade do Furo, o Nivel da Agua no furo e o Nivel Estatica da Agua.
A condi9ao do equipamento e os problemas reportados.

A folha de registo da amostra deve permitir a recolha de dados das amostras de agua da infiltra9ao/da superficie,
em linha com os dados da agua subterranea. A localiza9ao da rede de monitoriza9ao e o programa encontram-se
descritos na Tabela 4-15 e indicados na Figura 4-14. A frequencia da monitoriza9ao devera ser mensal para o
primeiro ano ap6s a obten9ao da autoriza9ao ambiental e, a partir daf, trimestral.
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Tabela 4-15: Rede de agua subterranea proposta para o programa de
Coordenadas
Y(m)

X(m)

572553

8211080

8210698

Objectivo

Tipo de Furo
Furo de agua
subterranea existente

BE0825
573695

monitoriza~ao

Furo de agua
subterranea existente

Cobrir o lado a jusante do Dep6sito de Resfduos Oriental,
potencialmente impactado durante a fase operacional da
minera9ao.

BE0826
572449

8210771

Furo novo

568548

8211575

Furo de agua
subterranea existente

BE0821
567278

8211253

Furo de agua
subterranea existente

Cobrir a area entre o Dep6sito de Res fduos Ocidental e o
Rio Revuboe, potencialmente impactada durante a fase
operacional da minera9ao.

BE0824
567950

8210203

Furo de agua
subterranea existente

BE0820
568448

8209516

Furo novo

569127

8210314

Furo de agua
subterranea existente

BE0818
570292

8211948

Furo novo

570731

8206949

Furo de agua
subterranea existente

8207256

Furo de agua
subterranea existente

BE08001
571712

BE08003
571742

8206143

Furo novo

572684

8206065

Furo novo

571233

8211713

Furo novo

570724

8212733

Furo novo

569792

8214528

Furo de agua
subterranea existente

Cobrir a area entre o Dep6sito de Resfduos Ocidental e o
Rio Zambeze, potencialmente impactada durante a fase
operacional da minera9ao e na fase p6s-encerramento.
Cobrir a area entre o Dep6sito de Resfduos Ocidental e a
Zona Humida do Crocodile, potencialmente impactada
durante a fase operacional da minera9ao e na fase p6sencerramento.
Cobrir a area entre o Dep6sito de Resfduos Ocidental e o
Corte da Mina, potencialmente impactada durante a fase
operacional da minera9ao e na fase p6s-encerramento.

Cobrir a area entre os Resfduos Finos de Carvao, o Pogo de
ROM, OS
Efluentes da Fabrica de Lava gem, 0
Empilhamentos de Reservas de Produtos e 0 Riacho
Nharenga - potencialmente impactados durante a fase p6sencerramento.

BE08022
569617

8215693

Furo de agua
subterranea existente

BE08013
569116

8216537

Furo novo

569155

8217243

Furo novo

569792

8217354

Furo de agua
su bierranea exisiente

Cobrir a area entre o vazio final da mina e o Rio Revuboe,
potencialmente impactada durante a fase p6s-encerramento.

BE08011H
569704

8218419

Furo novo
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Figura 4-14: Localizaf?aO dos pontos de monitorizaf?ao da agua subterranea
Verificacao dos Dados sobre a Agua Subterranea
Partindo da interpretac;:ao dos dados recolhidos durante a investiga9ao de base, parece que o influxo de agua
subterranea proveniente do aquifero primario aluvial para os aqufferos secundarios do Karoo e limitado,
principalmente controlado pelas permeabilidades reduzidas dos estratos do Karoo. Esta relagao limitada, precisa
de ser verificada a um nivel superior de certeza. 0 trabalho incluira a construgao de ate 3 grupos de furos de
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sondagem ao longo da fronteira norte-ocidental da mina proposta. Cada grupo deve compreender um furo de
bombagem no aquifero aluvial, um furo de bombagem no aquifero profundo do Karoo, um furo de observa9ao no
aquffero aluvial e um furo de observa<;:ao no aquifero do Karoo. A testagem da bomba do aquffero aluvial e dos
aquiferos do Karoo efectuar-se-a para perfodos de ate 2 semanas continuamente para confirmar a rela<;:ao
localizada, entre os dois aqufferos.
Os dados de base sugerem que, geralmente, a presen<;:a de grandes falhas no estrato do Karoo tern pouca
influencia no movimento da agua subterranea e que as falhas nao oferecem caminhos preferenciais para o fluxo
da agua subterranea, nao sendo deste modo preciso desseca9ao. 0 nfvel de detalhe para a AIA foi
especificamente concebido para dar uma caracteriza<;:ao geral das condi<;:6es da agua subterranea ao longo de
toda a Area do Tftulo Mineiro de Benga. A AIA nao abrangeu os aspectos localizados. Efectuar-se-a uma
investiga9ao detalhada dos sistemas das falhas, antes do infcio da minera9ao e da gera<;:ao de energia,
concebida na base dum modelo geol6gico final produzido pela Riversdale e pela Elgas, e que trata dos pianos
especfficos do local. A investiga<;:ao serve para dar uma informa9ao localizada detalhada, de forma a determinar e
a planear os requisitos (se necessario) especialmente apontados a desseca<;:ao antes do avan<;:o da minera9ao.

4.13.5

Monitorizac;ao da Flora e Fauna Terrestre

A monitoriza9ao incluira o seguinte:
•
•

•

•

•

A interpreta<;:ao e o mapeamento da vegeta9ao, utilizando imagens recentes de satelite, de alta resolu9ao,
uma vez em cada tres anos.
Levantamento sazonal de dados georreferenciados no terreno para as mudan9as de vegeta9ao e
monitoriza9ao de transectos predeterminados, duas vezes por ano, durante os primeiros cinco anos. A
localiza9ao provis6ria dos transectos esta indicada na Figura 4-15. Estes estao sujeitos a altera96es,
dependendo do tra9ado final. Passados cinco anos, a monitoriza9ao pode ser reduzida para uma frequencia
menor, dependendo das conclus6es da monitoriza9ao anterior e recomendada por um ecologista
especializado.
Onde se encontrarem, os exemplos amea9adas especies devem, sempre que possfvel, ser transplantados
para 0 viveiro, OU directamente para OUtras partes da area do projecto, aonde nao haja probabilidades de
perturba96es futuras, ou entao devem ser conservadas no local, em consulta com as autoridades de
conserva9ao relevantes e em conformidade com a lei e os regulamentos aplicaveis. 0 sucesso dos
transplantes sera monitorizado e registado.
A procura e o levantamento de reconhecimento audio da ocorrencia do Morcego Caseiro Amarelo. Caso se
encontre esta especie, preparar-se-a um estudo dum piano de ac9ao para o proteger. 0 PGA sera
actualizado com as disposi96es do piano de ac9ao, o qual deve incluir a considera9ao para se
providenciarem locais de chocagem alternativos para esta especie, por exemplo atraves da constru9ao de
ninhos artificiais adequados para incentivar a reprodu9ao da especie na area.
Levantamento no terreno, aves, repteis e anffbios, de acordo com o calendario para o levantamento da
vegeta9ao.

4.13.6

Monitorizac;ao das Zonas Humidas

A monitorizac;:ao incluira o seguinte:
•

•

•
•
•
•

Bio-rnonitoriza9ao de cada uma das zonas humidas, quatro vezes par ano (monitorizac;:ao sazonal de peixes,
anfibios, repteis, macro-invertebrados, mamiferos e flora das zonas humidas (hidr6fitas)), sujeita a revisao
passados cinco anos.
Gerac;:ao anual de curvas de especies-area, usando os dados da bio-monitorizac;:ao para cada unidade das
zonas humidas . lsto assinala o numero de especies corno uma fun9ao da area. As curvas especies-area sao
utilizadas para examinar o gradiente latitudinal nas especies, o efeito da perda do habitat na diversidade das
especies e o impacto das especies ex6ticas na diversidade das especies.
Monitoriza9ao anual por satelite e o levantarnento de dados georreferenciados no terreno das zonas hurnidas
(ternporaria, sazonal e permanente) e a quantifica9ao da mudan9a em termos de dimensao, se houver.
Amostragem e analises de sedirnentos durante cada levantamento (quatro vezes por ano) de metais,
particularmente de aluminio, ferro e magnesio.
Amostragem de diatomaceas durante cada levantamento (quatro vezes por ano), coma um indicador das
alterac;:6es da qualidade da agua, e
Amostragem e analises da qualidade da agua durante cada levantamento (quatro vezes por ano). A
amostragem deve ser incluida nos parametros listados na Tabela 5-7.
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4.13. 7

Monitoriza~ao

S6cio-econ6mica

A monitorizagao incluira o seguinte:
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•

Todos os requisitos e especificac;:oes de monitoriza9ao, conforme descritos no Plano de Ac9ao para o
Reassentamento.
Para as comunidades que permanecem na Area do Tftulo Mineiro de Benga, monitorizac;ao anual daqueles
indicadores s6cio-econ6micos medidos durante a Avaliac;:ao de lmpacto Social e para o Plano de Ac9ao para
o Reassentamento.
A monitorizac;ao s6cio-econ6mica basear-se-a nos principios e padr6es da IFC, e sera conduzida pelo
menos anualmente.

•

•

4.13.8

Levantamento fotografico de fixos pontos

Assim que o piano final estiver disponfvel, desenvolver um piano para o levantamento fotografico de pontos fixos,
aonde se deve documentar:
•
•
•

As condic;oes de pre-constru9ao, de minera9ao e da central termoelectrica no local.
Os transtornos causados pela construc;ao, a minera9ao e a central termoelectrica.
0 progresso no que diz respeito a reabilita9ao .

ldentificar-se-ao cerca de 20 pontos fixos claramente identificados em torno do local. Tirar-se-ao fotografias na
mesma data, com o mesmo campo visual da camara, trimestralmente, ate ao fim da construc;ao principal e,
depois, anualmente.

4.14

Estabelecimento duma Comissao de Monitorizac;ao Ambiental e dum respective

0 artigo 28 da Lei de Minas Regulations (Decree 28/2003 of June 17) refere-se a um Mernorando de Acordo, o
qual encoraja os proponentes de projectos de nfvel 3, a estabelecerem acordos com os governos central e
provincial e as com comunidades locais, sobre os metodos e os procedimentos para gerir os impactos ambientais
e s6cio-econ6micos, em participa9ao com as partes interessadas e afectadas. Recomenda-se:
a) Que se estabele9a uma Comissao de Monitorizac;ao Ambiental (CMA), em que estao representados o dono da
obra, o governo, as comunidades locais e outros inteNenientes, para monitorizar o desempenho ambiental
face ao EMP, e que a CMA desenvolva um acordo do tipo acima referido.
b) Todas as despesas da CMA, incluindo o apoio administrativo a comissao, devem ser por conta da Riversdale.
A CMA reunir-se-a trimestralmente e devem-lhe ser fornecidos os relat6rios de monitorizac;ao ambiental e de
auditoria, uma analise do progresso da construc;ao e da minerac;:ao, e os pr6ximos passos a dar no piano da
mina. Devem-se deliberar quaisquer preocupac;6es da comunidade, registados no cadastro ou de outro modo
levadas ao conhecimento da comissao.
c) A estrutura da CMA, as partes a serem representadas, o presidente e o acordo sobre o mandato da comissao,
devem estar definidos e prontos a funcionar antes do infcio da construc;ao da mina.

4.15

lntegragao com os pianos nacionais e regionais de conservac;ao, ambientais e de
desenvolvimento social

A Riversdale e Elgas irao contribuir para as iniciativas nacionais e regionais de conservac;ao, ambientais e sociais,
independentemente destas pertencerem ao governo ou a outros intervenientes, e trabalhar com o governo e com
outros inteNenientes, para promover o desenvolvimento sustentavel na sub-regiao.
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5

PGA DA CONSTRU<;AO

5.1

0 que vai ser construido

A construc;:ao ea operar;:ao irao ocorrer em simultaneo, nos primeiros quatro anos da central termoelectrica.
Preve-se que a fase de construr;:ao dure quatro anos e que
uma capacidade combinada final de 2000 MW.

va envolver a instalagao de quatro geradores, com

A Tabela 5.1 lista a infra-estrutura que vai ser construida, elaborada nas secg6es que se seguem.
Tabela 5-1: Resumo da infra-estrutura da central termoelectrica
Tipo de infraestrutura
Processamento e
empilhamento de
reservas
Abastecimento de
agua
lnstala1j:6es de
gestao de agua
lnstala!j:6es da
central
termoelectrica

lnstala1j:6es
medicas e dos
bombeiros
Manuten!j:ao e
reparalj:ao

Componente

•

Dois dep6sitos de resfduos de minerar;:ao: o dep6sito de resfduos oriental, com uma altura
de 35 m e uma superiicie de 250 ha, e o dep6sito de resfduos ocidental com uma altura de
90 metros e uma superffcie de 242 ha.

•

Agua do Rio Zambeze, atraves duma esta9ao de bornbagem ao pe do rio

•

Reservat6rio efluente: represa para armazenar salmoura proveniente do processo
operacional da central termoelectrica
Represa de aguas pluviais: represas para armazenar aguas pluviais sujas,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
Saneamento e
tratamento de
esgotos

•
•

Veda!j:oes

•

•
Reabilita!j:ao

•

lluminalj:ao

•

Outros

Um ediffcio de adrninistra9ao para 200 empregados
Um centro de forma9ao
Laborat6rio pequeno (desenvolver-se-a um laborat6rio completo em Tete)
Uma portaria da seguran9a
lnstala96es para tomar banho, tendo em considera9ao que alguns membros da for9a
laboral serao mulheres.
Areas de estacionamento .
Uma clfnica de mina, incluindo uma sala de primeiros socorros, uma sala de opera96es de
emergencia e estacionamento coberto para uma ambulancia
Vefculos e atrelados dos carros de bombeiros, com o seu parque de estacionamento
Oficina principal para fazer revisoes e a
manuten9ao da frota de vefculos
pesados de minera9ao
Oficina civil
Oficina de repara9ao de alcatruzes
Oficina de repara9ao de aquecedores
Oficina de repara9ao de material
electrico
Oficina de maquinas

•
•

•
•
•
•

Sala limpa para a repara9ao de bombas e
motores hidraulicos
lnstalar;:oes de lavagem de veiculos
ligeiros e pesados
Area de servi90 de vefculos
Ala para a lavagem de equipamento
lnstalar;:ao de manuseamento de pneus
Pontos de enchimento de tanques de agua

Retretes e lavat6rios m6veis
lnstalar;:oes de tratamento de esgotos perto dos escrit6rios, do acampamento de
construr;:ao e nos locais de trabalho.
Uma veda9ao resistente ao gado, com 1,5 m de altura e com grelha de gado, ira rodear a
area de operar;:ao para evitar que o gado ande a vaguear perto das correias
transportadoras ou da maquinaria em operar;:ao.
Uma veda9ao resistente as pessoas , com 2.5m de altura, ira rodear a area industrial, as
lagoas de retenr;:ao de agua, a area de montagem de equipamentos e as subesta96es
electricas. As correias transportadoras de superifcie entre a mina, as instalar;:6es e a
escava9ao mineira, serao vedadas de forma semelhante.
Estabelecer-se-a um viveiro com uma superffcie de cerca de 16 ha, aonde se propagarao
plantas indfgenas para a reabilitar;:ao das areas impactadas. Preve-se dar emprego
comunidade local para trabalhar no viveiro, para que as pessoas se possam tornar-se
experientes na utilizar;:ao da irriga9ao gota a gota para as culturas.

a

•
•

Utilizar-se-ao holofotes para iluminar as faces de trabalho na mina e a central
termoelectrica durante a noite, para aumentar a seguranr;:a e a produtividade.
Luzes normais para trabalho em torno da area industrial.
Holofotes montados em mastros altos, no estaleiro dos armazens e na area de
montagem. Estes holofotes irao responder ao duplo papel de melhorar a eficiencia e
aumentar a seguran9a durante a noite.

•

Estabelecer-se-a urn a esta9ao meteorol6gica no local. .
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5.1.1

Construc;ao de estradas

Numa mina de cortes abertos, de alta produc;:ao, bem como na operagao duma central termoelectrica, e
importante que as estradas e as drenagens estejam bem construfdas e mantidas. Construir-se-ao vias de acesso,
estradas de acesso construgao e estradas de transporte. A estrada existente a partir da N7 para Benga-Sede,
sera melhorada para funcionar como a estrada de acesso para a construgao inicial. A estrada de acesso principal
ao local da mina ficara localizada em cima do dique de protecgao contra as cheias, e sera construfda a partir de
meados de 2011 em diante. Uma camada superior de rochas britados do sub-solo, da area a ser minerada, sera
colocada e compactada nas areas de tratego de
veiculos pesados.

a

5.1.2

Acampamento de constru9ao

A partir de 2009, estabelecer-se-a um acampamento
de tendas temporario para a construgao, localizado
mesmo a norte da instalagao de armazenamento de
nitrato de am6nio (veja a Figura 5.2). Este
acampamento ira conter 90 tendas, casas de banho,
um refeit6rio, uma clfnica temporaria e as demais
instala96es necessarias para servir cerca de 400
empregados.

5.1.3

Surface haul road, 18 m wide, 5% slope both ways to allow
drainage

Preparac;ao do local

Antes do infcio da terraplenagem em grandes
volumes, a zona a ser coberta pela area industrial
(cerca de 500 ha) sera desbravada. 0 solo de
superficie sera removido e armazenado para a
reabilita9ao posterior de areas perturbadas. A
superffcie sera nivelada para controlar o escoamento
de superffcie, minimizar a erosao e controlar a agua
contaminada, a qua! sera tratada antes da
reutilizagao posterior ou da descarga a partir do
local. As areas a serem ocupadas pelos ediffcios,
serao elevadas ate a um metro acima da zona
circundante, de modo a que o escoamento da agua
de superffcie va drenar para os colectores e fossas
de limos.

5.1.4

Haul road in pit, 13 m wide, 5% slope one way

..

Montagem do equipamento

-

......

T

,,.-,

:"

Access road into the pit, 15 m wide, alongside conveyor taking
ore out of the pit

A maior parte dos pequenos equipamentos m6veis
necessarios para a operagao, sera entregue no local
completamente construfdos. No entanto, os itens de
Figura 5-1: Concep~ao da estrada de transporte .
equipamento maiores sao demasiado grandes e
Conceber-se-ao estradas de transporte de superffcie
pesados, devendo os seus elementos principais ser
(acima) e no po90 (no fundo), para serem utilizadas par
transportados e montados por um empreiteiro, num
cami6es de 240 toneladas, com um declive transversal de
local com 200m x 200 m, pr6ximo da escavagao
0.5% para permitir a drenagem, e um gradiente maxima de
mineira inicial. A area de montagem sera
10%
posteriormente utilizada como area para estender
cabos e correias transportadoras, assim que a mina estiver totalmente desenvolvida.

5.1.5

Constru9ao das bermas e das estradas de protecc;ao das cheias

A constru9ao da berma ocorrera assim que houver material de superffcie disponfvel proveniente do
estabelecimento do corte do bloco norte, o qual tera infcio ap6s o reassentamento da comunidade de Capanga
em cerca de 2011 . A berma ira precisar acerca de um milhao de m3 de material de superficie, e demorara cerca
de seis meses a construir. A construgao sera feita primeiramente com arenito com nenhum ou com o mfnimo de
materiai carbonifero.
Logo ap6s serem construfdos, reabilitar-se-ao os lados da berma, significando que serao cobertos por solos de
superffcie e revegetados .

5.1.6

lnfra-estrutura da gestao de agua

A infra-estrutura de gestao de agua relevate tanto para a mina como para a cenral termoelectrica, que se ira
construir inclui um dique para protecgao das cheias , uma represa de agua bruta, uma represa de agua do pogo,
varias represas de controlo da poluigao, drenagens para separagao da agua limpa no declive superior volta da
mina, da central e dos dep6sitos de resfduos, bermas de desvio volta dos empilhamentos de reservas de solo e
um dep6sito de resfduos finos .

a
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Figura 5-2: Localizac;:ao Proposta do Acampamento de Construc;:ao (Trabalho) na BMTA

5.2
•
•
•

•
•
•
•

5.3

Locais sen sfveis e areas interditas
Os locais listados nas Sec96es 2.1.1 e 2.1.2 sao locais sensfveis e areas interditas.
A forma9ao inicial basica para todos os empreiteiros e empregados da Riversdale e Elgas deve dar enfase a
necessidade de respeitar os locais sensfveis e as areas interditas.
Os empreiteiros e os capatazes da Riversdale e Elgas devem receber forma9ao especffica relativa a
necessidade de proteger as areas sensfveis e as areas interditas, para assegurar que estao conscientes das
suas responsabilidades e que sao competentes para desenvolver o seu trabalho nurna maneira
ambientalmente e socialmente responsavel.
Nao sera permitido nenhum acesso atraves das areas definidas no PGA da Concep9ao como 'areas
interditas', em nenhumas circunstancias, sem a previa autoriza9ao do GA.
Serao aplicaveis as provis6es da sec9ao 4.9 no que respeita as aldeias que permanecem na area do tftulo
mineiro.
Serao aplicaveis as provis6es da sec9ao 2.1.2 no que respeita as zonas humidas.
Serao aplicaveis as provis6es da sec9ao 2.1 .1 no que respeita a flora e a fauna.

Manuseamento e gestao de solos

0 manuseamento e a gestao dos solos sao crfticos para a reabilita9ao das areas perturbadas. 0 sucesso da
reabilitagao depende, em grande medida, do manuseamento e da gestao apropriada dos solos.
Ha muitos tipos diferentes de solos que ocorrem na area: 40% e terra de pastagem , cerca de 8-10% e terra
aravel, 2-5% sao zonas humidas e 45-47% sao rochosas OU escarpadas e nao araveis. Antes da operagao,
durante a fase de construgao, remover-se-a o solo de superffcie o qual se armazenara em separado para uso
posterior. Mais de metade dos solos afectados sao sensfveis a compactagao e ao manuseamento e podem
facilmente erodir-se, a menos que se implementem medidas especfficas para controlar estes impactos. Se os
solos nao forem bem geridos, a recupera9ao das areas mineradas e das areas afectadas pela central ficarao em
risco.
Espalhar-se-a solo de superffcie nas areas aterradas e plantar-se-a vegetagao, e a area voltara a ser terra de
pastagem. As areas recuperadas serao moldadas para que as aguas pluviais possam escoar naturamente para
for delas.

AVALIAf;AO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

58

PLANO FINAL DE GESTAO AMBIENTAL (PGA)

I

RIVERSDALE MOCAMBIQUE LIMITADA E ELGAS, SARL

AREA DO TiTULO MINEIRO DE BENGA PROJECTO DE ENERGIA DE BENGA

PLANO DE GESTAO AMBIENT AL PRELIMINAR

Tabela 5-2: Requisitos para gerir os solos durante a construr;ao
Descritores e descrir;oes
Objectivos
•
•
•
•
•

Obter um empilhamento de reservas e um manuseamento do solo 6ptimos para permitir a reabifitac;:ao efectiva durante e
ap6s a construc;:ao.
Assegurar que ha solos suficientes e do tipo apropriado empilhados, para responder aos compromissos de reabilitac;:ao.
Minimizar a perda ou a contaminac;:ao de solo de superffcie durante a remoc;:ao, o empilhamento de reserva, o
manuseamento e a colocac;:ao nas areas reabilitadas.
Manter ou melhorar a fertilidade do solo.
Minimizar a compactac;:ao e a erosao do solo.

lndicadores Fundamentais do Desempenho da Construc;ao
•
•
•
•

Gestao adequada do solo de acordo com as especificac;:oes do PGA.
Nenhuma erosao ou deteriorac;:ao dos solos dos empilhamentos de reservas.
Existencia de solos suficientes do tipo adequado, disponfveis para responder aos compromissos de reabilitac;:ao.
Reabilitac;:ao bem sucedida das areas recuperadas.

Medidas de gestao operacional
a) 0 material de emprestimo usado na construc;:ao s6 se pode obter a partir de areas que fiquem dentro da area da
minerac;:ao ou da mina, da central termoelectrica e das infra-estruturas.
b) Durante a construc;:ao, para as fases iniciais de minerac;:ao do poc;:o aberto, e em areas aonde se removam os solos em
torno da infra-estrutura permanents, sera necessario fazer o empilhamento dos solos. Os solos que se mostram a verde e
a amarelo na Tabela 5.3 podem ser removidos e empilhados juntas, independentemente da forma do solo. A verificac;:ao
desta classificac;:ao deve basear-se no levantamento detalhado do solo a que se refere no Plano de Manuseamento e
Gestao de Solos acima.
c) A profundidade a que se remove o solo de superffcie deve ser determinada pelo guia de remoc;:ao do solo. Quando
houver infra-estruturas planeadas para transportar cargas pesadas, a remoc;:ao deve incluir o solo de superficie e o nfvel
superior do subsolo, os quais devem ser removidos separadamente, sempre que isto for viavel. Quando s6 se previrem
cargas leves, s6 e preciso remover o solo de superffcie, tipicamente ate a profundidade do subsolo subjacente.
d) 0 Plano de Manuseamento e Gestiio de Solos e o guia de remoc;:ao do solo devem ser disponibilizados a todos os
empreiteiros que se encontrarem a trabalhar no local, os quais seriio responsaveis por desbravar o terreno durante a
construc;:ao. Em todo o caso, deve haver um Oficial Ambiental de Ligac;:ao presente quando os solos estiverem a ser
removidos, de modo a verificar que os operadores das maquinas estiio a cumprir com os requisitos de remoc;:ao e de
manuseamento do Plano de Manuseamento e Gestao dos Solos.
e) Os solos de superffcie niio devem, em nenhumas circunstancias, ser misturados com os subsolos. A determinac;:ao da
profundidade de remoc;:ao e a separac;:ao dos horizontes dos solos, do subsolo e do material de superffcie macio, nas
varias areas da mina e da central termoelectrica, deve ser um componente principal do Plano de Manuseamento e
Gestao dos Solos.
f) Nos casos em que se removerem solos de alto risco, estes serao empilhados separadamente daqueles provenientes dos
solos manuseados mais facilmente; de acordo com os procedimentos concebidos especificamente para os tipos de solos
afectados (refere-se a 3). Sempre que possfvel, estes solos estruturados niio serao manuseados quando estiverem
humidos, vista que sao propensos a compactac;:ao ea erosao.
g) 0 solo de superffcie removido devera ser empilhado no declive superior da area afectada, se niio puder ser
imediatamente substitufdo. Os empilhamentos de reserva nao devem estar localizados dentro do caminho da drenagem
de quaisquer areas que contenham materiais com o potencial de poluir o ambiente. Os empilhamentos deverao ser
protegidos da contaminac;:ao por parte de qualquer material incluindo 61eo, gas61eo, gasolina, fixo, ou qualquer outro
material que possa impedir posteriormente o crescimento da vegetac;:ao.
h) Aonde for possivel, o solo de superffcie removido sera colocado directamente em areas re-perfiladas e moldadas, para
minimizar o volume de solo que precisa de ser empilhado. 0 equilibria do solo sera determinado coma uma parte do
Plano de Manuseamento e Gestao de Solos.
i) 0 perfodo de tempo que o solo de superficie estiver empilhado deve ser minimizado tanto quanta possfvel , e a
localizac;:ao dos empilhamentos e a sua reutifizac;:ao subsequente nas areas de operac;:ao deve ser planeada em
conformidade. Todos os empilhamentos de solo devem ser protegidos por uma berma para aguas pluviais, para evitar a
erosao e a perda de solo. Se for preciso o solo ficar empilhado por um perfodo superior a 6 meses, ou durante a estac;:ao
das chuvas, o empi!hamento deve ser estab!lizado semeando-se com especies de sementes de gramineas originarias da
Africa Austral que estejam disponfveis comercialmente, para impedir que haja erosao pela agua e pelo vento.
j) Os solos de superffcie seriio removidos para minimizar o risco de compactac;:ao . Sempre que possfvel , os solos de
superffcie serao colocados na sua posic;:8.o final sem serem empilhados temporariamente. Efectuar-se-a a testagem com
penetr6metro nas fases iniciais de reabilitac;:ao, para assegurar que os solos de superficie nao sao indevidamente
compactados pelo equipamento usado para os remover e os colocar. No caso dos niveis de compactac;:ao serem muito
elevados, devem-se rever os metodos de remoc;:ao e de colocac;:ao do solo.
k) Em areas de vegetac;:ao natural aonde se remova a vegetac;:ao, o material herbaceo deve ser misturado com o solo de
superficie, de forma a melhorar a fertilidade e o conteudo organico do solo.
I) Os empilhamentos de solo nao devem exceder os 5m de altura e, sempre que possivel, devem ser mais baixos, conforme
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Descritores e descrii;6es
especificado no Plano de Manuseamento e Gestao de Solos, e devem ser plantados com uma mistura adequada de
gramineas indigenas vigorosas e uma cobertura de solo de leguminosas fixadoras de nitrogenio. Deve-se fazer a
manuten9ao da gramfnea por meio dum corte anual. Deve-se determinar um regime fertilizante para cada empilhamento
o qual deve ser implementado de acordo com os requisites do Plano de Manuseamento e Gestao de Solos.
m) Depois da constru9ao, devem-se remover todas as infra-estruturas temporarias, as areas compactadas devem ser
descompactadas, implementar-se-ao medidas para o controlo da erosao e a area deve-se deixar para voltar a ter
vegeta9ao natural.
n) 0 mais rapidamente possivel ap6s a perturba9ao, deve-se proceder a reabilitaQao de areas que foram perturbadas pela
constru9ao e que requerem uma estabiliza9ao temporaria ou permanente, de forma a minimizar o desmatamente total
durante a constru9ao, para uma area que seja mais pequena tanto quanta possfvel.
o) 0 restabelecimento de vegeta9ao ap6s as actividades da fase de constru9ao, basear-se-a em especifica96es de
reabilita9ao definidas assim que o Plano de Manuseamento e Gestao de Solos estiver terminado. Usar-se-ao as especies
gramineas originarias da Africa Austral, ap6s a estabiliza9ao dos solos. Estas podem ser especies que estejam
comercialmente disponiveis, sempre que necessario, ou que podem ser colhidas na area circundante. As especies
lenhosas s6 devem incluir aquelas especies que ocorrem no local e devem-se obter por meio de salvamento durante a
construyao ou pela propaga9ao no viveiro do local.
p) Um especialista em reabilita9ao deve recomendar a graminea inicial e as especifica96es do fertilizante para restabelecer
e manter as areas que ficaram desmatadas depois da construyao, tendo em considera9ao os requisites detalhados do
Plano de Manuseamento e Gestao de Solos. Esta especifica9ao modificar-se-a com o tempo, a medida que a experiencia
do sucesso da reabilita9ao aumente com a monitoriza9ao progressiva. E um requisito especffico deste PGA que
reabilita9ao seja conduzida duma forma estruturada e cientifica, com registos cuidadosamente mantidos, para que •
sucesso ou o fracasso dos diferentes metodos e abordagens de reabilita9ao possa ser testado, verificado e duplicado.
q) Devem-se tirar fotografias de pontos fixos em aproximadamente 20 pontos fixos claramente identificados em torno do
local, na mesma data, com o mesmo angulo de visao da camara, trimestralmente, ate ao fim da constru9ao principal e, a
partir daf, semestralmente.
r) 0 viveiro proposto para o local deve ser estabelecido durante a fase de constru9ao do projecto, de forma a propagar e a
testar a aplicabilidade das varias especies de plantas nativas para reabilita9ao das areas mineradas e perturbadas doutra
forma qualquer, durante a operayao e a prepara9ao para encerramento da mina. lsto deve envolver:
i. 0 desenvolvimento dum piano para o tra9ado e a utiliza9ao do local do viveiro, por um horticultor I ecologista
competente.
ii. 0 desbravamento selectivo do local (localiza9ao determinada na fase de concep9ao detalhada).
iii. 0 estabelecimento da infra-estrutura (canteiros com rede sombreira, abastecimento de agua, veda9ao, construir
infra-estrutura para armazenagem)
iv. A designa9ao de pessoal para gerir o viveiro
Monitorizai;ao
a) A monitoriza9ao dos solos perturbados deve ser feita coma uma parte integral da gestao ambiental. Deve-se efectuar a
monitoriza9ao dos empilhamentos de solos regularmente, para assegurar que eles se encontram devidamente vegetados
e que nao estao a ser contaminados por outras actividades.
b) Devem-se medir todos os empilhamentos de solo e devem-se designar nos mapas do local baseados no GIS. A
monitoriza9ao dos solos restabelecidos deve ser dirigida por um Programa de Monitoriza9ao abrangente, preparado f'
implementado coma uma parte do Programa de Reabilita9ao da lnfra-estrutura.
c) A monitoriza9ao e para ser conduzida duma maneira cientffica, com referencia a metas mensuraveis, e baseada em
parcelas de experimenta9ao e noutras estrategias de reabilita9ao, para intensificar o resultado final.
d) Deve-se rever anualmente o progresso da reabilita9ao, durante todo o perfodo de vida da mina e da central termoelectrica
e durante o perfodo de p6s-encerramento, ate estar estabilizada.
Apresentai;ao de relat6rios
•
Preparar e apresentar relat6rios sabre a qualidade do solo empilhado e o sucesso da reabilita9ao, nos encontros
mensais de gestao da mina. Os relat6rios devem incluir analise de dados. Deve-se registar a ocorrencia de qualquer
erosao, deterioragao ou problemas de falta de solo, e implementar os passos necessarios para rectificar isto.
•
Preparar relat6rios anuais da monitoriza9ao da qualidade do solo e da reabilitaQao, para submeter ao MICOA e aos
membros da Comissao de Monitorizayao Ambiental. lncluir a analise de dados e as tendencias, e um resumo de
quaisquer quest6es de solos e das acQ6es encetadas para tratar das mesmas.
•
A apresenta9ao de relat6rios a Comissao de Monitorizayao Ambiental deve-se fazer pelo menos trimestralmente.
Aci;6es Correctivas
0 que se segue ira requerer investiga9ao e possfveis medidas de correc9ao para cumprir com o PGA de manuseamento de
solos:
•
Erosao ou deteriora9ao dos empilhamentos de solo.
•
Fracasso na revegeta9ao.
•
lnfesta9ao de plantas ex6ticas invasoras, especialmente de plantas invasivas agressivas.
•
Solos insuficientes do tipo apropriado para responder aos compromissos de reabilita9ao.
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Tabela 5-3: Factores que afectam o potencial de reabilita\:ifo do solo

Eleva do

+0.45

Moderado a
elevado

0.35 - 0.45

Moderado a
elevado

0.35 - 0.45

zona de
transigao

Swartland, Sterkspruit,

Valsrivier
Solos
moderados a
elevados
ricos em
argila

Solos pouco profundos com conteudo moderado a elevado
de argila. Requerem niveis de gestao elevados para impedir a
compactacao e minimizar a erosao.
Solos hidrom6rficos a serem evitados, sempre que possivel.
Associados exclusivamente com zonas humidas. Altamente
propensos compactagao e erosao. Se impactados,
devem-se restabelecer e trabalhar de novo, s6 durante os
meses secos. Devem ser empilhados separadamente doutros
solos.
Solos hidrom6rficos associados com zonas humidas. Elevado
conteudo de argila no horizonte B. Requerem niveis de
gestao elevados, para evitar a compactagao (especialmente
se forem manuseados quando estiverem humidos) e
minimizar a erosao. Qualquer estrutura robusta que se
desenvolva devido ao manuseamento e ao empilhamento, ira
precisar de ser trabalhada de novo na reabilitai;ao. Devem
ser empilhados separadamente doutros solos.
Solos hidrom6rficos com elevado conteudo de argila, muitas
vezes com uma estrutura fortemente maciga. Encontram-se
normalmente em ambientes de zonas humidas saturados.
Precisam de elevados nfveis de gestao para manusear,
armazenar e restabelecer. Os solos compactam-se se forem
manuseados quando estiverem humidos. A salinidade pode
ser um problema no restabelecimento .
Solos cultivaveis com nutrientes acima da media e com
percentagem de argila acima da media. Podem ter uma forte
estrutura e incharem quando estao humidos. Geralmente nao
sao bem drenados. Propensos ii compactagao se forem
manuseados quando estao humidos e sao diffceis de
trabalhar quando estao secos. Ficam alagados nos declives
pianos.
Solos com argilas moderadas. A forma Valsrivier castanha
(tfpica da area de estudo) pode experimentar problemas de
salinidade. Estes solos estao mais estreitamente ligados ii
forma Swartland do que ii Hutton. Requerem tipicamente
duma gestao acima da media, no que respeita prevengao
da compactagao e do controlo da erosao. Sera necessario
trabalhar de novo a estrutura, na reabilitagao.
Solos hidrom6rficos com conteudo de argila elevado, muitas
vezes com uma estrutura fortemente macii;a. Encontram-se
normalmente em ambientes de zonas humidas saturados.
Precisam de elevados nfveis de gestao para manusear,
armazenar e restabelecer. Os solos compactam-se se forem
manuseados quando estiverem hUmidos. A salinidade pode
serum problema no restabelecimento.

a

a

a

Moderado a
elevado

0.35 - 0.45

Moderado

0.15 - 0 .35

Rensburg, Arcadia

I

'l >t•1i.~0)1 , 'tilc\•(:J lr :

ti:lililf·

Solos de
textura leve

Poucas limitai;oes ao manuseamento. Bern estruturados,
conteudo de argila moderado.
Lixiviados, mas poucas limitag6es inerentes ao
manuseamento. Baixo conteudo de argila, bem drenados.

I!: !I i i[ ~_r:: ; / ( ~ 11 : I '1:1: •

0 vermelho denota solos com um risco de impacto elevado que precisam duma gestao especial durante a remogao,
o manuseamento e a substitui9ao.
0 amarelo denota solos com um risco de impacto de moderado a elevado, que precisam duma gestao especial
durante a remo ao, o manuseamento e a substitui ao.
0 verde denota solos que tern um risco de impacto moderado, que precisam duma gestao media, durante a
remo9ao, o manuseamento e a substitui9ao.

5.4

Gestao de Agua e Residuos

As grandes equipas de constru9ao no local vao desbravar areas significativas. As areas de constru9ao provocam
uma serie de impactos relacionados com a agua, que vao desde a limpeza do local, ao esgoto e gestao dos
resfduos s61idos. A Riversdale e Elgas propoem um acampamento de trabalho para acomodar cerca de 1400
empregados, 1 km a norte de Chitambo. As principais areas de constru9ao ficarao na CMPC aonde sera
construfda a fabrica e o complexo administrative e nos dois locais da mina, nos jazigos C e D, no carte do bloco
norte e na localoza9ao da central termoelectrica.

a
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Tabela 5-4: Requisitos para gerir os impactos da agua e dos resfduos durante a construc;ao
Descritores e descric;oes
Objectivos
•
Assegurar que o uso da agua para a construc;ao nao entra em conflito com o abastecimento de agua a comunidade.
•
lmpedir impactos na qualidade da agua provocados pela construc;ao.
lndicadores Fundamentais do Desempenho da Construc;ao
•
Cumprimento dos requisitos de Construgao do PGA.
•
Cumprimento dos padr6es de descarga de efluentes.
•
Cumprimento dos requisitos de Gestao de Resfduos Perigosos de Mogambique.
Medidas de gestao operacionais
Geral
a) Antes do comego da construgao, o Empreiteiro deve preparar a documentagao para o acampamento de trabalho e para
as principais areas de construgao, a qual inclui, mas nao se limita a, detalhes de:
i.
esquema do local, incluindo os pontos de acesso e as areas de armazenagem de material;
ii.
gestao do solo de superficie;
iii.
escavagao e aterro;
iv.
tratamento de esgotos;
v.
controlo da erosao;
vi.
colocagao de vedagao;
vii.
gestao de resfduos em geral;
viii.
provisao para servigos de manutenc;ao de veiculos e da fabrica;
ix.
gestao de materiais perigosos;
x.
abastecimento de agua;
xi.
reabilitagao.
b) Esta documentagao deve ser apresentada a Riversdale e Elgas, para aprovagao previa ao estabelecimento no local. A
documentagao deve ser orientada pelas especificag6es neste PGA.
0 Acampamento de Trabalho
a) 0 Empreiteiro deve manter sempre o acampamento de trabalho em condig6es limpas e arrumadas.
b) 0 empreiteiro deve vedar o acampamento de trabalho du ma maneira tal que impega a entrada ilegal e que o acesso
fique controlado. Devera ser erigida sinalizagao em todos os pontos de acesso, de acordo com os requisites aplicaveis
de saude ocupacional e de seguranga. Todos os pontos de acesso ao acampamento de trabalho devem ser
controlados por um guarda ou monitorizados doutra forma, para impedir o acesso ilegal.
c) As medidas de controlo da drenagem de superficie devem impedir a acumulagao de agua estagnada, de forma a
reduzir a disseminagao de doengas provocadas pela agua.
d) A recolha temporaria do lixo e as areas de armazenagem de material devem ter em consideragao a direcgao do vento
predominante (para o sudeste), os padroes de escoamento da superficie, a topografia e o contexto visual e deverao
situar-se de maneira tal que causem o minimo de transtorno aos habitantes das redondezas.
e) O empreiteiro deve assegurar que se fornece uma provisao adequada de agua potavel ao acampamento de trabalhr
que todos OS requisites sanitarios que dependem da agua (lavagem, duches, etc.) sao devidamente facilitados ..
provisao de abastecimento de agua deve ser discutida com representantes das aldeias pr6ximas, antes de ser
finalizada. 0 abastecimento de agua ao acampamento nao deve ter um impacto negativo nos fornecimentos que
existem e que sao utilizados pelas aldeias locais.
f) Nao e permitido aos empregados da construgao e ao pessoal do local, usarem uma fonte de agua natural que seja
desaprovada, para efeitos de banho, lavagem de roupa ou para quaisquer actividades da construgao ou relacionadas,
tais como a limpeza de vefculos.
g) 0 Empreiteiro deve providenciar suficientes facilidades para lavagens no acampamento de trabalho e deve obedecer
a todos os padroes e c6digos relevantes de saude e seguranc;a. Nao serao permitidas nenhumas latrinas de fossa,
sistemas de drenos franceses ou sistemas de fossas cepticas. Uma fabrica com um pacote devidamente concebido
com capacidade suficiente para atender as cargas maximas, deve providenciar um tratamento de esgotos.
h) A descarga do efluente do esgoto, tratada, proveniente da estagao de tratamento de esgotos, deve cumprir com o
padrao descrito na Tabela 4.5.
i)
Sera proibido fazer fogueiras ao ar livre. Devem-se estabelecer areas especfficas no acampamento para fazer
fogueiras para cozinhar. Estas areas devem estar bem protegidas da vegetagao natural e devem ter extintores de
fogo. Alem disto, o acampamento de construgao deve estar equipado com equipamento para o combate de fogos de
grande escala (vefculos de agua, vestuario protector, etc.) para permitir que os empregados possam combater
qualquer incendio florestal que possa surgir. Os empregados devem receber formagao sabre as maneiras adequadas
de utilizar este equipamento e sabre a utilizagao segura de fogueiras ao ar livre.

As Principais Areas de Construcao
a)

As principais areas de construgao Oazigos C & D, CMPC e local de constru9ao do complexo administrativo, e o carte
do bloco norte) deverao estar vedadas de maneira tal que impegam a entrada ilegal e que o acesso fique controlado.
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Descritores e descri96es

b)
c)

d)

e)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)

I)
m)
n)

o)

p)
q)

r)

Devera ser erigida sinalizac;ao em todos os pontos de acesso, de acordo com todos os requisitos aplicaveis de saude
ocupacional e de seguranc;a. Todos os pontos de acesso as principais areas de construgao, serao controlados por um
guarda ou monitorizados doutra maneira, para impedir o acesso ilegal.
0 Empreiteiro deve manter sempre as areas principais de construgao em condi96es limpas e arrumadas.
0 Empreiteiro deve minimizar a area afectada pelas areas principais de constru9ao e assegurar que s6 se remove a
vegetagao quando for absolutamente necessario. Refere-se a Secgao 6. 7 para controlos sob re a remo9ao de
vegetagao.
Deve-se estabelecer o controlo da drenagem de superficie nas areas principais de construc;ao, de forma a impedir:
i. A formagao de pogas de agua estagnada (controlo do vector de doenga)
ii. A erosao como um resultado de escoamento acelerado.
iii. A descarga descontrolada de escoamento poluido.
Sera preparado e mantido um inventario de todos os produtos perigosos (combustfveis e quimicos) e dos residuos
existentes no local durante a construgao. Havera sempre folhas de Perigos e Operabilidade (Hazop) disponfveis e
acessiveis no local.
As areas de armazenagem de materiais perigosos estarao fechadas e o acesso sera restrito ao pessoal autorizado, e
estarao nitidamente marcadas como tal.
Todas as substancias perigosas (incluindo resfduos), tais como oleos, petr61eo, gas61eo e qufmicos, com potencial
para poluir a agua, devem ser guardadas em areas designadas que estejam represadas e que possuam uma
superficie compacta, impermeavel, bem como uma cobertura no tecto, para evitar a entrada de agua. Todas as areas
represadas devem possuir uma fossa de captac;:ao que drene para uma unidade separadora e que impede o
escoamento de entrar em quaisquer areas adjacentes e de as contaminar. As parades da represa devem ter uma
altura suficiente para conter, pelo me nos, 110% do volume de quaisquer materiais armazenados dentro da area
represada.
Nao sera permitida a eliminagao permanente de residuos nas areas principais de construgao. O Empreiteiro deve gerir
todos os materiais e residuos duma maneira segura e responsavel, e deve impedir a contaminagao dos solos, a
poluigao da agua e/ou os danos a pessoas ou a animas, como resultado do uso destes materiais.
Quaisquer derramamentos significativos de materiais, qufmicos, combustfveis ou doutras substancias potencialmente
perigosas ou poluentes, devem ser imediatamente limpos e a causa do derramamento investigada. Devem-se
identificar medidas preventivas.
0 Empreiteiro preparara um Plano de Gestao de Residuos Perigosos a ser submetido a Riversdale e Elgas, antes do
estabelecimento no local. Este piano deve incluir medidas para impedir:
i.
A contaminagao de solos.
ii.
A poluigao da agua.
iii.
Fogos acidentais.
iv.
Risco de danos a pessoas ou animais.
Na preparagao do piano, o empreiteiro deve cumprir com todas as leis, regulamentos, condi96es de autoriza9ao e
aprovagao aplicaveis, que sao relevantes para a armazenagem, o uso e a eliminagao adequada de materiais residuais
perigosos.
Deve-se estabelecer uma area de transigao para os residuos na CMPC que esteja devidamente demarcada e vedada
e que providencie a segregagao dos diferentes tipos de residuos (lixo domestico, sucata, residuos perigosos). A area
de transic;:ao para os residuos deve ser coberta (com telhado) para impedir a entrada de agua.
0 regime de gestao de residuos sera suplementado pela consciencializagao e formagao no seio dos empregados,
para assegurar que o regime se implementa devidamente.
Deve haver disponiveis Folhas de Dados de Seguranc;a do Material e registos de todos os materiais armazenados, e
tern de se manter um estrito controlo dos volumes armazenados e removidos.
Os resfduos perigosos s6 podem ser eliminados num local de eliminagao mogambicano que seja reconhecido e
designado para receber estes materiais, e de acordo com o Plano de Gestao de Resfduos Perigosos. 0 Empreiteiro
deve manter um registo escrito dos materiais eliminados desta forma e deve facultar este comprovativo quando for
solicitado.
0 Empreiteiro deve ter sempre um contentor no local, para armazenamento temporario de solos poluidos por
hidrocarboneto. Todos os derramamentos de hidrocarboneto durante a construgao serao recolhidos, temporariamente
guardados e depois bio-remediados dentro da area do local do trabalho de constrw;:ao, utilizando metodos de biorernediagao reconhecidos . A area de bio-remediac;ao deve ser devidarnenie represada e a drenagem a pariir do locai
deve ser capturada num separador de 61eo antes de ser descarregada. Os solos remediados devem ser testados e
rubricados pelo GAantes de serem reutilizados.
Todas as areas de construc;ao devem estar fornecidas com equipamento portatil para a extingao de fogo, de acordo
com a legislagao relevante e este deve estar facilmente acessfvel numa emergencia.
A mistura de betao s6 pode ser feita dentro de areas represadas designadas para este efeito e nao se fara nenhuma
mistura de betao nem se eliminara nenhuma agua usada na mistura de betao, fora destas areas. O escoamento deve
ser gerido efectivamente para evitar a contaminagao de quaisquer areas adjacentes, e deve ser contido dentro duma
area represada.
As areas designadas para os servigos de manutengao de veiculos e da maquinaria de construgao, dentro da area de
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Descritores e descric;:oes

s)
t)

u)
v)

w)

x)

y)

aa)

construgao da CMPC, tern que ser represadas e pavimentadas (betao), para impedir a contaminagao da agua de
superffcie e do solo ou, doutra maneira, serem feitas com materiais de revestimento temporario que possam ser
removidos posteriormente. lsto tambem se aplica a qualquer trabalho que seja preciso fazer fora do Acampamento de
Construgao.
0 Empreiteiro deve assegurar que se faz uma provisao adequada de agua potavel as principais areas de construc;:ao e
que todos OS requisitos sanitarios que dependem de agua Sao devidamente facilitados.
0 Empreiteiro deve providenciar facilidades de lavagem suficientes nas areas principais de construgao e deve
obedecer a todos os padr6es e c6digos relevantes de saude e seguranga. Nao serao permitidas latrinas de fossa,
sistemas de dreno Frances ou sistemas de fossas cepticas. Uma fabrica com um pacote devidamente concebido com
capacidade suficiente para atender as cargas maximas, deve providenciar um tratamento de esgotos na CMPC.
A descarga do efluente tratado do esgoto, proveniente da instalagao de tratamento de esgotos, deve cumprir com o
padrao descrito na Tabela 4-5.
0 Empreiteiro nao devera construir um armazem de combustfvel fixo ou fazer servigos de manutengao ou abastecer
qualquer vefculo ou equipamento, num raio de 100 metros dum curso de agua ou de zonas humidas, numa planfcie
aluvial ou em locais com potencial de combustfvel derramado entrar num curso de agua ou na agua subterri.l.nea.
O Empreiteiro nao pode armazenar em contentores acima da superffcie, um volume combinado de combustive! que
seja igual ou superior a 30 metros cubicos no local, sem ter uma autorizac;:ao ambiental apropriada. Todas as areas de
armazenagem de combustive! deverao ser represadas para center, pelo menos, 110% do volume armazenado e
deverao possuir uma superffcie maciga impermeavel.
Deverao colocar-se tabuleiros para conter o gotejamento debaixo dos vefculos que precisem de ser reparados fon
area designada do Acampamento de Construgao, os quais deverao ser vazados num contentor adequado e
transportados para o Acampamento de ConstrLI<;:ao ou para outra area de servigo designada para esse efeito.
0 Empreiteiro deve remover todos os residues de betao e de areia e brita de construgao, dos locais de construc;:ao, e
elimina-los num local para eliminac;:ao acordado com as autoridades relevantes. 0 Empreiteiro deve reparar todos os
danos ambientais causados no processo.
Nao serao permitidas fogueiras nas areas principais de construgao. O Empreiteiro deve tomar medidas especfficas
para impedir a disseminac;:ao de queimadas no campo, causadas pelas actividades nas areas principais de construgao.
Estas medidas podem incluir a instrugao adequada dos empregados acerca dos riscos de incendios e a construgao de
barreiras contra OS incendios, a Volta do perimetro do local.

Apresentacrao de Relat6rios
•

•

Preparagao dum piano de Gestao de Resfduos Gerais e Perigosos.
0 GApreparara um relat6rio anual de monitorizac;:ao para ser analisado pelo MICOA e pelos membros da Comissao de
Monitorizac;:ao Ambiental.

•

A Comissao de Monitorizac;:ao Ambiental devera apresentar um relat6rio, pelo menos trimestralmente.

5.5

Transtornos da

constru~ao

(qualidade do are barulho)

Os transtornos (poeira e ruido) causados pela mina e a central termoelectrica, constituem uma questao
significativa que ira requerer uma gestao rigorosa e continua.
•

•

•

•

Devera criar-se uma Comissao de Ligac;:ao entre a Comunidade e a Construc;:ao, no infcio da construc;:ao, para
agir como uma estrutura de ligac;:ao entre a Riversdale, o empreiteiro da constrw;:ao e os alde6es na area do
titulo mineiro. Todas as aldeias estarao representados na comissao atraves de representantes recomendados
por eles pr6prios. A Riversdale e Elgas apoiarao os representantes da aldeia na disseminac;:ao de informai;:ao
e a obterem reacc;:6es da parte dos alde6es.
A Riversdale e Elgas estabelecerao um procedimento para apresentac;:ao de queixas e para o registo de
queixas e torna-lo-a bem conhecido entre os alde6es.
0 levantamento de poeira durante a construc;:ao sera gerida atraves do uso de carros-tanque. Utilizar-se-ao
pulverizac;:6es de agua para gerir efectivamente:
a poeira levantada pelo trafico da estrada
a poeira levantada pela remoc;:ao do solo de superffcie e do material de superffcie
a poeira da detonai;:ao
a poeira levantada pela escavac;:ao e a sondagem para fazer pilares e fundac;:6es.
As PM, 0 causadas pelas actividades de construc;:ao do projecto nao deverao exceder as directrizes para o
3
maxirno diario da Organizac;:ao Mundial de Saude (OMS) (50µ/m - a nao ser excedidas mais do que 30
vezes por ano) e o maximo anual (20µ/m3). lsto pode ser apurado com referencia ao tempo real dos
monitores de PM 10 instalados no local. Tendo em considerac;:ao que estes monitores nem sempre estarao
posicionados para dar informac;:ao que seja relevante para a area em que se esta a gerar poeira da
construc;:ao, o GA tambem deve avaliar o cumprimento utilizando metodos visuais de avalia9ao, combinados
com comunica9ao corn as comunidades locais. Em casos de disputa, o GAdeve decidir se deve instalar ou
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•

•

•

5.6

nao monitores portateis quando as instalag6es permanentes nao se encontram posicionadas duma maneira
util.
2
A queda de poeiras causada pela construc;ao nao deve exceder o limite especificado de 600 mg/m /dia (3
vezes por ano, mas nao em dois meses consecutivos) nas localidades das aldeias. 0 GA decidira se deve
instalar ou nao, baldes portateis para a deposic;ao de poeiras, que sejam representativos para as areas
afectadas pela construc;:ao.
Todo o trafico de vefculos de construgao na estrada principal de acesso a construc;:ao, atraves das aldeias de
Capanga, deve ser limitado ao periodo diurno, entre as 06h00 e as 1BhOO, ate estas aldeias terem sido
reassentadas ou excepto em casos de emergencia ou com a especial autorizac;:ao da Comissao de Ligar,;ao
entre a Comunidade e a Construr,;ao. Assim que o reassentamento estiver terminado , nao se aplicara nenhuma
limitac;:ao ao trafico da construc;:ao, sujeita a estrada de acesso a construgao ter sido deslocada de acordo
com a recomendagao na secc;:ao 4.1.2.
Os nfveis de rufdo nao devem exceder a directriz da OMS para o perfodo diurno (Laeq = 55 dBA) e para o
perfodo nocturno (Laeq = 45 dBA). 0 GA deve utilizar um medidor de mao que integra o nfvel do som, de
forma a efectuar verificac;:6es regulares do barulho gerado pela construc;:ao, nas comunidades afectadas. As
queixas da comunidade tambem devem ser indicadoras dum problema provavel de cumprimento. 0 GA
devera utilizar a ponderac;:ao quanto a necessidade de chamar consultores especialistas em acustica, nos
casos em que houver disputas.

Flora e Fauna

Na secc;:ao 4.8 anterior incluiu-se um mapa de vegetac;ao da area do titulo mineiro. Cerca de 1500 ha de
vegetac;:ao, consistindo de cinco tipos de vegetac;:ao, perder-se-ao em resultado da mina, dos dep6sitos de
resfduos e doutras infra-estruturas, coma se segue: cerca de 1 891 ha de terreno arborizado de Adansonia Sterculia (inclui embondeiros e castanheiros): cerca de 80 ha de Mopane; cerca de 33 ha de vegetac;:ao ribeirinha;
e cerca de 240 ha de vegetac;:ao escassa e de leitos de rio secos, e de vegetac;:ao pequena e degradada. Os dais
primeiros tipos de vegetac;:ao ainda nao foram impactados pelo uso humano e ainda sao ricos em especies. 0
significado global do impacto considera-se baixo, vista que estes tipos de vegetagao sao comuns no Vale do
Zambeze e estao bem conservados na provincia. Nao se encontraram nenhumas plantas ameac;:adas durante o
levantamento do terreno.
A fase de construc;:ao da mina ira resultar nalguns dos mais significativos impactos na flora e na fauna, devido ao
desbravamento da vegetac;:ao, bem como as actividades dum vasto numero de empregados da construc;:ao no
local.
Tabela 5-5: Requisites para gerir a flora ea fauna durante a construc;:ao
Descritores e descric;:6es
Objectives
Minimizar o desbravamento de vegetac;:ao.
•
•
Preservar e proteger areas de elevada biodiversidade que nao sejam directamente afectadas pela minerac;:ao ou
pela central termoelectrica.
•
Proteger e continuar a providenciar habitat para a fauna, em particular para as especies ameac;:adas que ocorrem
no local.
lndicadores Fundamentais do Desempenho da Construc;ao
Aderencia aos pianos desenvolvidos durante a fase de concep9ao do projecto (veja a sec9ao 4.8) .
•
•
Conten9ao de transtornos para as areas definidas pelos pianos.
•
Cumprimento das especifica96es para a preven9ao de danos aos animais selvagens.
Medidas de gestao operacionais
a) Nao se fara o desbravamento da vegetagao das areas do tftulo mineiro que nao vao ser desenvolvidas nem
mineralizadas no prazo dos pr6ximos 6 meses, para reduzir o disturbio desnecessario antecipado de vegetagao
natural e erosao.
b) Toda o movimento de vefculos naquela area do tftulo mineiro que nao vai ser desenvolvida ou mineralizada no
prazo dos pr6ximos 12 meses, deve ficar restrito as areas e caminhos designados, para reduzir o disturbio
desnecessario antecipado de vegetagao natural e erosao.
c) A estrada principal de acesso a construgao, para as areas da mina e da central termoelectrica, sera construida de
acordo com o alinhamento e as especificag6es da rota, determinadas durante a fase de concepgao do projecto
(refere-se a Sec9ao 4.1.2), com a devida consideragao dos constrangimentos ambientais.
d) Sempre que for preciso um acesso adicional, usar-se-ao as estradas de acesso existentes aonde for possivel e
melhorar-se-ao para efeitos da construgao. Se o empreiteiro da construgao precisar de quaisquer estradas ou
caminhos de acesso adicionais, estas devem primeiro ser aprovadas pelo EM. Tai acesso deve ser planeado para
evitar areas sensiveis e interditas.
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Descritores e descrig6es
e) Aonde for possfvel, em especial a Volta da infra-estrutura aonde e passive! haver alguma flexibilidade na
localiza9ao, as arvores Embondeiros devem ficar no seu sftio. Algumas arvores Embondeiros jovens que ocorrem
no caminho da mina devem ser transplantadas para o viveiro da mina, para uso posterior na reabilita9ao, para
estabilizar os solos, em particular em areas aonde a topografia for substancialmente elevada acima do nfvel natural
do solo.
f) Em nenhumas circunstancias deve qualquer local de constru9ao ou edificio ser sumariamente desprovido de toda a
vegeta9ao. Deve-se fornecer ao empreiteiro da constru9ao o Plano do Local da lnfra-estrutura, desenvolvido
durante a fase de concep9ao, no qual esta claramente indicada qual a vegeta9ao que se deve preservar.
g) Devem-se fornecer aos empregados do projecto e aos visitantes, programas de introdu9ao e educa9ao para
encorajar uma cultura que minimiza o risco de fazer fogueiras, que minimiza a destrui9ao ou o disturbio da
vegeta9ao e outras materias que tern um peso na conserva9ao do local.
h) As grandes arvores que nao sao para remover masque correm o risco de danos na area da constru9ao, devem ser
apropriadamente marcadas com identificadores visiveis, antes de come9ar a constru9ao nessa area. Os
empregados da constru9ao, e em particular os operadores das buldozers, devem receber forma9ao para assegurar
que entendem os requisitos do PGA e o significado das marca96es do local.
i) Devem-se aplicar as provis6es da sec9ao 2.1 no que diz respeito aos locais sensiveis e as areas interditas. Far-sea uma introdu9ao e educa9ao dos empregados, empreiteiros e visitantes, combinada com a demarca9ao de areas
sensfveis e de habitats, para controlar o acesso e para limitar os riscos de danos a estas areas e a estas especies.
j) Quando a infra-estrutura linear do projecto atravessar zonas humidas ou zonas ribeirinhas, far-se-a a remo9ao da
vegeta9ao utilizando equipamento especializado ou utilizando trabalho manual de forma a evitar a compacta9ao de
solo.
k) A vegeta9ao lenhosa removida durante a constru9ao devera, sempre que for necessario, ser utilizada para
combater a erosao no local. Ouando houver material em excesso, este devera ser aparado e enfardado e a
Riversdale e Elgas deverao disponibiliza-lo aos agregados familiares locais, para lenha.
I) Nao serao permitidas no local armas de fogo ou quaisquer outras armas de ca9a.
m) A Riversdale e Elgas implementarao programas de consciencializa9ao ambiental entre os seus empreiteiros de
constru9ao e os seus empregados. Os empregados de constru9ao serao encorajados a nao fazerem mal a nenhuns
animais selvagens que se encontrem no local ou que fiquem expostos em resultado da construgao. Ensinar-se-a
aos empregados de constru9ao a reconhecerem entre as especies arboricolas normais ou as especies que vivem
em tocas e que podem ficar expostas pela remo9ao da vegetagao e do solo e terao acesso imediato a funcionarios
ambientais competentes, no local, que podem captura-las para depois as soltarem noutro lugar. O GAguardara um
registo detalhado de todas as especies que sao capturadas e deslocadas, bem coma de quaisquer especies que
sejam mortas.
n) Os programas de consciencializa9ao para os empregados da construgao irao incluir uma referencia especifica aos
camale6es e as cobras na area do projecto e destacarao o facto de estes animais deverem ser resgatados e nao
serem magoados. Quando os trabalhadores da constru9ao apanharem cobras numa armadilha ou as encurralarem,
nao devem mexer nelas nem fazer-lhes mal, excepto se houver uma situa9ao de perigo de vida. 0 animal s6 pode
ser morto para efeitos de identifica9ao, em circunstancias em que um trabalhador tenha sido mordido ou picado.
Doutra forma, haven:l um especialista no manuseamento de cobras disponivel, o qual sera chamado para apanhar
e soltar quaisquer repteis em seguran9a, que sejam encontrados mas que nao consigam escapar par sua pr6pria
iniciativa.
o) Serao implementados programas educacionais relativos as especies do Livro Vermelho, tais coma os morcegos
(p.ex. o Morcego Amarelo Pequeno), e anfibios, particularmente a Ra-Touro Africana (a qua!, devido ao seu
tamanho, pode ser deliberadamente ou inadvertidamente magoada).
p) As equipas de constru9ao devem passar par cursos de reciclagem e par reuni6es de seguran9a pre-actividades de
vez em quando, no decurso da constru9ao, de forma a refor9ar as mensagens respeitantes a conservagao destas
especies e a protec9ao de animais selvagens e de plantas em geral.
q) Tomar-se-ao providencias para multar ou despedir qualquer empregado que seja encontrado a colocar armadilhas
ou a magoar doutra forma ou a acossar animais selvagens.
r) Durante a constru9ao providenciar-se-ao retretes m6veis de forma a minimizar o trafico nao autorizado de
empregados fora das areas designadas ea evitar que haja contamina9ao fecal atraves de vastas areas da BMTA.
s) O planeamento devera ser tal que se mantenham corredores verdes para a movimenta9ao das especies ate ao
ponto em que seja praticavel.
Monitorizaf?ao
0 cumprimento do PGA da Constru9ao pelo Empreiteiro.
Apresentaf?ao de Relat6rios
•
0 Pessoa! ambiental do Empreiteiro e o Gestor Ambiental da Riversdale e Elgas (GA), prepararao relat6rios
semanais de monitorizac;ao do local, demonstrando o cumprimento do PGA de Constru9ao. Descrever-se-a aquilo
que nao foi cumprido, e examinar-se-ao, duma forma critica, as acc;6es correctivas que foram tomadas. Descreverse-ao quaisquer quest6es pendentes ou impactos residuais.
•
O GA preparara um relat6rio anual de monitoriza9ao para ser analisado pelo MICOA e membros da Comissao de
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Descritores e descrigoes
•

Monitorizac;:ao Ambiental.
Pelo menos trimestralmente, far-se-a um relat6rio para a Comissao de Monitorizac;:ao Ambiental.

Acc;:oes Correctivas
Empreender acc;:6es correctivas para cumprir com o PGA quando houver evidencia de:
•
Disturbios nao autorizados de locais sensfveis, de areas interditas e de areas nao-mineralizadas/naodesenvolvidas
•
Falha ou baixo rendimento dos programas de revegetac;:ao
•
lmpactos negativos na fauna, p.ex. pela perda ou disturbio de locais de procriac;:ao.

5.7

Zonas humidas

As zonas humidas que ocorrem na area do tftulo mineiro encontram-se listadas na secc;:ao 2.1.1 .

0 piano do trac;:ado, tal coma esta actualmente definido, nao impacta directamente nas principais zonas humidas
que ocorrem na BMTA. 0 impacto nas zonas hUmidas que requer atenc;:ao durante a fase de concepc;:ao da mina
e da central termoelectrica e a mudanc;:a prevista no fluxo de agua de superffcie, causada pelo redireccionamento
das linhas de drenagem sazonais em torno do poc;:o da mina aberta e das areas da central. lsto tern potencial
para reduzir a quantidade de agua que entra nas zonas humidas, a menos que se restabelec;:am estes fluxes.

Tabela 5-6: Requisitos operacionais para a gestao das zonas humidas
Descritores e descric;:oes

Objectivos
Conservar e proteger todas as zonas hUmidas na BMTA.
lndicadores Fundamentais de Desempenho Operacional
•
lmplementac;:ao de concepc;:6es (secc;:ao 4.7) e de trabalhos de engenharia para restabelecer o regime de fluxo
natural para as zonas hUmidas afectadas pela redw;ao da bacia hidrografica.
•
Nenhuma reduc;:ao na area media de zonas humidas ao longo do tempo.
•
Manutenc;:ao da qualidade da agua pre-mineragao, nas zonas humidas.
•
Manutenc;:ao e cumprimento das zonas de exclusao (interditas) da mina e da central termoelectrica, a volta das
zonas humidas.
•
Manutengao da diversidade de especies das zonas humidas e das especies conhecidas como ameagadas, nas
zonas humidas.
Medidas de gestao operacionais
a) Estender os desvios de aguas pluviais no declive superior do poc;:o aberto, de acordo com o desenho de
engenharia, a medida que a minerac;:ao progredir em direcc;:ao a sul e afectar areas cada vez maiores de bacias
hidrograficas das zonas humidas.
b) Usar a drenagem desviada das aguas pluviais a que se refere em a) acima, restabelecer fluxos semelhantes para a
bacia hidrografica das zonas humidas afectadas para essa perda em resultado do aumento da area da mina e da
central termoelectrica.
c) Manter e actualizar continuamente um modelo hidrol6gico calibrado para verificar que a reintroduc;:ao de agua para
as bacias hidrograficas da zona humida afectada fica igualada (ou e maior do que as) as perdas previstas.
d) Monitorizar as mudangas hidrol6gicas e biol6gicas nas zonas hUmidas afectadas, correlacionadas com a
precipitagao local, durante o perfodo de vida da mina e da central termoelectrica, de acordo com os metodos
descritos em 'Monitorizagao' abaixo. Na eventualidade de as mudangas na hidrologia ou biologia das zonas
humidas afectadas excederem aquelas previstas em consequencia da variac;:ao natural em mais de 15%,
empreender uma analise detalhada das causas e determinar os requisitos para uma intervenc;:ao. Deverao envolverse especialistas hidrol6gicos e de zonas humidas independentes, nesta analise e na revisao anuat desta meta.
e) Proibir o acesso as zonas 'interditas' a voita das principais zonas hurnidas sern a aprova9~0 formai do GA(Flguras
2.5 ate 2.8). Qualquer aprovagao que seja dada nao incluira a permissao para a construgao de acesso ou de
qualquer outra estrutura ou actividade que possa impactar na hidrologia das zonas humidas ou impedir o
movimento de especies entre as tres zonas humidas do Crocodilo e as tres zonas humidas do Topo da Colina.
Proibir-se-a o movimento de vefculos relacionados com a mina e a central termoelectrica, e o trafico pedestre do
pessoal sera severamente limitado, s6 permitido com a autorizagao expressa do EM.
f) Tratar todas as zonas humidas como areas de valor de conservac;:ao significativo, com uma gestao vocacionada a
manter a integridade funcional das zonas humidas, usando a monitorizagao hidrol6gica e biol6gica da preconstrugao coma ponto de partida, bem como os dados recolhidos em anos anteriores de mineragao e da central
termoelectrica, antes de haver a probabilidade de efeitos.
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Descritores e descri9oes
g) Gerir e controlar qualquer infestac;:ao material de especies ex6ticas invasoras nas zonas hUmidas e em torno das
mesmas.
h) lncluir na formac;:ao introdut6ria dos empregados da mina e da central termoelectrica, a importancia da conservagao
das zonas hUmidas e o seu valor para as comunidades locais. lmplementar cursos de reciclagem peri6dicos de
forma a reforgar estas mensagens, com a intengao de desenvolver na mina e na central termoelectrica uma cultura
de entendimento dos objectives da conservac;:ao.
i) Proibir estritamente a caga, a pesca e a perseguic;:ao de especies animais das zonas hUmidas por parte dos
empregados. Disciplinar e penalizar os empregados que transgridam persistentemente estas regras,
j) Proibir estritamente a colecta de plantas das zonas hUmidas por parte dos empregados, para vender ou com
qualquer outro objective.
k) No caso de as medidas educacionais, a monitorizagao e as penalidades nao conseguirem manter os empregados
afastados das zonas humidas, deve-se ter em considerac;:ao veda-las, sujeita ao acordo com as comunidades locais
cujos direitos de uso nao devem ficar restringidos e que o uso da vedac;:ao nao restrinja a movimentac;:ao da vida
selvagem.
Monitoriza~ao

a) Calibrar o modelo hidrol6gico usado na AIA, ou um modelo hidrol6gico semelhante, usando a precipitac;:ao local e
os dados hidrol6gicos recolhidos ao longo da fase de concepc;:ao do projecto e dos primeiros (5-10) anos de
operagao. Durante este perfodo, nao se preve que haja um impacto significativo nas principais bacias hidrograficas
das zonas humidas. lsto providenciara dados suficientes para verificar a relac;:ao entre a precipitac;:ao e os volumes
de agua nas zonas humidas do Crocodile e da Ra-Toure, sob condic;:oes variaveis de precipitagao sazonal. 0
modelo hidrol6gico sera entao usado como a ferramenta de principio, destinada a monitorizar a eficacia das
medidas de restabelecimento da bacia hidrografica.
b) Comparar as variag6es sazonais na extensao da zona humid a, com a previsao das variac;:oes do modelo, usando
dados da precipitac;:ao local. Na eventualidade da reduc;:ao em volumes de agua nas zonas humidas exceder a
previsao de valores em mais de 15%, deve-se consultar um bi61ogo e hidr61ogo das zonas humidas qualificado,
para. examinar a mudanc;:a du ma maneira critica. No caso de se considerar isto como sendo um resultado do
escoamento reduzido ou de qualquer outra causa provocada pela mina, deve-se avanc;:ar com a acc;:ao correctiva
descrita abaixo.
c) Monitorizar a qualidade da agua e os indicadores biol6gicos de acordo com o quadro definido na secc;:ao 4.13.6.
Apresenta~ao

•
•
•
•
•

de relat6rios
Preparar um relat6rio anual da zona hUmida, incluindo dados da monitorizac;:ao bi-anual. 0 relat6rio devera incluir:
um sumario da modelagem hidrol6gica para o ano.
um sumario e analise dos resultados da qualidade da agua para o ano e tendencias comparadas com anos
anteriores.
um sumario e analise da bio-monitorizac;:ao para o ano, incluindo qualquer indicac;:ao de tendencias, ameac;:as ou
preocupac;:oes gerais.
Pelo menos trimestralmente, far-se-a um relat6rio para a Comissao de Monitorizagao Ambiental.

Ac~oes

•

•

Correctivas
Se ocorrerem mudanc;:as nas zonas hUmidas, provocadas pela mina ou pela central termoelectrica, qua reduzam
em 15% ou mais o volume de agua que ocorre naturalmente sob as circunstancias prevalecentes, entao a
Riversdale e Elgas devem:
lnstalar uma irrigac;:ao por torneira ou um sistema semelhante para complementar os fluxes de agua na bacia
hidrografica da zona humida afectada, sem causar erosao.
Determinar a quantidade de agua necessaria com referencia a conservac;:ao da biodiversidade na zona
hUmida.
Na eventualidade de danos a uma zona humida na 'zona interdita', em resultado do nao - cumprimento por parte
dos operadores de veiculos de transporte ou semelhante, deve-se tomar uma acgao imediata para determinar as
potenciais consequencias na zona hUmida e devem-se reparar os danos. Devem-se guardar registos exactos do
incidente e devem-se detalhar as medidas utilizadas. Deve-se continuar a fazer a monitorizac;:ao da reparac;:ao, ate
que um ecologista independente de zonas humidas, verifique o sucesso da mesma.

Legisla9ao e padroes relevantes
• A Lei Quadro do Ambiente (Lei 20/1997) proibe todas as actividades que possam ameac;:ar a biodiversidade. Os
principios nucleares da Lei incluem a protecc;:ao da biodiversidade e dos ecossistemas, dando prioridade a sistemas
preventives contra a degradagao ambiental e adoptando urna perspectiva holistica e integrada do ambiente.
• O Regulamento da Lei de Minas (Decreto 28/2003 de 17 de Junho), Artiga 44, requerem propostas para medidas antipoluic;:ao, para a protecc;:ao do ambiente e medidas de restaurac;:ao e de reabilitac;:ao da terra, incluindo vegetac;:ao, bem
coma propostas apontadas a minimizar os efeitos da exploragao mineira sabre a terra e a agua superficial localizada na
area da mineragao, e na area adjacente. 0 Artiga 35 da Lei de Minas define que os proprietaries de concessoes mineiras
tern que assegurar uma minimizagao dos residues e da perca de recurses naturais e a sua protecgao contra danos
AVALIAf;AO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

68

PLANO FINAL DE GESTAO AMBIENTAL (PGA)

RIVERSDALE MO<;:AMBIQUE LIMITADA E ELGAS, SAAL

AREA DO TfTULO MINEIRO DE BENGA PROJECTO DE ENERGIA DE BENGA

PLANO DE GESTAO AMBIENT AL PRELIMINAR

Descritores e descrigoes
•
•
•
•

5.8

desnecessarios.
0 Regulamento da Lei de Minas tratam no Artiga 17 da protecgao e preservagao do ambiente, obrigando o proprietario
do tftulo mineiro a cumprir os padroes de qualidade ambiental estabelecidos.
Listas de especies protegidas para Mogambique, da DNFFB, 2002.
Listas da Convengao sabre o Comercio Internacional das Especies em Via de Extingao (CITES).
Listas do Livro Vermelho da Uniao Internacional para a Conservagao da Natureza e dos Recurses Naturais (IUCN).

Estetica visual

a

As actividades iniciais de construgao vao provavelmente atrair uma grande atengao devido sua escala, nunca
dantes experimentada na area local. Os receptores mais pr6ximos sao pessoas nas aldeias na area do tftulo
mineiro, no processo de serem reassentadas, pessoas nas aldeias que vao permanecer na area do trtulo mineiro,
e pessoas nos suburbias orientais de Tete e de Chingodzi e na Aldeia do Aeroporto de Chingodzi, para alem do
Rio Revuboe. Aqueles que viajam pela estrada em pequenas sec96es da N7 e aqueles que viajam de aviao,
tambem vao poder ver as actividades de construgao.
Tabela 5-7: Requisitos para gerir a qualidade visual durante a construr;ifo
Descritores e descrir;oes
Objectivos
Reter a qualidade da paisagem pre-mineragao sempre que possivel, e aonde nao for possivel, ocultar o desenvolvimento
da vista, sempre que possivel.
lndicadores Fundamentais do Desempenho da Construr;ao
•
Cumprimento de recomendag6es do arquitecto paisagistico para o esbogo do local e para o desenho dos edificios,
incorporando as medidas padrao das melhores praticas para reduzir o impacto visual.
•
Maxima ocultagao do local, da vista.
Medidas de gestao operacionais
a) lmplementar as recomendagoes do arquitecto paisagistico para o esbogo do local e para o desenho dos edificios
incorporando as medidas padrao das melhores praticas para reduzir o impacto visual.
b) Cumprimento do Plano de Gestao da Terra para todas as areas de nao-mineragao, no que diz respeito a
preservagao da vegetagao.
c) Revegetagao de areas perturbadas pela construgao e de empilhamentos de solo, tao cedo quanta for praticamente
possivel.
d) lrrigagao de areas de trabalho e de estradas para minimizar a poeira.
e) Protecgao continua e cuidados com as arvores de fruto plantadas como oculta9ao visual.
Apresentar;ao de Relat6rios
•
0 pessoal ambiental do Empreiteiro e o Gestor Ambiental da Riversdale (GA) levarao a cabo inspecg6es semanais ao
local e prepararao relat6rios mensais, demonstrando o cumprimento do PGA da Construgao. Aquila que nao for
cumprido devera ser descrito e as acgoes correctivas que foram tomadas serao examinadas de forma critica. Deverao
descrever-se quaisquer assuntos pendentes ou impactos residuais.
•
0 GA preparara um relat6rio anual de monitorizagao para ser analisado pelo MICOA e membros da Comissao de
Monitorizagao Ambiental.
•
Pelo menos trimestralmente, far-se-a um relat6rio para a Comissao de Monitoriza9ao Ambiental.
Acr;6es Correctivas
•
Empreender ac96es correctivas para cumprir com o PGA quando houver evidencia de:
•
DistUrbios nao autorizados de vegeta9ao nas areas nao-mineralizadas/nao-desenvolvidas.
•
Poeira visfvel.
•
Aparecimento de vegetagao exotica invasora invasiva nas areas perturbadas.
•
Arvores de fruto que foram plantadas como parte da oculta9ao visual, a morrerem.
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5.9

Aspectos S6cio-econ6micos

Esperam-se beneffcios positives de emprego e econ6micos significativos, em resultado do projecto. 0 emprego
durante a constrU<;ao ira consistir em cerca de 800 trabalhos directos com a central termoelectrica e 500 trabalhos
indirectos e derivados, com fornecedores da central termoelectrica e em resultado dos salaries e ordenados
gastos localmente, o que ira estimular os neg6cios locais.
0 emprego ira resultar num decrescimo da vulnerabilidade social devido aos empregados terem beneffcios de
desemprego (INSS). 0 emprego tambem ira aumentar o rendimento familiar na area, e estimular os neg6cios
locais, embora nem todos os trabalhos disponfveis vao ser dados a pessoas locais, especialmente os trabalhos
altamente especializados.
0 projecto ira estimular a economia local , regional e nacional duma maneira significativa, com o impacto total no
PIB proveniente da fase de constru9ao a ascender aos 7.1 bili6es de Meticais (162 milh6es de USD) (dos quais
4.5 bilh6es de Meticais, ou 108 mil hoes de USD serao criados indirectamente por outros neg6cios associados
com a central termoelectrica). Alem disso, atraves do seu Programa de Desenvolvimento Sustentavel, a
Riversdale e Elgas comprometeram-se a apoiar o estabelecimento de pequenos neg6cios e doutras actividades
econ6micas.
0 crescimento econ6mico na area local ira trazer consigo uma serie de press6es e de potenciais doen9as sociais.
As expectativas da comunidade ja sao elevadas e exageradas e isto ira resultar em circunstancias dificeis no que
diz respeito a empregar pessoas de fora. A informa9ao no dominio publico pode criar expectativas exageradas do
tipo e do numero de trabalhos disponiveis. Nestas circunstancias, o fracasso das pessoas locais em conseguirem
trabalhos, pode resultar em descontentamento, levando a rela96es tensas com a empresa mineira e com as
pessoas percebidas como sendo imigrantes. As expectativas quanto a capacidade da Riversdale e Elgas para
fornecer electricidade as comunidades locais, tambem podem ser exageradas e iriam conduzir a consequencias
semelhantes aquelas descritas acima.
A introdu9ao duma for9a laboral na mina e na central termoelectrica, percebida pelas pessoas locais como sendo
'estrangeira' , sera potencialmente destabilizadora e resultara em conflitos sociais. As taxas de criminalidade, a
prostitui9ao, a embriaguez e outras patologias sociais, irao aumentar. Ira provavelmente ocorrer a fixa9ao
informal, nao obstante todos os esfor9os desenvolvidos para a desencorajar. Relacionada com um afluxo de
pessoas, havera tambem a dissemina9ao de varias doen9as e enfermidades, incluindo o HIV/SIDA e outras
doen9as sexualmente transmitidas, e doen9as infecciosas, contagiosas e respirat6rias.
0 risco de acidentes em resultado do aumento dos volumes de estradas, veiculos e trafico, ira aumentar. Sera
provavel que as condi96es das estradas locais se deteriorem . Tambem havera um aumento da pressao nos
servi9os de saude e nas escolas.
Os sftios sagrados e os cemiterios tern um grande significado simb61ico para as pessoas locais. Estes locais
estao protegidos legalmente. Ha um sitio sagrado dentro do pa<;o da mina proposto, em Capanga Luani , que
pode ser afectado, e as comunidades irao perder o acesso ao cemiterio dentro da area de Benga-Sede.
Dum ponto de vista cultural, o projecto tambem acarreta um elevado risco social para as comunidades
reassentadas. A desloca9ao fisica dum grande numero de familias ira desorganizar os sistemas locais de
organiza9ao social e cultural. As pessoas tern fortes la9os culturais com a area e havera um numero de sitios
sagrados que se perderao, os quais sao importantes nas vidas diarias da comunidade afectada. As liga96es
existentes com escolas, clinicas e com outros servi9os sociais, que sao facilitados pela proximidade de Tete,
ficarao potencialmente perdidos.
A localiza9ao proposta para o acampamento de constru9ao que ira acomodar aproximadamente 400
empregados, mostra-se anteriormente na Figura 5.2. Fica perto tanto de Capanga Luani coma de Chitambo e
existe portanto potencial para a ruptura social destas comunidades. Alem disso, as quest6es de gestao do
acampamento, relacionadas com os residues, o esgoto, a sujeira e com outras actividades do acampamento, irao
precisar de ser geridas.
Tabela 5-8: Requisitos para gerir os impactos sociais durante a

constru~ao

Descritores e descri~oes
Objectivos
•
Minimizar a ruptura econ6mica e social e os impactos da constru9ao para as cornunidades locais.
•
Aumentar as oportunidades de emprego, de criac;:ao de trabalhos e de desenvolvimento social.
•
Minimizar as patologias sociais causadas pelas equipas de constru9ao nas comunidades locais.
•
Minimizar os impactos na saude e na seguranc;:a.
•
Resolver a questao da seguran<;a publica ao longo das estradas publicas fora das areas do tftulo mineiro e das
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Descritores e descri96es
estradas de acesso a constrw;:ao dentro da area do tftulo mineiro, incluindo um piano de consciencializagao.
lndicadores Fundamentais do Desempenho da Construgao
Cumprimento dos requisitos do PGA da Construgao.
Medidas para a gestao da construgao
C6diqo de Conduta
a) A Riversdale e a Elgas e os seus empreiteiros devem ter um cuidado especial para minimizar os impactos da
construgao nas comunidades das aldeias locais. A gestao quanta a este aspecto deve ser feita de acordo com as
varias especificagoes descritas neste PGA de Construgao.
b) 0 C6digo de Conduta desenvolvido durante a fase da concepgao deve-se impor aos empregados, empreiteiros e
aos sub-empreiteiros que podem ser contratados de vez em quando, deve ser bem comunicado, e as provis6es do
C6digo de Conduta devem-se incluir na formagao introdut6ria.
c) A Comissao de Ligagao entre a Comunidade ea Construgao estabelecida durante a fase de concepgao deve reunir-se
regularmente e ser utilizada coma um forum para resolver questoes rapidamente, para lidar com quaisquer
transgressores e para dar uma resposta aos aldeoes.
Vedacoes
a) As principais areas de trabalho da mina deverao ser vedadas par razoes de seguranga e de protecgao, com base
em decisoes informadas tomadas durante a concepgao e de forma tal que o acesso da comunidade aos recursos
nao fique comprometido.
Recrutamento
a) A Riversdale e Elgas implementarao a Polftica e o Procedimento de Recrutamento de Mao-de-Obra desenvolvida
durante a fase de Concepgao.
b) Continuarao com acgoes de consciencializagao no que diz respeito as polfticas e procedimentos de recrutamento.
c) Proibirao a nomeagao de empregados nao qualificados nos locais de trabalho, de acordo com a polftica de
recrutamento.
Reassentamento
a) O reassentamento decorrera de acordo com as provisoes do RAP.
Compensagao por danos
a) Posteriormente a implementagao do PAR e no que diz respeito as comunidades que permanecerem nas areas do
titulo mineiro, tern que se seguir os seguintes procedimentos, respeitantes ao potencial dano que pode ser causado
em resultado das areas comunitarias:
i.
Deve-se obter uma autorizagao par escrito, previamente, especffica, das pessoas locais, no caso de se
incorrer em algum dano as infra-estruturas, culturas ou terra, em resultado das actividades associadas com o
projecto. Qualquer dano acidental deve ser reportado ao GAno prazo de 8 horas ap6s o dano ter ocorrido.
ii. A compensac;;ao pelos danos deve ser paga baseada no esquema de compensagao desenvolvido para o RAP,
tendo em consideragao a inflagao anual.
iii. Todos os pagamentos de compensagoes devem comegar a ser pagos no prazo de 30 dias.
iv. A compensagao deve ser feita, sempre que possivel, pela substituigao dos danos em vez de em dinheiro.
v. Dado que os aldeoes na area do tftulo mineiro nao sao qualificados para lidar com grandes quantias de
dinheiro, qualquer compensagao em dinheiro cujo valor seja maior do que o rendimento media mensal, deve
ser acompanhada de formagao em consciencializagao, para evitar que o dinheiro seja esbanjado em
detrimento das famflias.
Criminalidade
a) A Riversdale e Elgas continuarao a encorajar as autoridades a reforgarem a capacidade das forgas policiais locais
para lidarem com um potencial aumento da criminalidade .
Doencas
a) lmplementar o Plano de Prevengao de Doengas em geral, para doengas infecciosas tais coma a c61era, a diarreia
e a malaria, e o Plano de Prevengao do HIV/SIDA e das DTSs para os empregados da Riversdale e Elgas e dos
empreiteiros, bem coma ao nfvel da comunidade, incluindo:
i.
Sensibilizagao e educagao relacionadas com a saude publica.
ii. Assegurar que os empregados tern tempo para assistir as reunioes e participar em campanhas de
sensibilizagao.
iii.
Provisao de cuidados de saude para dar assistencia aos empregados potencialmente infectados.
iv.
Pulverizagao com insecticida ambientalmente responsavel.
(b) lnstalagoes sanitarias (p.ex. retretes e instalagoes para tomar banho) estarao disponiveis em numero suficiente para
todos os empregados do projecto, em todas as areas aonde vao decorrer as actividades do projecto (areas activas de
mineragao, operagoes de aterro, dep6sitos de residuos, etc). Estas instalagoes tern que estar sempre limpas. Os
empregados devem ser encorajados a usarem estas instalagoes, bem coma a praticarem outras praticas basicas de
higiene.
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Descritores e

descri~oes

Gestao de Trafico
a) lmplementar-se-a o Plano de Gestao do Trafico, preparado durante a fase de concepc;ao do projecto.
b) Todo o pessoal do projecto e os empreiteiros, durante toda a fase operacional do projecto, cumprirao com os
regulamentos e a sinalizac;ao de seguranc;a de estrada nacionais, incluindo a proibic;ao de conduzir sob a
influencia de alcool e/ou de drogas ilfcitas. 0 incumprimento disto obriga a incorrer em responsabilidade financeira
pessoal e, se necessario, em medidas disciplinares, incluindo o despedimento.
c) A Riversdale e Elgas farao acc;6es de sensibiliza9ao entre os alde6es e, em particular, entre as crianc;as da aldeia,
acerca dos perigos da estrada para a seguran9a.
Sequranca
a)
Quaisquer buracos que se cavern para efeitos de testagens, devem ser devidamente tapados e compactados
para evitar que causem danos a pessoas e a animais. Os buracos selados serao reverificados periodicamente
pelos tecnicos ambientais do terreno, especialmente ap6s forte precipita9ao, para assegurar que estao tapados
e ainda intactos.
b)
Manter-se-a uma zona de seguran9a de 500-m para a dinamitac;ao volta das areas de minerac;ao activa,
aonde nao serao autorizadas nenhumas pessoas que nao estejam activamente envolvidas na detona9ao, de
forma a minimizar o risco de ferimentos devido as rochas volantes.
c)
As medidas para evitar a projec9ao de rochas utilizar-se-ao como algo que e 6bvio na mina, incluindo cargas
escalonadas de dinamite e, sempre que for necessario, mantas protectoras da detonac;ao
d)
A Riversdale e Elgas manterao um elevado nfvel de comunicac;ao continua com os Hderes das aldeias locais,
de forma a assegurar que quaisquer assuntos respeitantes a seguranc;a de pessoas locais a viverem nos limites
da mina, sao prontamente e efectivamente tratados. A Comissao de Seguranc;a e Protecc;ao, criada durante a
construc;ao, sera continuada na forma dum forum, no qual se discutem as materias de seguranc;a e protecc;ao
que sao do interesse comum.
e)
A Riversdale e Elgas assegurarao que a informac;ao de seguranc;a respeitante as minas terrestres e difundida a
todo o pessoal. lsto incluira a informac;ao sobre como reconhecer uma mina terrestre e sobre o que fazer na
eventualidade de se encontrar uma mina terrestre.
Servicos de Saude Locais
a) A Riversdale e Elgas estabelecerao instala96es apropriadas para cuidados de saude, para servir os seus pr6prios
empregados e os empregados do empreiteiro na central termoelectrica, para nao pressionar os servic;os locais.
b) A Riversdale e Elgas continuarao a ajudar as autoridades de saude provinciais, distritais e municipais, a
prepararem-se para o potencial aumento de populac;ao.
lnfra-estrutura Rodoviaria Existente
a) A Riversdale e Elgas assegurarao que os seus empreiteiros cumprem com todas as restric;6es de carga axial nas
estradas que sao utilizadas para a construc;ao e a operac;ao da central termoelectrica. Em particular, deve-se ter o
cuidado de avisar os empreiteiros acerca das restric;6es que se aplicam na ponte do Zambeze em Tete.
b) A Riversdale e Elgas negociara com as autoridades das Estradas Moc;ambique, para chegar a um acordo acerca
da contribui9ao para a manutern;:ao da rede de estradas na area aonde os vefculos dos empreiteiros tiveram um
impacto sobre o sistema.
c) A possfvel perda de acesso das comunidades ao longo das estradas na BMTA, durante o periodo ap6s a
constru9ao ter comec;ado mas antes de as comunidades serem reassentadas, sera considerada pela Riversdale e
Elgas no Quadro de Direitos do PAP.
Gestao do Acampamento de Construcao (trabalho)
a) A Riversdale e Elgas devera vedar o Acampamento de Constru9ao duma maneira tal que a entrada ilegal seja
impedida e o acesso seja controlado. Deve-se erigir sinalizac;ao em todos os pontos de acesso, de acordo com os
requisitos aplicaveis de saude e seguranc;a ocupacional. Todos os pontos de acesso ao Acampamento de
Construc;ao devem ser controlados por um guarda ou monitorizados por outra forma, para impedir o acesso ilegal.
b) 0 Empreiteiro da Riversdale e Elgas deve manter o Acampamento de Construc;ao sempre limpo e arrumado.
c) A Comissao de Ligac;ao entre a Comunidade e a Construc;ao pode ser utilizada pelos alde6es e igualmente pelos
empregados de construc;ao para reportar situac;oes de conflito, servindo tambern coma forum onde eles poderao
encontrar assistencia na resolw;:ao de conflitos.
d) Sera proibido o uso de fogueiras ao ar livre. Devem-se criar areas demarcadas para fazer fogueiras para cozinhar
(churrasco) no acampamento. Estas areas devem ser devidamente protegidas da vegetac;ao natural e devem estar
fornecidas com extintores de fogo. Alem disto, o acampamento de construc;ao deve estar equipado com
equipamento de combate a fogos de grande escala (veiculos de agua, roupa protectora, etc.) para pennitir aos
empregados lutar contra qualquer incendio florestal que possa surgir. Os empregados devem receber formac;ao
quanta a maneira adequada de utilizar este equipamento e quanta a forma segura de fazer fogueiras ao ar livre nas
areas designadas.
lmpactos Econ6micos
a) A Riversdale e Elgas encorajarao os seus empreiteiros e sub-ernpreiteiros a darem emprego aos nacionais de
Moc;ambique, incluindo mulheres, ea fazerem as aquisic;6es o maxima possfvel localmente.
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Descritores e descrii;:oes
b) Sempre que possfvel, a Riversdale e Elgas darao preferencia a empreiteiros, fornecedores e prestadores de
servic;os baseados em Mogambique, dependendo do custo, qualidade, confianga e da capacidade para cumprir
prazos com rigor.
c) A Riversdale e Elgas encorajarao as autoridades provinciais e distritais a emitirem as licenc;as prontamente e a
minimizarem as barreiras burocraticas de forma a maximizar as oportunidades para os empreiteiros e prestadores
de servigos baseados em Moc;ambique.
d) A empresa pora em pratica o seu Plano de Desenvolvimento Social.
e) A Riversdale e Elgas trabalharao estreitamente com as comunidades locais para implementar ac96es para reduzir
os impactos negativos das suspensoes de empregados, resultantes do fim da fase de construc;ao, encarregando-se
do seguinte:
i.
Capacitar a comunidade para gerir oportunidades e impactos que surjam das fases operacional, de
encerramento e de p6s-encerramento do projecto.
ii.
Providenciar a capacitagao e a formac;ao vocacionada para diversificar habilidades locais para alem das
actividades de construgao e operacional.
iii.
Providenciar formagao para criar habilidades locais, a medida das actividades do encerramento e do p6sencerramento do projecto (desmantelamento do equipamento, actividades de reabilitac;ao, monitorizagao, etc.),
possibilitando assim que a mao-de-obra local beneficie de algumas oportunidades de emprego criado durante
as fases de encerramento e de p6s-encerramento.
iv.
Desenvolver e planear industrias alternativas e secundarias (i.e., manufactura, agricultura, etc.) a medida, para
responder a uma economia de mercado.
v. lncluir o exposto acima no Plano de Desenvolvimento Social, e trabalhar com os parceiros e com outras
organiza96es para maximizar oportunidades que irao aumentar a qualidade de vida para alem do
encerramento.

5.1 O

Locais arqueol6gicos

Nao se encontraram nenhuns locais da ldade da Pedra ou da ldade do Ferro nos transectos que se caminharam
durante o estudo especializado (um total de aproximadamente 25 km) da AIA; portanto, nao se definiram nenhuns
impactos directos. Devido dificuldade de encontrar locais, especialmente em vegeta9ao espessa, possfvel que
se descubra locais arqueol6gicos durante a construgao. Embora a probabilidade disto acontecer seja pequena,
podem resultar impactos negativos como a destrui9ao ou a danifica9ao de locais destes, durante a constru9ao, os
quais podem ser impactos de elevada significancia. No caso de se descobrirem, resgatarem e registarem locais,
isto pode ter um impacto positivo para o registo arqueol6gico de Mo9ambique.

a
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Tabela 5-9: Requisites no que diz respeito a locais arqueol6gicos que possam ser descobertos durante a
construc;ao
Descritores e descri96es

Objectives
A protec9ao e a gestao correcta de quaisquer artefactos arqueol6gicos que possam ser encontrados no local

Medidas de gestao operacionais
a) 0 Oficial de Controlo Ambiental (OCA) tern que conduzir um programa de sensibiliza9ao no seio do pessoal de
constru9ao do empreiteiro e dos sub-empreiteiros, para que as pessoas estejam informadas sobre potenciais locais
arqueol6gicos, e conscientes que os artefactos que se encontrarem no local devem ser entregues a aten9ao do
OCA e que nao se devem danificar sem aprova9ao.
b) O OCA deve compilar um protocolo a ser seguido pelo empreiteiro de constru9ao, na eventualidade improvavel de
se descobrirem quaisquer recursos arqueol6gicos durante a constru9ao.
c) Quaisquer locais descobertos durante a constru9ao tern que ser demarcados duma maneira tal que sejam visiveis
para todas as pessoas, durante a fase de constru9ao.
d) 0 OCA tern que ser autorizado a fazer a supervisao no local, durante a fase de constru9ao, para 'parar a
constru9ao' numa area especffica aonde possa ser necessario fazer a recupera9ao de material. 'Parar a
constru9ao' signiticara que o trabalho pode continuar noutros locais ate a operagao de recupera9ao estar terminada
e) Se houver uma parte do local que va ser afectada, deve-se mapear todo o local para obter toda a informa9ao de
importancia, assim pode-se efectuar uma verdadeira avalia9ao do local.
f) O OCA deve desenvolver pianos de gestao especfficos e, se necessario, deve ser assistido por um arque61ogo, no
caso de se descobrirem locais sensfveis.
g) Toda o material identificado da ldade do Ferro e da ldade da Pedra, deve ser amostrado.
h) Se alguem reportar ao OCA a descoberta de quaisquer locais este deve, por sua vez, reportar os resultados a
autoridade relevante em Mo9ambique.
i) Em 1994, o Conselho de Ministros de Mo9ambique aprovou regulamentos ao abrigo da Lei de Protec9ao Legal dos Bens
Materiais e lmateriais do Patrim6nio Cultural Mocambicano (Decreto 27/94 de 20 de Julho) relativos a protec9ao do
patrim6nio arqueol6gico, de forma a pesquisar e a recuperar artefactos e areas arqueol6gicas que possam sofrer o
impacto do desenvolvimento. 0 Artigo 12 no Capitulo Ill do decreto estipula que a prospec9ao arqueol6gica preliminar e
os trabalhos de recupera91io tern que estar inclufdos em qualquer projecto que envolva a escava9ao, a rem09ao ou a
extensao de terra, ou a remQ91io de objectos que apareceram ou que estao enterrados e, para estes trabalhos, tern que
estar contemplados 0,5% dos custos totais do projecto, no or9amento do projecto. Os regulamentos tomam duas
institui96es responsaveis pela protec9ao do patrim6nio arqueol6gico, nomeadamente Departamento de Monumentos do
Ministerio da Educa9ao e Cultura e o ICOMOS - Comite de Mogambique.
j) Prop6em-se mais duas recomenda96es para considera9ao pelo proponente do projecto. Primeiro, ha uma
oportunidade para os estudantes de arqueologia de Mogambique fazerem um projecto de pesquisa antes da
constru9ao. Os estudantes podem caminhar outros transectos para procurar potenciais restos arqueol6gicos, e
publicar um artigo sobre as suas descobertas (mesmo que nao haja nenhumas) o qual ira suplementar os registos
de dados de Mogambique para a arqueologia. Em segundo lugar, no caso de se descobrirem alguns locais, o
proponente pode considerar estabelecer um pequeno museu de artefactos ligados a uma biblioteca ou escola local,
na condii;:ao das autoridades relevantes darem a sua aprova9ao para este efeito.

Monitoriza9ao
Consciencializar os empregados para os procedimentos que devem seguir quando lidam com objectos do patrim6nio

Ac96es Correctivas
•
•

Na eventualidade de se encontrarem alguns locais arqueol6gicos dentro da area do local, todos os trabalhos
devem cessar imediatamente, e o evento deve ser reportado a autoridade relevante.
A escava9ao tern que ser examinada por um especialista logo que possivel. Devem-se tomar todas as medidas
necessarias para assegurar que se minimizam os atrasos a constru9ao

Legisla9ao e padroes relevantes
•
•

•

A Lei de Protecgao Legal dos Bens Materiais e lmateriais do Patrim6nio Cultural Mocambicana (10/88) garante a
protec9ao juridica do Patrim6nio Cultural M09ambicano. 0 artigo 3 da Lei define os recursos arqueol6gicos.
0 Regulamento de Protec9ao do Patrim6nio Nacional (Decreto 27/94 de 20 de Julho) pretende proteger o patrim6nio
arqueol6gico. 0 Artigo 12 estipula a pesquisa e a recuperagao de artefactos arqueol6gicos, e das areas que possam ser
afectadas pelo desenvolvimento.
A Lei Quadro do Ambiente (Lei 20 de 1997) protege componentes ambientais que tern um valor ecol6gico e s6cioecon6mico reconhecido.
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5.11

Envolvimento dos intervenientes

Os intervenientes da empresa incluem o governo, as pessoas nas aldeias vizinhas, e uma gama doutros
intervenientes de diferentes sectores da sociedade a nfvel distrital, provincial e nacional.
Para obter uma contribuii;:ao duradoura para o desenvolvimento sustentavel, a mina e a central termoelectrica
terao que ter rela96es continuas fortes, construtivas e mutuamente beneficas corn os intervenientes na sua zona
de influencia. Para se conseguir isto, tern que se gerir activamente, numa base continua, o fluxo de informai;:ao
entre todos aqueles que tern um papel a desempenhar.

Tabela 5-1 O: Requisitos para o envolvimento dos intervenientes durante a

constru~ao

Descritores e descrii;oes
Objectivos
•
Criar e manter rela96es boas e mutuamente respeitosas, entre a mina e a central termoelectrica, e os seus
intervenientes.
•
Apoiar a inten9ao da mina e da central termoelectrica de contribuir para o desenvolvimento sustentavel.
lndicadores Fundamentais do Desempenho da Construr;ao
•
Consciencializagao entre todos os intervenientes (governo, aldeias locais e outros intervenientes) acerca de como
e que funciona a minera9ao moderna, e as directrizes e padr6es internacionais a serem assegurados.
•

Os intervenientes sao informados acerca do programa e das actividades de construgao.

•

Toda a comunicai;:ao decorre duma maneira culturalmente apropriada e utilizando um misto de metodologias de
comunicai;:ao escrita, verbal e visual.

•

Os intervenientes tern mecanismos para apresentar queixas e recomenda96es ou descontentamentos formais
respeitantes a constrLI<;:ao.
A Comissao de Monitoriza9ao Ambiental (CMA) esta criada e come9a a reunir-se (veja secgao 1.5).

•
•
•
•

Uma Comissao de Liga9ao entre a Comunidade e a Constru9ao esta criada e comei;:a a reunir-se.
O Plano de Envolvimento dos lntervenientes esta a ser implementado, incluindo o procedimento de
descontentamentos requerido.
Ha um procedimento desenvolvido para as queixas o qual esta comunicado aos intervenientes e mantem-se um
registo das queixas.

Medidas de gestao operacionais
a) A Riversdale implementara as provis6es do Plano de Envolvimento dos lntervenientes desenvolvidas durante a fase
de concepgao. lsto incluira:
i.
Notifica9ao regular adiantada das actividades de constru9ao, as comunidades locais ea outros intervenientes.
ii.
0 desenvolvimento dum procedimento e registo de queixas e cumprimentos, bem publicitado as comunidades
locais e a outros intervenientes.
b) Criar-se-a uma Comissao de Liga9ao entre a Comunidade e a Construgao no inicio da constru9ao e a existencia
desta Comissao e o seu quadro de membros serao bem publicitados entre os alde6es. 0 prop6sito desta comissao
sera dar assistencia a Riversdale e aos seus empreiteiros para que se cause a minima perturba<;:ao possivel nas
vidas das pessoas locais, actuando como um canal entre as pessoas locais e a empresa e o seu empreiteiro da
constru9ao.
c) A CMA reunir-se-a pelo menos trimestralmente e ser-lhe-ao entregues os relat6rios de monitorizagao ambiental e
de auditoria, uma analise do progresso da constru9ao e da minera9ao, e os pr6ximos passos no piano da mina.
Deve-se deliberar sobre quaisquer preocupa96es da comunidade, apresentadas no registo ou apresentadas doutra
forma a aten9ao da comissao ..
Apresentar;ao de Relat6rios
•
A primeira edigao do Plano para o Envolvimento dos lntervenientes deve ser finalizada e tornada publica para
comentarios no prazo de quatro meses ap6s se receber a autoriza9ao ambiental.
Deve-se nomear um perito na area de envolvimento de intervenientes, que tenha experiencia na industria mineira,
•
para fazer uma auditoria externa anuai contra os objectives do piano.
•
O Plano sera actualizado anualmente, em consulta com os intervenientes e baseado nos resultados da auditoria e
das novas necessidades de comunicai;:ao e consulta, que se apresentem ao longo do tempo.
•
As provis6es da directriz para a apresentagao de relat6rios, contidas no Plano, devem-se implementar conforme
especificado.
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5.12

Monitorizac;ao

a) A monitoriza9ao do cumprimento da construgao, consiste na monitorizagao do desempenho do empreiteiro,
medido contra o cumprimento da especificagao no PGA. A monitorizagao do cumprimento da construgao
ocorre ao longo do perfodo em que esta a decorrer a construgao e num periodo especificado desde entao, o
qual se considera como um perfodo de garantia contra defeitos ou de manutengao
b) A estrutura organizacional da monitorizagao do cumprimento da construgao, apresenta-se na Figura 3.1
anterior, baseada nas responsabilidades para o pessoal ambiental estabelecidas na Secgao 3 deste PGA. 0
Gestor Ambiental {GA) da Riversdale e Elgas assumira a responsabilidade global pela monitorizagao do
cumprimento do empreiteiro da construgao.
c) 0 cumprimento do PGA sera um item na agenda da reuniao mensal local, a qual contara com a presen9a do
representante do cliente, do representante do empreiteiro, do GA e, quando necessario, dos Oficiais de
Ligagao Ambiental e dos Oficiais de Ligagao a Comunidade.
d) 0 EM, com a assistencia dos OLAs, preparara um relat6rio mensal de cumprimento, para discussao na
reuniao de progresso. Anotar-se-a o cumprimento de todos os itens do PGA de Construgao. Os itens
fundamentais serao destacados para acgao imediata. Aonde for relevante, os resultados da monitorizagao
continua a que se refere na Sec9ao 5.8 (ar, agua, etc.) serao questionados de forma a providenciar
informa9ao quantitativa para avaliagao do cumprimento.
e) Os relat6rios consolidados, inclusive dum sumario e lista de ac96es, disponibilizar-se-ao ao MICOA e
Comissao de Monitorizagao Ambiental, numa base trimestral, ou conforme solicitado.
f)

a

0 GA pode solicitar a assistencia de especialistas, quando necessario, de forma a verificar o cumprimento de
qualquer elemento do PGA.
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6

PGA DAS OPERA<;OES

A construc;ao e a operac;ao ocorrerao simultaneamente nos primeiros quatro anos de minerac;ao e gerac;ao de
energia. Por exemplo, a central termoelectrica s6 ira operar a toda capacidade de 2000 MW no ano 2015. Por
este motivo, sera necessario a Riversdale e a Elgas implementarem o PGA da construc;ao e da operac;ao
simultaneamente, nos primeiros quatro anos de minerac;ao e gerac;ao de energia.

6.1

Qualidade do ar

A infra-estrutura da mina e da central termoelectrica fica pr6xima dos arredores de Chingodzi e das aldeias na
area. A maior parte dos ventos sopram do sul e do sudeste, o que coloca estas comunidades no caminho da
potencial poluic;ao do ar. Os principais impactos na qualidade do ar podem ser causados por:
•
•
•
•
•
•

PM10- Partfculas finas em suspensao;
Poeira - Partfculas grossas em suspensao;
Di6xido de nitrogenio (N0 2 );
Di6xido de enxofre (S0 2 );
Monoxide de carbono (CO);
Total de partfculas em suspensao (TSP).

A gestao da qualidade do ar sera um dos maiores desafios da Riversdale e Elgas durante a operac;ao da mina e
da central termoelectrica, e sera precisa uma rigorosa gestao para manter a poeira (partfculas grossas e finas em
suspensao) no padrao do projecto.

Tabela 6-1: Requisitos para gerir a qualidade do ar durante a

opera~ao

Descritores e descrir;,:6es
Objectives
• Minimizar os nfveis de PM10, N02, 802, CO, TSP e de deposic;:ao de poeiras, causados pelas actividades de
minerac;:ao e da central termoelectrica, para concentrac;:oes que nao excedam as directrizes de saude a longo-prazo
reconhecidas internacionalmente
• Minimizar o transtorno da deposic;:ao de poeiras nas comunidades vizinhas
• Limitar as emiss6es lfquidas de gases do efeito estufa, atraves do uso eficiente de energia
lndicadores Fundamentais do Desempenho Operacionais
• O PM10 nas aldeias vizinhas, causadas pela mina e a central termoelectrica, nao excederem a especificac;:ao na
Tabela 4.2.
• 0 Total de Partfculas em Suspensao nas aldeias vizinhas nao exceder o padrao legal de Moc;:ambique na Tabela
4.2.
• 0 N02 nas aldeias vizinhas nao exceder o padrao do projecto descrito na Tabela 4.2.
• As queixas registadas resultantes dos nfveis de deposic;ao de poeiras serem raras (nao mais do que 1 por mes).
• A pronta acgao correctiva, a responder aos incidentes de poeiras.
• Registos da manutengao da frota de vefculos a demonstrar servigos regulares de manutenc;ao.
Medidas de Gestao
a) lmplementar e manter um sistema de supressao de poeiras nas estradas de transporte a ceu aberto e nas
estradas de servigo associadas com a infra-estrutura da mina e de central termoelectrica.
b) Suprimir a poeira da estrada sempre que for evidente o arrastamento de poeira atras dos vefculos.
c) Adicionar surfactantes a agua para reduzir o consumo de agua e melhorar a eficiencia do controlo de poeira nas
estradas. O tipo e parcela de adic;ao de surfactantes serao determinados com referencia a USA EPA (1987) ou ao
APCD (1995) . 0 uso eficiente de agua e surfactantes deve atingir uma eficiencia de controlo de 90%.
d) Controlar rigorosamente as velocidades dos vefculos para 60km/hora em estradas pavimentadas e para
40km/hora ou menos, conforme as circunstancias assim o exigirem, em estradas de cascalho.
e) Estacionar permanentemente carros-tanque na mina e na central termoelectrica para assegurar que se
conseguem gerir todas as fontes concorrentes de poeira da estrada.
f)
Fazer regularmente a manutengao da frota de vefculos da mina para um padrao elevado, para assegurar um
funcionamento eficiente e a reduc;ao da emissao gasosa.
g) lnterromper a remoc;:ao de solo e de solo de superffcie, se houver uma indicac;ao visual clara de vento a soprar a
poeira directamente para as aldeias adjacentes.
h) Plantar vegetac;ao e manter gramfneas nos empilhamentos de solo de superffcie, para impedir que o vento sopre a
poeira.
Por a funcionar e manter pulverizac;oes de agua em todos os pontos fontes de poeira a volta da mina e da central
i)
termoelectrica, incluindo:
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j)

k}

I}
m)
a)

i.
a extremidade de TFM (Tempo de Funcionamento da Mina).
ii.
o triturador.
iii.
opera96es de petiura9ao.
iv.
a parte inferior dos sistemas de correias transportadoras.
v.
a ponte para o transporte do produto (para molhar a pilha de produtos ea area de carregamento).
Assegurar que os tamanhos dos bicos dos pulverizadores evitam a perda de agua excessiva e o controlo ineficaz
da poeira. lnstalar equipamento adicional para a gestao da poeira na fabrica, se a monitoriza9ao mostrar que a
poeira da mina (as PM10 ou as partfculas sedimentaveis) excede os padroes do projecto nas comunidades mais
pr6ximas. lsto deve incluir, contorme necessario:
i.
uma tampa e um filtro de pane nos trituradores.
ii.
unidades para a extrac9ao de poeira seca e depuradores humidos nos trituradores secundarios e terciarios.
iii.
rampas telesc6picas nos camioes basculantes pesados, de produto.
Reabilitar progressivamente o material de supetifcie que esta restabelecido atras da area de minera9ao activa.
Planeie a produ9ao e o restabelecimento de forma a maximizar as areas reabilitadas durante o perfodo de vida da
min a.
Antes da mina e das areas impactadas associadas com a central termoelectrica, minimizar a remogao de material
de supetifcie e de solo de supetifcie.
Envolver-se num programa contfnuo para o controlo de poeira, atraves do restabelecimento da vegeta9ao nas
areas perturbadas aonde a minera9ao e o desbravamento nao estao em andamento.
Usar um modelo aceite internacionalmente para calcular o conteudo de di6xido de carbono do projecto durante o
perfodo de vida da central termoelectrica e lutar por um melhoramento continue.

Monitorizai;ao
a) Continuar a operar a rede de monitores de PM10 (TEOM e nefel6metro) instalados a volta da mina e da central
termoelectrica durante da fase de concep9ao do projecto (refere-se a sec9ao 4.13), os quais se baseiam em filtros
e sao completamente automatizados, permitindo a monitoriza9ao on-line e a transferencia de dados (tempo real,
transferencia contfnua de concentra96es medidas via telemetria ou satelite para um computador de controlo) .
b) Continuar a operar a esta9ao meteorol6gica permanente instalada na mina no perfodo pre-concepgao. As
medi96es devem ser contfnuas e incluirao a velocidade e a direcgao do vento, a humidade relativa, a precipitagao,
a temperatura (minima e maxima) e a evaporagao.
c) Todos os instrumentos e conjuntos de dados serao verificados pelo menos duas vezes por mes para assegurar o
funcionamento apropriado e o registo meticuloso.
a) Rever os progn6sticos para o impacto de poeira de 3 em 3 anos, utilizando a ultima informagao disponfvel, para
calibrar o modelo de dispersao de ar providenciado pela instrumentagao no local e pelo equipamento actual e o
uso de vefculos. Se as projec96es para diante provocarem quest6es de poeira, considerar op96es para rever as
medidas de gestao, para assegurar um impacto aceitavel.
Apresentai;ao de Relat6rios
• Preparar e submeter relat6rios sobre a qualidade do ar, para as reunioes mensais de gestao. Os relat6rios devem
incluir analises de dados das PM10 provenientes dos monitores automaticos de poeira e dos baldes de deposi9ao,
correlacionados com os dados do vento. Devem-se registar quaisquer falhas nos cumprimentos e/ou queixas da
comunidade.
• Preparar trimestralmente relat6rios da qualidade do ar para submeter a Comissao de Monitoriza9ao Ambiental.
• Preparar relat6rios anuais de monitoriza9ao da qualidade do ar para submeter ao MICOA. Os relat6rios devem
incluir as analises das tendencias ao longo de todo o periodo da mineragao e da geragao de energia, actualizadas
todos os anos. lncluir um sumario de quaisquer questoes de polui9ao do ar indicadas pelos sistemas de
instrumentos e/ou levantadas pelas comunidades e das ac96es que foram tomadas para as resolver.
• Manter registos de todas as queixas acerca do transtorno da poeira, provenientes das comunidades vizinhas.
Devem-se registar a data e a natureza da queixa, as ac96es correctivas que foram tomadas e o encerramento do
assunto.
Aci;ao Correctiva
•
Nao cumprimento dos padroes do desempenho.
•
Recebimento duma queixa da qualidade do ar.
•
Aumento do conteudo de di6xido de carbono.
Legislai;ao e padroes relevantes
• Concentra96es de PM10: Padroes da OMS para as PM, 0 .
• Deposi9ao de poeira: Metodo de medigao ASTM 1739- 98 recomendado no SANS 1929-2004.
• A Lei Quadro do Ambients (Lei 20 de 1997) profbe a polui9ao do solo, do subsolo, da agua ou da atmosfera, por
quaisquer substancias poluentes, ou por qualquer outra forma de degrada9ao do ambiente, que caia fora dos
limites estipuiados pela Lei. Os principios fulcrais da Lei incluem a protecgao da biodiversidade e dos
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ecossistemas, dando prioridade aos sisternas preventivos contra a degrada9ao arnbiental e adoptando urna
perspectiva holistica e integrada do ambiente.
• A Lei de Minas (Lei 14/2002) especifica que o proponente e o operador tern que obedecer aos padr6es nacionais
e/ou internacionais de ernissao e de qualidade, para a agua, o ar, o rufdo e as vibra96es e requer pianos de gestao
ambiental. Nos Regulamenlos da Lei de Minas, Artigo 44, (Decreto 28/2003 de 17 de Jun ho) requerem-se
propostas para medidas anti-polui9ao, protec9ao do ambiente e medidas para a restaura9ao e a reabilita9ao da
terra, incluindo da vegeta9ao, bem coma propostas direccionadas a minimizar os efeitos da explora9ao rnineira
sobre a terra e a agua de superffcie localizadas na area de rninera9ao, e na area adjacente. 0 Artigo 35 define que
os proprietarios duma concessao mineira tern que assegurar uma redu9ao ao mfnimo, dos resfduos e das perdas
de recursos naturais e da sua protec9ao contra danos desnecessarios.
• Os Regulamentos da Lei de Minas (Decreto 28/2003 de 17 de Junho) tratam, no Artiga 17, da protec9ao e
preserva9ao do ambiente, obrigando o proprietario do titulo mineiro a respeitar os padroes estabelecidos de
qualidade ambiental..
• Os Regulamentos sobre os Padr6es de Qualidade Ambiental e de Ernissao de Efluentes (Decreto 18/2004)
definem parametros especfficos para a avalia9ao da qualidade do ar, agua e solo, bem como os limites para as
emissoes de rufdo. Os padr6es para a qualidade do ar para a saude humana estao estabelecidos no Anexo I dos
Regulamentos. Os nfveis de poluig6es do ar por industria dao-se no Anexo II . Para a produ9ifo e minera9ao de
carvao, OS nfveis maximos permitidos de Partfculas Totais Suspensas na atmosfera e de 50mg/Nm 3.
• 0 Regulamento sobre a Auditoria Ambiental (Decreto 32/2003) requer auditorias ambientais, por organiza96es
privadas cujas actividades tenham o potencial de causar danos ambientais, para assegurar o cumprirnento dos
seus Pianos de Gestao Ambiental aprovados.

6.2

Rufdo e vibragao

a

A area e rural e ha muito pouco rufdo, particularmente noite. Mesmo um pequeno aumento de rufdo e provavel
que va perturbar as pessoas. As principais fontes de ruido serao:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turbinas;
Bulldozers no dep6sito de resfduos ocidental;
Ventiladores;
Geradores;
Caixas de transmissao;
Transformadores;
Chamines de escape;
Valvulas de seguran9a da caldeira, quando em operagao;
A estagao de bombagem com bombas para a bombagem de agua.

Tabela 6-2: Requisitos para gerir o ruido ea vibra9ao durante a opera9ao
Descritores e

descri~oes

Objectivos
• Minimizar as emiss6es de ruido causadas pelas actividades de mineragao e de gera9ao de energia para nfveis que
nao causem transtorno nas comunidades vizinhas .
lndicadores Fundamentais do Desempenho da Concepyao
• Os nfveis de rufdo causados pelos vefculos de mineragao, pelo equipamento e por outras actividades de mineragao
e de geragao de energia em geral, tais coma a fabrica de tritura9ao, nao excederao um LAeq nas aldeias mais
pr6ximas de 55 dBA durante o dia e de 45 dBA a noite (directrizes da OMS) medidos ao longo dum perfodo inteiro
de referencia.
• Os registos da manutengao da frota de veiculos devem demonstrar a verificagao e os servigos de manuten9ifo
regulares dos vefculos e dos silenciadores.
Medidas de Gestao
a) Construir barreiras para o rufdo, na forma de bermas de terra ao longo do perimetro ocidental das estradas de
transporte, aonde estas ficam pr6ximas da fronteira ocidental da propriedade da mina. Estas barreiras serao
construfdas de material de superffcie nao carbonffero (que nao gera acido) e serao suficientemente altas para
proteger do rufdo as comunidades potencialmente afectadas.
b) Fazer a manutengao de todo o equipamento, e particularmente do equipamento de movimentagao de terras que
funciona a diesel, com um padrao elevado. A manutengao regular incluira a verificagao acustica dos silenciadores
de admissao e de escape. Nos casos em que houver uma alteragao na emissao, de mais de 5 dB por qualquer
veiculo, isto assinalara a necessidade deste ser retirado do uso, para servigo de manutengao ou de substituigao do
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Descritores e descrii;:oes

c)
d)

e)

silenciador.
lmplementar limites de velocidade em todas as estradas e penalizar quaisquer condutores que ignorem
habitualmente os padr6es.
Monitorizar os nfveis de som ambiente duas vezes par ano, em cada uma das aldeias potencialmente afectadas, a
volta do local da mina e da central termoelectrica. A monitoriza9ao incluira, mas nao se limitara, as unidades das
aldeias de Chitambo, Benga Sede, Cangale, Nhambaluala, Nhamsembe, e a duas localidades no bairro de
Chingodzi, em que os habitantes estao mais pr6ximos da BMTA.
A medida que a central electrica se desenvolve, actualizar o Plano de Gestao Acustica para incorporar quaisquer
novas elementos que requeiram mitiga9ao.

Monitorizai;:ao
a) Nomear especialistas em acustica, independentes, para procederem a monitoriza9ao do transtorno acustico em
geral, de acordo com os metodos de medi9ao especificados em SANS 10103. A monitoriza9ao far-se-a
anualmente e incluira medi96es durante o dia e durante a noite em receptores sensfveis. A localiza9ao dos srtios
de monitoriza9ao sera determinada pelo especialista em acustica na altura, com base na localiza9ao da maior
parte das fontes de rufdo em rela<;ao as comunidades circundantes, bem como em rela9ao a qualquer registo de
queixas durante o ano. A monitoriza<;ao incluira um perfodo total de referencia em cada um dos sftios de
monitoriza<;ao de forma a caracterizar adequadamente qualquer rufdo relacionado com a minera<;ao ou com a
central termoelectrica.
b) Efectuar verifica96es de monitoriza<;ao dum certo ponto, em casos em que se registem queixas. Estas podem se,
efectuadas pelo pessoal do GA (utilizando um decibelfmetro integrador) que documentarao o nfvel de som
registado (LAeq), a fonte de rufdo, quaisquer componentes invulgares ou intrusivos do rufdo e a natureza da
queixa levantada. As medi96es serao feitas de acordo com os requisitos de SANS 10103.
Apresenta9ao de Relat6rios
• Preparar e submeter relat6rios resumidos as reuni6es mensais de gestao. Os relat6rios devem incluir a analise da
conformidade, e detalhes de quaisquer queixas registadas.
• Manter registos de todas as queixas acerca de transtornos de rufdo, provenientes das comunidades
circundantes.Devem-se registar a data e a natureza da queixa, as ac96es tomadas e o encerramento do assunto.
• Preparar os relat6rios anuais de monitoriza9ao do rufdo e da vibra9ao, como parte do que se submete anualmente
ao MICOA. Os relat6rios devem incluir a avalia9ao dos resultados da monitoriza<;ao do rufdo e os registos de
quaisquer queixas da comunidade registadas durante o perfodo, juntamente com as medidas tomadas para
resolver as mesmas.
Ac9oes Correctivas
• 0 seguinte ira requerer investiga<;ao e possfvel ac9ao correctiva, para cumprir com o PGA do Rufdo:
Nao cumprimento dos padr6es de desempenho;
Recebimento duma queixa de rufdo.
Legislai;:ao e Padroes Relevantes
•
• A Lei de Minas (Lei 14/2002) especifica que o proponente e o operador tern que obedecer aos padr6es nacionais
e/ou internacionais de emissao e qualidade, para a agua, o ar, o rufdo e as vibra96es, e requer pianos de gestao
ambiental e um piano de encerramento da mina.
• Os Regulamentos sobre os Padr6es de Qualidade Ambiental e de Emissao de Efluentes (Decreto 18/2004)
definem os limites para as emiss6es de rufdo.
• 0 Regulamento sobre a Auditoria Ambiental (Decreto 32/2003) requer auditorias ambientais feitas por
organiza96es privadas cujas actividades tenham o potencial para causar danos ambientais, para assegurar o
cumprimento dos seus Pianos de Gestao Ambiental aprovados.

6.3

Solos e reabilitac;ao

A gestao dos solos durante a fase operacional da mina e da central termoelectrica, sera uma extensao do
trabalho realizado durante a fase de construgao. Durante a operagao, as principais actividades relacionadas com
os solos serao a remogao do solo antes da mineragao e a sua posterior reintegragao. Nalguns casos, o
empilhamento pode ser necessario. As medidas de gestao duplicam essencialmente aquelas durante a fase de
construgao, com algumas exigencias adicionais para gerir o restabelecimento contfnuo que se segue ao pogo da
mina aberta.
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Tabela 6-3: Requisitos para gerir os solos durante a operai;ao
Descritores e descric;oes
Objectivos
Garantir um elevado grau de gestao de solos na mina e na central termoelectrica, como a base para a reabilitac;ao de
sucesso para uma utiliza9ao final da terra, que e ecologicamente estavel, livre de infestac;:oes significativas por ervas
daninhas, e apta a ser utilizada como pastagem para animais, para a silvicultura, para o uso de terra periurbana/rural, ou o restabelecimento de terras arborizadas naturais e abertas, ao longo do tempo, e como tal :
•
Realizar o empilhamento e manuseamento 6ptimos de solos, para permitir a reabilita9ao eficaz durante, e ap6s
a constru9ao .
Assegurar o empilhamento de solos suficientes do tipo adequado, para satisfazer os compromissos de
•
reabilitac;:ao.
Minimizar a perda ou a contamina9ao do solo de superffcie durante a remoc;:ao, o empilhamento, o
•
manuseamento e o posicionamento em areas reabilitadas.
•
Manter ou melhorar a fertilidade do solo e minimizar a compactac;:ao e a erosao do solo.
•
Realizar ensaios durante a opera9ao, para elaborar a melhor estrategia de reabilita9ao para o encerramento.
lndicadores Fundamentais do Desempenho da Concepc;ao
Conformidade com o Plano de Manuseamento e de Gestao de Solos, que da orientac;oes especfficas quanto aos
•
requisitos de remoc;:ao, de manuseamento, de empilhamento e de reintegrac;ao de solos.
Conformidade com o Plano de Reintegra9ao de Vegeta9ao.
•
Medidas de Gestao
a) Preparar-se-a um Plano de Manuseamento e de Gestao de Solos durante a concepc;ao detalhada do projecto,
assim que a area de afecta9ao do projecto estiver finalizada, e as propor96es de materiais de superffcie
estiverem determinadas de modo mais exacto. Descreve-se este piano na Sec9ao 4.4. lnclui o levantamento
detalhado do solo, num reticulado de pequena dimensao, de modo a proporcionar um nfvel de informa9ao
adequado para o planeamento detalhado - incluindo as propor96es de remo9ao e a reintegrac;ao.
b) Durante as fases iniciais da minerac;ao do poc;o aberto, e nas areas aonde se removeram os solos em torno das
infra-estruturas permanentes, sera necessario empilhar os solos. Os solos que se mostram a verde e amarelo na
Tabela 5.4, podem ser removidos e empilhados em conjunto, independentemente da forma do solo. A verifica9ao
desta classifica9ao basear-se-a no levantamento detalhado do solo, referido no ambito do Plano de
Manuseamento e de Gestao de Solos abaixo.
c) A profundidade a que se remove o solo de superffcie e determinada pela guia de remoc;:ao de solos. Nos locais
aonde se planeiam infra-estruturas que irao transportar cargas pesadas, a remoc;ao incluira o solo de superffcie
removido separadamente do nfvel superior do subsolo, sempre que tal for viavel. Quando se previrem apenas
cargas leves, s6 e preciso remover o solo de superficie, normalmente ate a profundidade do subsolo subjacente.
d) 0 Plano de Manuseamento e de Gestao de Solos e o guia de remoc;:ao de solos, devem orientar todas as
equipas que trabalham no local, e que serao responsaveis pelo desbravamento do terreno durante a operac;ao
da mina e da central termoelectrica. Em todos os casos, um Oficial de Ligac;:ao Ambiental deve estar presente,
quando os solos estao a ser removidos, a fim de verificar que os operadores de maquinas cumprem os requisitos
de remoc;ao e de manuseamento, do Plano de Manuseamento e de Gestao de Solos.
e) Nao se devem misturar, sob circunstancias nenhumas, os solos de superffcie com os subsolos. A determinac;ao
da profundidade da remoc;:ao, e a separac;:ao dos horizontes do solo, dos subsolos e dos materiais de superficie
macios, nas varias areas da mina, sera uma componente importante do Plano de Manuseamento e de Gestao de
Solos.
f) 0 Plano de Manuseamento e de Gestao de Solos deve tomar providencias para que a remo9ao e a reintegrac;ao
de solo de superffcie sejam feitos em simultaneo, o maximo possfvel. Durante os primeiros anos da minerac;:ao,
isto pode nao ser pratico, mas, a medida que a minera9ao avanc;a, sera viavel remover o solo de supertfcie antes
da minerac;:ao e substituf-lo a seguir a minera9ao, numa Cmica operac;ao, minimizando os efeitos do
manuseamento e da compactac;:ao, bem como a potencial perda de conteudo organico, devido a longos periodos
de empilhamento.
g) Nos casos em que se removem solos de risco mais elevado, estes serao utilizados imediatamente sem
empilhamento, sempre que possfvel, tal como referido em f) acima. Se o empilhamento for necessario, por
qualquer motivo, eles devem ficar separados dos solos mais facilmente geridos, de acordo com os
procedimentos concebidos especificamente para os tipos de solos afectados {refere-se a Tabela 5.4). Sempre
que possfvel, estes solos estruturados nao se manusearao quando estiverem molhados, uma vez que sii.o
sensfveis a compactac;ao e a erosao. Devem-se manter registos da sua localizac;:ao na paisagem reabilitada,
para permitir diferentes metodos de arrelvamento, onde necessario, e para monitorizar o sucesso da reabilita9ii.o,
em comparac;:ao com aquele nas areas reintegradas em solos menos hostis.
h) Nao havera solos de superffcie empilhados localizados dentro do percurso de drenagem de quaisquer areas que
contenham materiais com potencial para poluir o ambiente. Os empilhamentos devem ser protegidos contra a
contaminac;ao por qualquer material, incluindo oleo, gas61eo, gasolina, lixo ou qualquer outro material que possa
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Descritores e descri96es
i)

j)

k)
I)

m)
n)

o)

p)

q)

inibir o crescimento de vegetagiio mais tarde.
0 perfodo do empilhamento de solo de superifcie sera minimizado tanto quanto possfvel, e a localizagiio dos
empilhamentos e sua posterior reutilizagiio nas areas mineiras sera planeada em conformidade. Todos os
empilhamentos de solos devem ser protegidos por uma berma contra as aguas pluviais, para evitar a erosao e a
perda de solo. Se o solo tiver que ficar empilhado mais de 6 meses, ou durante a epoca chuvosa, deve-se
estabilizar o empilhamento semeando-o com sementes de capim de especies que ocorrem naturalmente na
regiiio, e que estao disponfveis comercialmente, ou com sementes colhidas localmente, para prevenir a erosao
pela agua e pelo Vento.
Devem-se remover os solos de superiicie para minimizar o risco de compactagao. Sempre que possfvel, colocarse-ao os solos de superifcie na sua posigao final, sem empilhamento intermedio. Realizar-se-a a testagem de
penetr6metro nas fases iniciais de reabilitagao, para assegurar que 0 equipamento utilizado para remover e
colocar os solos de superiicie nao os esta a compactar indevidamente. No caso dos nfveis de compactagao
serem demasiado elevados, rever-se-ao os metodos de remogao e de colocagiio de solos.
Nas areas de savana natural, aonde se removeu a vegetagao, deve-se misturar o material herbaceo com o solo
de superifcie, a fim de melhorar a fertilidade e o conteudo organico do solo.
Os empilhamentos de solo nao devem exceder os 5 m de altura e, sempre que possfvel, devem ser mais baixos,
conforme especificado no Plano de Manuseamento e de Gestao de Solos, e devem ser plantados com uma
mistura apropriada de gramfneas indigenas e leguminosas fixadoras de nitrogenio. A relva sera mantida atraves
de cortes anuais. Determinar-se-a um regime de fertilizagao para cada empilhamento, o qual sera implementado
de acordo com as exigencias do Plano de Manuseamento e de Gestao de Solos.
Os materiais de emprestimo usados em operag6es com um objective qualquer, s6 podem ser retirados de zonas
que se situam dentro da area de mineragao.
Ap6s a construgiio, todas as infra-estruturas temporarias seriio removidas, as areas compactadas serao
descompactadas, implementar-se-iio medidas para 0 controlo da erosao e deixar-se-a a area para retornar sua
vegetagao natural.
0 restabelecimento da vegetagao durante a operagao da mina, basear-se-a nas especificag6es de reabilitagao,
finalizadas assim que o Plano de Manuseamento e de Gestiio de Solos estiver terminado. S6 se utilizarao
especies de gramfneas com origem na Africa Austral, que tern uma capacidade de reabilitagao reconhecida.
Estas podem ser especies comercialmente disponfveis, sempre que necessario, ou podem ser colhidas na area
circundante. As especies lenhosas incluirao apenas aquelas especies que ocorrem no local, e devem-se obter ou
resgatando-se durante a constrw;:ao ou por propagagiio no viveiro do local.
Um especialista na reabilitagao da mineragao ira finalizar as primeiras especificag6es de relva e de fertilizantes,
para restabelecer e manter areas degradadas ap6s a construgao, tendo em consideragao os resultados
detalhados do Plano de Manuseamento e de Gestao de Solos. E um requisite especffico deste EMP, que a
reabilitagao se realize duma forma estruturada e cientifica, mantendo-se cuidadosamente os registos, a fim de se
poder testar, verificar e duplicar o sucesso ou o fracasso dos diferentes metodos e abordagens de reabilitagao.
0 viveiro que se estabeleceu no local durante a fase de construgao do projecto, ira propagar e testar varias
especies de plantas nativas para a reabilitagiio das areas mineralizadas ou de outro modo perturbadas durante a
operagao e a preparagao do encerramento da mina e da central termoelectrica. A selecgao de especies sera feita
com a ajuda da equipa ecol6gica responsavel pela monitorizagao ecol6gica terrestre. Este viveiro tera tambem a
fungao de propagar e fornecer arvores de fruta e outras arvores as comunidades locais.

a

Monitorizacrao
a) A Riversdale e Elgas manterao no quadro de pessoal, alguem com os conhecimentos necessanos para
restabelecer a vegetagao, em conformidade com o Plano de Restabelecimento da Vegetac;:ao, para rnanter e
monitorizar a recuperagao da vegetagiio numa base continua, no decurso da mineragiio e para manter registos
cientfticos exactos do trabalho realizado. Este individuo podera ajudar como gestor do viveiro.
b) Um ecologista ou horticultor independente, com experiencia comprovada em metodos praticos de reabilitagao,
ira monitorizar formalmente a reabilitagiio, uma vez por ano. Ter-se-iio em consideragao quaisquer alterag6es
recomendadas na abordagem, feitas por este perito, para melhorar o cumprimento das metas e os objectives
gerais de reabilitagiio.
c) Monitorizar-se-ao parcelas de demonstragiio para medir o sucesso da reabilitagao.
d) Deve-se desenvolver e manter sempre, um sistema rigoroso de manutengao de registos, para documentar a
evolugiio do conhecimento e do progresso da reabilitagao ao longo do tempo, e para assegurar a continuidade
no caso de altera96es pessoais.
Apresenta9ao de relat6rios
•
0 pessoal interno da Riversdale e Elgas preparara relat6rios de progresso mensais que tratam de todos os
aspectos da reabilitagao. Estes incluirao:
um registo das ac96es preliminares tomadas para ajardinar os despojos e prepara-los para receberem solos
de superifcie nos blocos em questao.

AVALIA<;.4.o DE IMPJ:\CTO Jl.MBIENTAL {AIA)

82

PLANO FINAL DE GESTAO AMBIENTAL (PGAj

RIVERSDALE MO<;AMBIQUE LIMITADA E ELGAS, SARL

AREA DO TiTULO MINEIRO DE BENGA PROJECTO DE ENERGIA DE BENGA

PLANO DE GEST AO AMBIENTAL PRELIMINAR

Descritores e descrir;:oes

•

•

um registo dos blocos nos quais se restabeleceu o solo de superffcie (registados em GPS e mapeados num
sistema de SIG apropriado).
um registo da natureza (forma do solo, fertilidade, etc.), do solo de superffcie restabelecido.
rnedidas tomadas para melhorar os solos pobres (calcario, gesso) e melhorar a fertilidade (fertilizantes).
misturas de sementes e os metodos utilizados para restabelecer a vegetac;:ao.
a vegetai;:ao lenhosa plantada.
registo do regime de rega para o perfodo.
mudanc;:as na cobertura e na composic;:ao de especies, em blocos previamente reabilitados (deve-se usar o
bico da bota ou um metodo cientifico semelhante, de modo a tornar os resultados reprodutfveis ao longo do
tempo).
quaisquer areas de erosao ou de invasao alheia, que foram reparadas ou que exigem acc;:ao no perfodo
seguinte.
0 perito externo deve elaborar um relat6rio anual, na sequencia duma visita ao local, no qual se resume o
sucesso da reabilitar;:ao em termos de cumprimento das metas e dos objectives estabelecidos para a
reabilitai;:ao, e de quaisquer metas especificas determinadas ao longo do tempo. 0 relat6rio incluira
recomendac;:oes para quaisquer adaptag6es a estrategia a ser seguida, que podem melhorar o sucesso da
reabilitagao.
0 relat6rio de monitorizac;:ao anual, deve ser disponibilizado ao MICOA. Os relat6rios mensais e o relat6rio anual
serao entregues ao Comite de Monitorizac;:ao Ambiental, para discussao.

Acr;:iio Correctiva

•

Deve ser continua, com base na monitorizagao mensal e anual. As ac96es correctivas devem ser registadas nos
relat6rios de reabilitagao mensais.

Legislar;:iio e Padroes Relevantes

•

•

•

6.4

A Lei Quadro do Ambiente (Lei 20 de 1997), profbe todas as actividades que possam ameac;:ar a biodiversidade.
Os princfpios fundamentais da lei incluem a protecgao da biodiversidade e dos ecossistemas, dando prioridade
aos sistemas de prevenr;:ao contra a degradac;:ao ambiental, e adoptando uma perspectiva holfstica e integrada
do meio ambiente.
Os Regulamentos da Lei de Minas, Artigo 17, (Decreto 28/2003, de 17 de Junho) exigem propostas de medidas
anti-poluic;:ao, da protecc;:ao do ambiente, e medidas de restauro e reabilitac;:ao da terra, incluindo a vegetac;:ao,
bem como propostas para minimizar os efeitos da mineragao sobre a terra e as aguas de superficie situadas na
area mineira e na area adjacente. 0 Artigo 35 da Lei de Minas (14/2002) determina que os concessionarios
mineiros devem assegurar a rninimizar;:ao de residues e da perda de recursos naturais, e a sua protecgao contra
danos desnecessarios.
Os Regulamentos da Lei de Minas (Decreto 28/2003, de 17 de Junho) no Artigo 17 tratam da protecgao e da
preservac;:ao do meio ambiente, obrigando o proprietario do titulo mineiro a observar os padr6es de qualidade
arnbiental estabelecidos ..

.Agua superficial e subterranea

As medidas para assegurar a protecgao da agua superficial e da agua subterranea contra a poluii;:ao, sao um
elemento crftico da AIA e do PGA. A informai;:ao tecnica disponivel sobre o piano de minerai;:ao e da central
termoelectrica e os sistemas de gestao da agua propostos, foi muito preliminar para a AIA, e isto continua a ser o
caso para o Esboi;:o do PGA. Considera-se tambem provavel que o trai;:ado de algumas das instala96es, tais
como os dep6sitos de resfduos, va mudar no decurso da concepi;:ao pormenorizada, em parte por raz6es tecnicas
e, em parte como uma resposta as recomenda96es da AIA. Assim, o PGA contem referencias extensas aos
requisites de concepgao para a gestao da agua (Tabela 6-4) , de forma a assegurar que se tern em considerai;:ao
as salvaguardas necessarias a medida que se consolida a concepi;:ao pormenorizada da mina e da central
termoelectrica.
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Tabela 6-4: Requisitos de

concep~ao

para a gestao da agua de superffcie e subterranea
Descritores and descric;oes

Objectivos
•

•
•

Minimizar o volume de agua limpa que escoa para o pogo da mina aberta e para outras areas potencialmente
contaminadas e devolver esta agua aos sistemas de drenagem que alimentam as zonas humidas locais e os rios
Zambeze e Revuboe.
Assegurar que a qualidade desta agua nao e afectada pelas actividades de mineragao e da central
termoelectrica.
Center agua potencialmente contaminada dentro das areas controladas da mina e da central termoelectrica e
assegurar que a qualidade de qualquer agua descarregada da mina ou da central termoelectrica para o ambiente
natural, e dum padrao aceitavel.

lndicadores Fundamentais do Desempenho Operacional
•

•
•

•
•
•

Todas as linhas de drenagem afectadas pelo pogo da mina aberta e pelas areas da central, serao desviados a
volta do pogo. A agua de superffcie limpa deve ser totalmente separada da agua potencialmente contaminada, a
qual sera mantida dentro dos limites do pogo aberto e da area controlada da mina e da central termoelectrica.
A agua descarregada nos finais a jusante dos desvios de drenagem (a volta do po90 aberto e das areas da
central) tera a mesma qualidade do que o influxo no final a montante.
Quaisquer descargas das sec96es potencialmente contaminadas (controladas) das areas de minerac;ao, da da
central termoelectrica e de processamento, descarregadas para o ambiente natural, cumprirao as especificag6es
descritas na Tabela 4.6.
0 fornecimento de agua subterranea a outros usuarios nao sera afectado pela quantidade de agua utilizada para
a mina (nao ha um rebaixamento significativo do aquffero aluvial ao longo dos rios Zambeze e Revuboe).
A qualidade da agua subterranea nao se ira deteriorar significativamente em nenhum dos furos volta do po90,
como resultado de poluigao relacionada com a mina.
lmplementac;ao das disposi96es do Plano lntegrado de Gestao de Agua e Resfduos (PIGAR).

a

Medidas de Gestao
Desenvolver um Plano lntegrado de Gestao de Agua e Resfduos (PIGAR) para o perfodo operacional da mina.
Este piano deve incluir as disposi96es e salvaguardas necessarias para assegurar sempre que a agua
contaminada e adequadamente gerida, para limitar 0 potencial de contaminac;ao da agua superficial e
subterranea.
Outra
a) Manter as estruturas de desvio da drenagem, para assegurar que a erosao dos canais de drenagem limitada
durante as tempestades, e reparada ap6s as mesmas.
b) Gerir a agua contaminada para cumprir com a filosofia de gestao de agua, da concepgao. lsto deve garantir que
nenhuma agua da mina ou da central termoelectrica, nao tratada e potencialmente contaminada, entra no
ambiente natural, em circunstancias nenhumas, excepto numa inundac;ao igual ou superior a frequencia dum
evento de 1: 100 anos.
c) No caso de haver uma unidade de tratamento de agua instalada para purificar a agua em excesso contaminada,
que nao pode ser contida pelos sistemas de gestao de agua polufda da mina e da central termoelectrica, entao
opere a unidade de forma a garantir que a agua tratada satisfaz 0 padrao do projecto para a agua descarregada
no ambiente natural (Tabela 4.6 na secgao 4.5 anterior).
d) Nao descarregar a agua do po90 directamente para o ambiente receptor, a nao ser que a sua qualidade satisfaga
o padrao do projecto. Se a agua do pogo nao pode ser totalmente acomodada pelas estruturas ao longo da frente
da mina, ou utilizada para controlar a poeira nas areas controladas da mina e da central, devera ser bombeada
para a represa da agua da mina dentro da area de trabalho, potencialmente contaminada, da mina e da central.
e) Operar OS circuitos fechados da agua do processo, para garantir que a agua distribufda dentro destes circuitos e
reciclada ou reutilizada, tanto quanta possfvel.
f) Depositar os resfduos principalmente 'benignos' (nao carbonfferos) no dep6sito de resfduos ocidental, de acordo
com os requisites revistos da concepc;ao, de forma a eliminar o risco de infiltragao contaminada e para evitar a
necessidade de revestir o dep6sito. Se for necessario eliminar quaisquer resfduos carbonfferos no dep6sito
ocidental, isto deve ser feito em conformidade com o princfpio de concepgao estabelecido na Figura 4.3 na secc;ao
4.5 anterior.
g) Depositar resfduos potencialmente contaminados de fontes seleccionadas, no dep6sito de resfduos oriental, de
acordo com a concepgao revista.
h) Operar a galeria de infiltrac;ao, ao longo da linha da parte inferior final do dep6sito oriental, para interceptar agua
subterranea potencialmente contaminada, que migra a partir do dep6sito durante as primeiras fases da operagao
da mina, quando o pogo aberto no sul for pequeno demais para tirar a agua subterranea para dentro do vazio.
Descartar a agua contaminada na represa revestida para o controlo da poluigao .
i) Gerir os sif6es de sedimentos e os separadores de 61eo nas cozinhas e nas areas de servi90 dos vefculos, para

e

e
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'

Descritores and descrig6es

assegurar o cumprimento do padrao do projecto. Recolher resfduos de 61eo e de lubrificantes em tambores,
marcados e armazenados em conformidade com os requisitos legais mogambicanos para os resfduos
hidrocarbonetos perigosos, ap6s o que devem ser removidos por um profissional contratado para eliminar
resfduos perigosos.
j) Preparar um registo do uso de todos os materiais perigosos e de produtos residuais no local, e actualizar o Plano
de Materiais Residuais Perigosos, desenvolvido durante a construgao. Especificar os requisitos de armazenagem,
manuseio, transporte e eliminagao para cada fluxo de resfduos, em termos da legislagao mogambicana e das
melhores praticas internacionais.
Monitorizagao
a) Durante a epoca chuvosa (Outubro a Margo), inspeccionar visualmente, mensalmente e/ou depois grandes
tempestades, todas as estruturas de desvio de aguas pluviais, para assegurar que estas nao ficam bloqueadas
por material de superffcie carbonffero ou carvao. Manter registos das inspecgoes e acgoes tomadas.
b) Tirar amostras e comparar os resultados da qualidade da agua, para a agua de superffcie que entra e sai das
estruturas de desvio de drenagem, construfdas para impedir a agua limpa de entrar na area potencialmente
contaminada da mina e da central termoelectrica. A amostragem em cada estrutura de desvio de drenagem sera
trimestral.
c) lncluir pontos de amostragem para cada fluxo de efluentes tratados, descarregado a partir das areas controladas
da mina e da central termoelectrica. A amostragem de agua sera mensal, nos casos em que os fluxos forem
contfnuos e, conforme as necessidades, quando os fluxos forem descontfnuos. Todos os pontos de
monitorizagao devem ser mapeados, com provisao das coordenadas de GPS.
d) Tirar amostras da qualidade da agua de superffcie, trimestralmente, nos cinco locais de monitorizagao,
estabelecidos nos rios Revuboe e Zambeze, em conformidade com os criterios da Tabela 4-14.
e) A amostragem e os metodos analfticos devem cumprir os Padroes lnternacionais.
f)
Monitorizar e registar a taxa de aparecimento de agua no pogo, na mina avangada, em relagao a capacidade de
armazenagem e de evaporagao disponfvel, de modo a dar um aviso previo das acgoes necessarias para ajustar
o piano de gestao da agua. Devem-se manter registos que verifiquem a revisao em curso, do balango hfdrico da
mina e da capacidade dos sistemas de controlo da agua da mina, para conter a agua contaminada.
g) Monitorizar os nfveis da agua subterranea na rede de monitorizagao dos furos de sondagem (Tabela 4.15), para
tra9ar o rebaixamento do nivel da agua a volta da mina. lnicialmente, a monitoriza9ao sera feita duas vezes por
mes, a fim de estabelecer as tendencias e para servir como um aviso previo no evento de impactos inesperados.
h) Tirar amostras da agua subterranea da rede de monitorizagao dos furos de sondagem, duas vezes por mes no
primeiro ano e, posteriormente, uma vez por trimestre, de acordo com os criterios de qualidade da agua,
estabelecidos na Tabela 4.6. Os resultados devem ser comparados com os resultados da qualidade da agua
dos furos de controlo, de areas com geologia semelhante que nao estao afectadas pela mina.
i)
Rever as previs6es do modelo da agua subterranea, com base no nfvel actual da agua subterranea e nos dados
de qualidade da agua. Comparar OS fluxos da agua subterranea previstos e a qualidade da agua nos furos
circundantes com os resultados medidos, para verificar a exactidao do modelo. Uma vez calibrado, utilizar o
modelo para verificar o comportamento da agua subterranea no encerramento e p6s-encerramento.
j)
Realizar analises regulares da qualidade da agua utilizada para a supressao da poeira, para garantir que a agua
que se usa das represas de controlo da polui9ao tern a qualidade adequada para a supressao da poeira nas
estradas e nas areas afins, fora das areas sujas retidas.
k) lmplementar e manter um born sistema de auditoria, para verificar o funcionamento do sistema de monitorizagao
da qualidade da agua, que faz parte do PIGAR, bem como a funcionalidade das medidas de gestao da agua
implementadas em termos de PIGAR .
I)
Considerar apoiar um laborat6rio local de agua em Tete, para providenciar a rapida devolugao de resultados das
amostras de agua.
Apresentagao de Relat6rios
Documentar os resultados da gestao e da monitoriza9ao da agua, num relat6rio de desempenho semestral. lncluir no
relat6rio uma analise e avaliagao dos dados, juntamente com um resumo das conclusoes relativas a quaisquer
quest6es de poluigao da agua, decorrentes da mina ou da central termoelectrica e as acgoes necessarias para gerir
estas questoes.
Acg6es Correctivas
•
Realizar acgao correctiva para cumprir com o PGA, quando houver evidencias de:
Contaminagao da agua subterranea, a espalhar-se para fora do pogo aberto.
Contaminagao da agua subterranea, a espalhar-se a partir do dep6sito oriental, para fora do pogo aberto.
lmpacto significativo na vegetagao circundante.
Contaminagao da agua de superffcie.
lncidentes de erosao significativos.
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Descritores and descri96es
•

Sempre que ocorrer um incidente significativo, que cause a polui9ao da agua, informar o MICOA sobre a
natureza ea escala do incidente, e as medidas tomadas (ou a serem tomadas) para gerir o mesmo, dentro dum
prazo de 24 horas ap6s a ocorrencia.

Legislai;ao e Padroes Relevantes
•
A Lei da Agua (Lei 16/91 ), preve a preservac;ao e manutenc;ao de ecossistemas, como parte integrante da gestao
dos recursos hfdricos, incluindo assegurar os fluxos ecol6gicos quando as represas ou a abstracc;ao de agua
alteram os regimes do fluxo, mantendo os padroes de qualidade da agua em conformidade com a legislac;ao
estabelecida pelo Governo de Moi;:ambique. Nao serao permitidos os usos privados de agua, se estes entrarem
em conflito com os requisitos da agua para a conservai;:ao ambiental. Os conflitos resultantes da escassez da
agua para satisfazer os diferentes requisitos, serao resolvidos de acordo com o valor s6cio-econ6mico de cada
utilizac;ao.
•
A Lei da Agua, no Artigo 48, refere-se a concessoes de agua para o uso industrial e de energia, definindo que se
podem usar as aguas do domfnio publico, atraves duma concessao, para fins de minerai;:ao. 0 concessionario e
obrigado a respeitar a Lei da Agua no que diz respeito utiliza9ao racional e protecgao das aguas.
•
A Lei Quadro do Ambiente (Lei 20 de 1997) profbe a polui9ao do solo, do subsolo, da agua ou da atmosfera por
quaisquer substancias poluentes, ou qualquer outra forma de degradai;:ao do ambiente, que recaia fora dos
limites estipulados pela Lei. Os princfpios fundamentais da Lei incluem a proteci;:ao da biodiversidade e dos
sistemas-EM, dando prioridade aos sistemas de preveni;:ao contra a degradai;:ao ambiental, e adoptando uma
perspectiva holfstica e integrada do ambiente.
•
A Lei de Minas (Lei 14/2002), especifica que o proponente e o operador tern que seguir padr6es nacionais e/ou
internacionais de emissao e de qualidade, para a agua, ar, rufdo e vibra96es, e requer pianos de gestao
ambiental e um piano de encerramento da mina.
•
Os Regulamentos da Lei de Minas (Decreto 28/2003, de Junho de 17), no Artigo 17, requerem propostas para
medidas anti-poluii;:ao, a proteci;:ao do ambiente, e medidas de restaurai;:ao e reabilitai;:ao da terra, incluindo a
vegetac;ao, bem como propostas apontadas a minimizar os efeitos da minerai;:ao sobre a terra e a agua de
superffcie, situadas na area de minerai;:ao, e na area adjacente. 0 Artigo 35 determina que os proprietarios de
concess6es mineiras tern que assegurar uma minimiza9ao dos residuos e da perca de recursos naturais e a sua
protecgao contra danos desnecessarios.
• Os Regulamentos sobre a Qualidade Ambiental e Padr6es de Emissao de Efluentes (Decreto 18/2004) definem
parametros especfficos para a avalia9ao da qualidade do ar, da agua e do solo, bem como os limites para as
emiss6es sonoras. 0 Apendice Ill descreve os padr6es especfficos para as emiss6es de liquidos para a
minerai;:ao e a produ9ao de carvao.
•
Os Regulamentos sobre a Auditoria Ambiental (Decreto 32/2003) requerem auditorias ambientais por
organizag6es privadas, cujas actividades tern o potencial de causar danos ambientais, para assegurar a
conformidade com os seus Pianos de Gestao Ambiental aprovados.

a

6.5

a

Ecologia Aquatica (Sistemas Fluviais Principais)

Os efeitos da mineragao e da central termoelectrica nos recursos aquaticos sao de natureza tanto fisica como
qufmica. Resultados de estudos noutras partes do mundo, indicam que a diversidade biol6gica e o apoio cadeia
alimentar sao inferiores do que se esperava em sistemas aquaticos impactados por actividades de mineragao de
carvao e de gerai;:ao de energia electrica. Estes impactos incluem a perturbagao de captag6es, o desvio de
correntes, um aumento da sedimenta9ao de correntes , a deposigao de poeira em zonas humidas e o impacto
duma grande fori;:a laboral.

a

Alterac;:6es ambientais, tais como taxas de fluxo , a temperatura, a sazonalidade, turvac;:ao, a salinidade, a riqueza
de nutrientes, o teor de pH e de oxigenio, podem ter um impacto negativo e forte na qualidade da agua, e podem
ter amplas repercuss6es sabre os organismos aquaticos e ecossistemas, resultando na redugao da diversidade
de especies. Stressores ambientais como estes podem tambem aumentar a vulnerabilidade a qufmicos t6xicos.
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Tabela 6-5: Requisitos operacionais para gerir os ecossistemas aquaticos
Descritores e descrigoes

•
•

•

•
•
•
•

Objectivos
Assegurar que nao ha nenhum impacto directo, causado pela operagao da mina e da central tennoelectrica, no
fluxo ou na qualidade da agua nos rios Zambeze ou Revuboe.
Minimizar qualquer impacto indirecto ou induzido, causado pelo desenvolvimento da mina e da central
termoelectrica, na integridade ecol6gica dos rios Zambeze e Revuboe.
lndicadores Fundamentais do Desempenho Operacional
A qualidade da agua nos rios Zambeze e Revuboe (em comparagao com os resultados de base em 5 locais de
monitorizagao), com especial referencia as cargas de sulfato e metais, que sao indicativos de poluigao por
mineragao de carvao.
As reservas de peixe, em comparagao com a monitorizagao de base (medido nos 5 locais de monitorizagao, com
especial referencia as mudanc;;as na dominancia de especies).
Composigao de invertebrados, em comparac;;ao com a monitorizac;;ao de base (medido nos 5 locais de
monitorizagao ).
Relat6rios dos pescadores sobre as capturas de peixe (tendencias).
Estabeleceu-se um local de monitorizac;;ao regional a cerca de 10 km a jusante do projecto sobre o Rio Zambeze,
conforme indicado na secc;;ao 4.13.3 anterior.

Medidas de gestao
a) Qualquer agua subterranea ou de superffcie que sai do local da mina ou da central termoelectrica e entra nos
sistemos fluviais do Zambeze ou do Revuboe, deve estar livre de poluentes gerados pelas actividades de
mineragao ou da geragao de energia (refere-se as medidas detalhadas na secgao 4.5 e a especificagao da
descarga de efluentes na Tabela 4.6).
b) A Riversdale e Elgas trabalharao com o Governo para tentar minimizar o efeito do aumento das populagoes nos
recursos de peixe na area. As medidas a serem consideradas pela Riversdale e Elgas e pelo Governo incluem:
i.
Programas educativos e regulamentos para o controlo da utilizagao de tecnicas de pesca nao sustentaveis, tal
como o uso de redes de emalhar;
ii.
Programas educativos e regulamentos relativos a captura de especies com significado de conservagao;
iii.
Possivelmente algures no futuro, a regulamentagao das actividades de pesca por meio de licengas e
autorizagoes de pesca.
Monitorizacrao
a) Realizar-se-ao a analise de agua e a bio-monitorizagao duas vezes por ano, nos locais de monitorizagao definidos,
descritos na secc;;ao 4.13.3 e na Tabela 4-13. Os criterios para a analise serao descritos na Tabela 4-13 anterior.
•

Apresentagao de relat6rios
Preparar um relat6rio aquatico anual, com dados provenientes da monitorizagao bianual. 0 relat6rio incluira:
- um resumo e uma analise dos resultados da qualidade de agua para o ano e as tendencias em comparagao
com os anos anteriores;
- um resumo e uma analise da bio-monitorizac;;ao para o ano, incluindo qualquer indicagao de tendencias,
ameagas ou preocupac;;oes gerais.
Acg6es Correctivas
A serem determinadas no evento de impacto.

•
•
•

6.6

Legislagao e Padr6es Relevantes
A lista de especies protegidas para Mogambique, DNFFB, 2002.
Listas da Convengao sobre o Comercio Internacional de Especies da Fauna e da Flora Selvagem Ameagadas de
Extingao (CITES).
Listas do Livro Vermelho da Uniao Internacional para a Conservagao da Natureza (IUCN).

Zonas humidas

As zonas hUmidas que ocorrem na area de tftulo mineiro encontram-se listadas na secgao 2.1 .1.

0 piano da mina, tal como actualmente definido, nao tern um impacto directo nas principais zonas humidas que
ocorrem na BMTA. 0 impacto nas zonas humidas que requer atengao durante a fase de concepgao da mina, ea
variagao prevista nos fluxos das aguas de superffcie, provocada pelo redireccionamento das linhas de drenagem
sazonais volta do po90 aberto e das areas da central. lsto tern potencial para reduzir a quantidade de agua que
entra nas zonas humidas, a menos que esses fluxos sejam restabelecidos.

a
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Tabela 6-6: Requisitos operacionais para gerir as zonas humidas
Descritores e descrii;:6es

-

Objectives
Conservar e proteger todas as grandes zonas humidas na BMTA.
lndicadores Fundamentais do Desempenho Operacional
a) lmplementac;:ao de desenhos (secc;:ao 4.7) e obras de engenharia, para restabelecer o regime do fluxo natural para
as zonas humidas afectadas pela reduc;:ao das bacias hidrograficas.
b) Nao ha reduc;:ao da area media das zonas humidas ao longo do tempo.
c) Manutenc;:ao da qualidade pre-minerac;:ao da agua nas zonas humidas.
d) Manutenc;:ao e cumprimento com as zonas de exclusao (interditas), a volta das zonas humidas.
e) Manutenc;:ao da diversidade de especies das zonas humidas e das especies ameac;:adas reconhecidas nas zonas
humidas
Medidas operacionais
a) Prolongar os desvios de aguas pluviais no declive superior da mina aberta, em conformidade com a concepc;:ao de
engenharia, a medida que a minerac;:ao avanc;:a em direcc;:ao ao sul e afecta cada vez mais as bacias hidrograficas
das zonas humidas.
b) Utilizando a drenagem de aguas pluviais desviadas, a que se refere em a) acima, restabelecer os fluxos na bacias
hidrograficas das zonas hUmidas afectadas, semelhantes aos que se perderam em resultado do aumento da area
da mina.
c) Manter e actualizar continuamente um modelo hidrol6gico calibrado, de forma a verificar que a reintroduc;:ao de
agua para as bacias hidrograficas das zonas humidas afectadas compensa (ou ultrapassa) as perdas previstas.
d) Monitorizar as alterac;:oes hidrol6gicas e biol6gicas nas zonas humidas afectadas, correlacionadas com a
precipitac;:ao local, ao longo da vida da mina, de acordo com os metodos descritos em 'Monitorizac;:ao' abaixo. No
caso de as alterac;:6es na hidrologia ou biologia das zonas humidas afectadas, excederem em mais de 15 %
aquelas previstas em consequencia da variac;:ao natural, empreender uma analise detalhada das causas e
determinar as necessidades de intervenc;:ao. Devem-se envolver nesta analise, peritos em zonas humidas e
hidrol6gicos independentes.
e) Proibir o acesso as zonas interditas a volta das principais zonas humidas, sem a aprovac;:ao formal do GA(Figuras
2.5 a 2.8). Qualquer autorizac;:ao concedida nao ira incluir permissao para construc;:ao de acessos ou de qualquer
outra estrutura ou actividade que possa ter um impacto sabre a hidrologia das zonas humidas, ou dificultar a
circulac;:ao de especies entre as tres zonas humidas do Crocodilo e as do Topo da Colina. Proibir-se-a a circulac;:ao
de vefculos relacionados com a mina e a central termoelectrica, e o tratego a pe do pessoal sera severamente
limitado, e permitido somente com autorizac;:ao expressa do GA.
f) Tratar todas as zonas humidas como areas com valor de conservac;:ao significativo, com uma gestao destinada a
manter a integridade funcional das zonas hUmidas, utilizando a monitorizac;:ao hidrol6gica e biol6gica da preconstruc;:ao como base, bem como os dados recolhidos nos primeiros anos da minerac;:ao e da gerac;:ao de energia,
antes de haver efeitos provaveis.
g) Remover qualquer infestac;:ao material de especies ex6ticas invasoras dentro e
volta das zonas humidas, ao
longo do tempo.
h) lncluir na formac;:ao introdut6ria dos empregados, a importancia da conservac;:ao das zonas humidas e a sua
importancia para as comunidades locais. lmplementar cursos peri6dicos de reciclagem, a fim de reforc;:ar essas
mensagens, com a intenc;:ao de desenvolver na mina uma cultura que entende os objectives da conservac;:ao.
i)
Proibir estritamente a cac;:a, a pesca e a perseguic;:ao de especies de animais das zonas humidas, por parte dos
empregados da mina. Disciplinar e punir os empregados que transgredirem persistentemente estas regras.
j)
Proibir estritamente a recolha de plantas das zonas humidas por parte dos empregados, para venda ou para
qualquer outra finalidade .
k) Se as medidas educacionais, a monitorizac;:ao e as sanc;:6es nao conseguirem manter os empregados longe das
zonas humidas, deve-se considerar a sua vedac;:ao, sujeita a um acordo com as comunidades locais, cujos direitos
de utilizac;:ao nao devem ser restritos, e ao uso duma vedac;:ao que nao restrinja a circulac;:ao da fauna bravia.

a

Monitorizac;:ao
a) Calibrar o modelo hidrol6gico utilizado na AIA, ou um modelo hidrol6gico semelhante, utilizando a precipitac;:ao
local e os dados hidrol6gicos obtidas durante a fase de concepc;:ao do projecto e nos primeiros (5 -10) anos de
operac;:ao. Durante este perfodo, nao se preve que haja um impacto significativo nas principais bacias hidrograficas
das zonas hUmidas. lsto ira fornecer dados suficientes para verificar a relac;:ao entre a precipitac;:ao e os volumes
de agua nas zonas hUmidas do Crocodilo e da Ra-touro, sob diferentes condic;:6es de precipitac;:ao sazonal. 0
modelo hidrol6gico deve entao ser usado como o principal instrumento destinado a monitorizar a eficacia das
medidas de restabelecimento das bacias hidrograficas.
b) Comparar as variac;:oes sazonais na extensao da zona humida, com as variac;:oes do modelo previstas, utilizando
dados pluviometricos locais medidos. No caso da redu9ao dos volumes de agua nas zonas humidas ultrapassar os
valores previstos em mais de 15%, consultar-se-ao um bi61ogo de zonas humidas e um hidr61ogo qualificados,
para examinar criticamente a mudanc;:a. Caso esta seja considerada como um resultado da redu9ao do
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Descritores e descric;:6es
c)

escoamento ou de qualquer outra causa induzida pela mina, tomar-se-a a acc;:ao correctiva descrita abaixo.
Monitorizar a qualidade da agua e os indicadores biol6gicos, de acordo com o quadro delineado no Capftulo
3.13.4.

Apresentac;:ao de relat6rios
•
Preparar um relat6rio anual sabre as zonas humidas, incluindo os dados da monitorizac;:ao sazonal. 0 relat6rio incluira:
um resumo da modelac;:ao hidrol6gica para o ano.
um resume e uma analise de resultados da qualidade de agua para o ano, e tendencias comparadas com os anos
anteriores.
um resumo e uma analise da bio-monitorizagao para o ano, incluindo qualquer indicac;:ao de tendencias, ameagas
ou preocupagoes gerais.
Ac96es Correctivas
•
Se ocorrerem mudangas induzidas pela mina nas zonas humidas, as quais reduzam em 15% ou mais, o volume da
agua que ocorre naturalmente no ambito das condic;:oes prevalecentes, entao a Riversdale deve:
lnstalar uma irrigac;:ao de aspersao, ou um sistema semelhante, para suplementar os fluxes de agua em direcc;:ao a
bacia hidrografica da zona humida afectada.
Determinar a quantidade da agua requerida no que diz respeito a conservac;:ao da biodiversidade na zona humida.
•
No caso de haver danos a uma zona humida na area interdita, em resultado dum nao-cumprimento pelos
operadores de veiculos de transporte ou semelhantes, tomar-se-ao medidas imediatas para determinar as
potenciais consequencias para as zonas humidas e reparar-se-ao os danos. Manter-se-ao registos exactos e
detalhados do incidente e das medidas utilizadas. A monitorizac;:ao da reparac;:ao deve continuar ate um ecologista
de zonas humidas independente verificar o seu sucesso ..

Legislac;:ao e Padr6es Relevantes
•
A Lei Quadro do Ambiente (Lei 20 de 1997) profbe todas as actividades que possam ameac;:ar a biodiversidade. Os
princfpios fundamentais da lei incluem a protecgao da biodiversidade e dos ecossistemas, dando prioridade aos
sistemas de prevengao contra a degradagao ambiental, e adoptando uma perspectiva holistica e integrada do
ambiente.
• Os Regulamentos da Lei de Minas, Artiga 44, (Decreto 28/2003, de 17 de Junho) requerem propostas para
medidas anti-poluic;:ao, a protecc;:ao do ambiente, e medidas de restaurac;:ao e reabilitac;:ao da terra, incluindo a
vegetac;:ao, bem como propostas apontadas a minimizar os efeitos da minerac;:ao sobre a terra e as aguas de
superficie, situadas na area mineira e na area adjacente. O Artigo 35 de Lei da Minas determina que os
proprietaries de concess6es mineiras tern que assegurar uma minimizac;:ao dos resfduos e da perda de recurses
naturais, e a sua protecc;:ao contra danos desnecessarios.
• Os Regulamentos da Lei de Minas (Decreto 28/2003, de 17 de Junho) tratam, no Artigo 17, da protecc;:ao e da
preservac;:ao do ambiente, obrigando o proprietario do tftulo mineiro a cumprir os padr6es de qualidade ambiental
estabelecidos ..
• A lista de especies protegidas para Moc;:ambique. DNFFB, 2002,
• Listas da Convenc;:ao sobre o Comercio Internacional de Especies da Fauna e da Flora Selvagem Ameac;:adas de
Extinc;:ao (CITES) .
• Listas do Livro Vermelho da Uniao Internacional para a Conservac;:ao da Natureza {IUCN).

6.7

Fauna e flora

Na secc;:ao 4.8 anterior incluiu-se um mapa de vegetac;:ao da area do tftulo mineiro. Cerca de 1500 ha de
vegetac;:ao, consistindo de cinco tipos de vegetac;:ao, perder-se-ao em resultado do poc;:o da mina, dos dep6sitos
de resfduos e doutras infra-estruturas, como se segue: cerca de 1 891 ha de terras arborizadas Adansonia Sterculia (inclui embondeiros e castanheiros); cerca de 80 ha de Mopane; cerca de 33 hectares de vegeta9ao
ribeirinha; e cerca de 240 ha de vegetac;:ao escassa e de leitos de rio secos, e vegeta9ao ana e degradada. Os
primeiros dois tipos de vegeta9ao ainda nao foram impactados pelo uso humano e ainda sao ricos em especies.
0 significado geral do impacto considera-se baixo, visto que estes tipos de vegeta9ao sao comuns no vale do
Zambeze e bem conservados na provfncia. Nao se encontraram plantas ameac;:adas durante o levantamento de
cam po.
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Tabela 6-7: Requisitos para gerir a flora e fauna durante a operagao
Descritores e descri96es
Objectivos
•
Minimizar o desbravamento de vegeta9i3.o.
•
Conservar e proteger areas de grande biodiversidade, que nao sao directamente afectadas pela minera9ao OU pela
central termoelectrica.
•
Proteger e continuar a fornecer um habitat para a fauna, em especial para as especies amea9adas que ocorrem no
local.
lndicadores Fundamentais do Desempenho da Concepr;ao
• A aderencia a pianos desenvolvidos durante a fase de concep9ao do projecto (veja sec9ao 4.8)
• Conten9ao de distdrbios para as areas definidas pelos pianos.
• Conformidade com as especifica96es para evitar que se fa9a mal a fauna bravia.
Medidas de gestao
a) Nao se desbravara a vegetac;ao daquelas areas da area do tftulo mineiro que nao vao ser desenvolvidas nem
mineralizadas nos pr6ximos 6 meses, para reduzir disturbios desnecessarios prematuros da vegetac;ao natural, e a
erosao.
b) Toda a circulac;ao de veiculos naquela area do titulo mineiro, que nao vai ser desenvolvida nem mineralizada nos
pr6ximos 12 meses, deve ser restrita as zonas demarcadas, de forma a reduzir distUrbios desnecessario$
prematuros da vegetac;ao natural, e a erosao.
c) Sempre que forem precises acessos adicionais, devem-se utilizar as actuais estradas de acesso, sempre que
possivel, as quais serao melhoradas para efeitos da constru9ao. Caso sejam necessarias quaisquer estradas ou
caminhos de acesso adicionais durante a minera9ao ou a gerac;ao de energia, a rota deve ser previamente
aprovada pelo EM. Devem-se planear estes acessos para evitar areas sensiveis e interditas, e para minimizar
danos desnecessarios ao habitat e a grandes especimes de arvores.
d) Em circunstancia nenhuma se desbravara sumariamente qualquer local de construc;ao ou de obras, de toda a
vegeta9ao. 0 PGA aprovara qualquer constru9ao adicional necessaria.
e) Serao fornecidos aos empregados do projecto e aos visitantes programas educativos contfnuos para incentivar
uma cultura que minimiza o risco de acender cheimades, a destrui9ao ou o disturbio da vegetac;ao e de outras
questoes que tern uma influencia na conserva9ao do local.
f) As grandes arvores que nao vao ser desbravadas, mas que correm o risco de serem danificadas na area de
minera9ao, serao adequadamente marcadas por identificadores visiveis antes do desbravamento da area. 0 EM,
em consulta com o gestor da mina, decidira quais as grandes arvores que se podem resgatar e transplantar.
g) Aplicam-se as disposi96es da sec9ao 2.1, no que diz respeito aos locais sensiveis e as areas interditas. Deve-se
realizar a educa9ao de funcionarios, contratados e visitantes, combinada com a demarca9ao de zonas e habitats
sensfveis, para controlar o acesso e limitar os riscos de danos a estas areas e especies.
h) A vegetac;ao lenhosa removida durante o desbravamento, utilizar-se-a para a mina e a central termoelectrica,
sempre que necessario, para combater a erosao no local. Aonde houver material em excesso, este sera utilizado
conforme determinado pelo GA.
i)
Erradicar a vegeta9ao exotica invasora, assim que esta se estabelecer nas areas perturbadas.
j) Armas de fogo ou quaisquer outras armas de cac;a serao proibidos no local.
k) A Riversdale e Elgas implementarao programas de consciencializac;ao ambiental entre os seus empregados. Os
empregados serao encorajados a nao fazerem mal a nenhuns animais selvagens que se encontrem no local ou
que fiquem expostos em resultado do desbravamento continuo de vegetac;ao para a mina e a central
termoelectrica. Ensinar-se-a aos empregados a reconhecerem entre as especies arboricolas normais ou as
especies que vivem em tocas e que podem ficar expostas pela remo9ao da vegeta9ao e do solo e terao acesso
imediato a funcionarios ambientais competentes, no local, que podem captura-las para depois as soltarem noutro
lugar. O PGA guardara um registo detalhado de todas as especies que sao capturadas e deslocadas, bem como
de quaisquer especies que sejam mortas.
I) Os programas de consciencializa9ao para os empregados incluirao uma referencia especifica aos camale6es e as
cobras na area do projecto, e destacarao o facto de estes animais deverem ser resgatados e nao serem
magoados. Quando houver cobras apanhadas encurraladas pelas obras de minerac;ao ou de gerac;ao de energia,
nao se lhes deve mexer nem fazer-lhes mal, excepto se houver uma situa9ao de perigo de vida. 0 animal s6 pode
ser morto para efeitos de identifica9ao, em circunstancias em que um trabalhador tenha sido mordido ou picado.
Doutra forma, havera, um especialista no manuseamento de cobras disponfvel, o qual sera chamado para apanhar
e soltar quaisquer repteis em seguran9a, que sejam encontrados mas que nao consigam escapar por sua pr6pria
iniciativa.
m) Tambem se implementarao programas educacionais relativos as especies do Livro Vermelho , tais como os
morcegos (p.ex. o Morcego Amarelo Pequeno, se for detectado, o qual e uma especie do Livro Vermelho), e
anfibios, particularmente a Ra-Touro Africana (a qual e uma especie do Livro Vermelho e que, devido ao seu
tamanho, pode ser deliberadamente ou inadvertidamente magoada).
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Descritores e descric;:oes
n) Os empregados devem passar por cursos de reciclagem e por reuni6es de seguranc;:a pre-actividades de vez em
quando, no decurso da construc;:ao da mina e da central electrica, de forma a reforc;:ar as mensagens respeitantes a
conservac;:ao destas especies e a protecc;:ao de animais selvagens e de plantas em geral.
o) Tomar-se-ao providencias para multar ou despedir qualquer empregado que seja encontrado a colocar armadilhas
ou a magoar doutra forma ou a acossar animais selvagens. 0 comercio de came de cac;:a feito por empregados da
mina, sera estritamente proibido e controlado.
p) Providenciar-se-ao instalac;:oes adequadas para lavagem, em areas convenientes, para os trabalhadores na area
da mina e da central termoelectrica, e o seu uso sera obrigado de forma a minimizar o trafego nao autorizado dos
trabalhadores fora das areas designadas e a evitar a contaminac;:ao fecal em grandes areas da BMTA.
Monitorizagao
a) A monitorizac;:ao da flora e fauna sera de acordo com o programa especificado na secc;:ao 4.8. A monitorizac;:ao
realizar-se-a com a intenc;:ao de medir tendencias na saude do ecossistema terrestre, naquelas areas nao
directamente afectadas pela infra-estrutura da minerac;:ao ou da central termoelectrica.
b) Comparar-se-ao os resultados da monitorizac;:ao com os registos providenciados pelo estudo de referencia do
projecto, de forma a determinar tendencias ao longo do tempo.
c) A monitorizac;:ao sera feita por ecologistas ou especialistas independentes.
Apresentagao de relat6rios
•
A apresentac;:ao de relat6rios sera preparada de acordo com o programa apresentado na secc;:ao 4.8. Na
sequencia de cada visita ao campo, os ecologistas especializados prepararao um relat6rio que e apresentado ao
EM, disponibilizado a Comissao de Monitorizac;:ao Ambiental e inclufdo no relat6rio de monitorizac;:ao anual para o
MICOA.
•
0 relat6rio de monitorizac;:ao anual sera preparado pelo ESM, para analise pelo MICOA e pelos membros da
Comissao de Monitorizac;:ao Ambiental.
Ac~6es

•

correctivas
A Riversdale e Elgas empreenderao acc;:ao correctiva quando houver evidencia de:
DistUrbio nao-autorizado de locais sensiveis, de areas interditas e de areas nao mineralizadas/ desenvolvidas.
lmpactos negativas na fauna, p.ex. atraves da perda, ou do distUrbio, de locais de procriac;:ao em areas nao
destinadas para a minerac;:ao.
Evidencia clara da perda de especies em resultado da cac;:a e das armadilhas ..
Estabelecimento de vegetac;:ao exotica invasora.

Legislagao e Padr6es Relevantes
•
A Lei Quadro do Ambiente (Lei 20 de 1997) proibe todas as actividades que possam ameac;:ar a biodiversidade. Os
principios fundamentais da lei incluem a protecc;:ao da biodiversidade e dos ecossistemas, dando prioridade aos
sistemas de prevenc;:ao contra a degradac;:ao ambiental, e adoptando uma perspectiva holistica e integrada do
ambiente.
• 0 Regulamento da Lei de Minas, Artigo 44, (Decreto 28/2003, de 17 de Junho) requer propostas para medidas antipoluic;:ao, a protecc;:ao do ambiente, e medidas de restaurac;:ao e reabilitac;:ao da terra, incluindo a vegetac;:ao, bem
como propostas apontadas a minimizar os efeitos da minerac;:ao sobre a terra e as aguas de superficie, situadas na
area mineira e na area adjacente. 0 Artigo 35 da Lei de Minas (14/2002) determina que os proprietarios de
concess6es mineiras tern que assegurar uma minimizac;:ao dos resfduos e da perda de recursos naturais, e a sua
protecc;:ao contra danos desnecessarios.
• 0 Regulamento da Lei de Minas trata, no Artigo 17, da protecc;:ao e da preservac;:ao do ambiente, obrigando o
proprietario do titulo mineiro a cumprir os padr6es de qualidade ambiental estabelecidos.
• Os Regulamentos sobre Florestas e Fauna Bravia (Decreto 12/2002 de 6 de Junho), no Artigo 103, tratam da corte
de arvores para o desbravamento de terra: s6 se podem cortar arvores ap6s autorizac;:ao. As regras para a
utilizac;:ao de queimadas para desbravar terra, encontram-se no Artiga 106.
• A lista de especies protegidas para Moc;:ambique, DNFFB, 2002.
• Listas da Convenc;:ao sobre o Comercio Internacional de Especies da Fauna e da Flora Selvagem Ameac;:adas de
Extinc;:ao em Via de Estinc;:ao (CITES).
•
Listas do Livro Vermelho da Uniao Internacional para a Conservac;:ao da Natureza (IUCN) .
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6.8

Mudanc;a do clima

A mudanc;:a do clima ja esta a ocorrer e provavelmente notar-se-ao cada vez mais, e tern o potencial para produzir
impactos nos ultimas anos das operac;:oes de minerac;:ao e da gerac;:ao de energia a partir do infcio do ano 2030,
ou seja, durante os ultimas cinco anos da minerac;:ao. No entanto, alguns efeitos podem manifestar-se mais cedo.
Por exemplo, ocorreram pelo menos 1O eventos de precipitac;:ao extrema entre 1960 e 2000, nos quais se
registaram mais de 350 mm de chuva dentro do perfodo de um mes.
Os principais impactos da mudanc;:a do clima resultam provavelmente de:
a)

Um aumento da precipitac;:ao na area de Tete (um aumento medio de 10% acima da precipitac;:ao actual), mas
intercalados com perfodos de seca prolongados.

b)

Um aumento da precipitac;:ao sabre a Zambia e o Malawi, de onde a agua corre para os rios Zambeze e
Revuboe, com condic;:6es mais frequentes de escoamento elevado, e o potencial de brecha do nfvel das
cheias de 1: 100 anos.

c)

Uma ligeira mudanc;:a na precipitac;:ao sazonal, significando maiores volumes de chuva em perfodos de tempo
mais curtos, ou seja, um aumento na frequencia de chuvas intensas e curtas.

d)

Um aumento no numero de eventos de chuvas extremas, provocadas por ciclones tropicais.

e)

Um aumento na temperatura, de um aumento media estimado em 2 - 3°C, com o calor do verao a comec;:ar
mais cedo, possivelmente prolongando-se os perfodos de tempo quente, e com o maxima da temperatura
maxima e /ou 0 maxima da temperatura minima, mais elevadas.

f)

Os eventos da maior importancia para a mina, provocados pelas alterac;:oes climaticas, serao os tres ultimas
casos.

Tabela 6-8: Requisitos para gerir a mudanc;a do clima durante a operac;ao
Descritores e descrigoes
Objectives
Evitar os efeitos adversos da mudanc;:a do clima prevista (aumento de 10% da precipitac.;:ao, aumento da temperatura,
aumento dos eventos de precipitac.;:ao extrema causando inunda96es, secas prolongadas, aumento de doenc;as ligadas
a agua) na construc.;:ao e operac;ao da mina e da central termoelectrica, nos esquemas de produ9ao mineira e na
seguranc;:a do pessoal.

lndicadores Fundamentais do Desempenho
Prevenc.;:ao de efeitos adverses das altera96es climaticas previstas (aumento de 10% da precipitac.;:ao, aumento da
temperatura, aumento dos eventos de precipitac.;:ao extrema, secas prolongadas) na construc;ao e operac;ao da mina e da
central termoelectrica, nos esquemas de produ9ao mineira e na seguranc;a do pessoal.

Medidas de gestao
a) Preparar-se para os efeitos potenciais da udanc;a do clima, especialmente eventos de precipitac;ao extrema, em
todos os aspectos das opera96es, por exemplo:
i.
Capacidade de bombas no-po90 e de represas.
ii. Concep9ao de declives dos dep6sitos de resfduos e dos empilhamentos de solo.
iii. Energia auxiliar no caso de cortes de energia provocadas por tempestades.
iv. Disponibilidade de vefculos de emergencia, de bombeiros e outro equipamento, para lidar com incendios
provocados por relampagos.
b) A contingencia para desastres deve estar preparada, e deve-se ter dado formac.;:ao adequada ao pessoal
seleccionado para mitigar os efeitos de incidentes, tais como inundac;:oes, tanto na mina como na central
termoelectrica, precipitac.;:ao excessiva, deslocamentos de terra e incidentes relacionadas com o calor. 0 pessoal na
mina e na central termoelectrica deve ser capaz de lidar independentemente com o desastre, ou de tomar
providencias para fazer chegar ajuda a central termoelectrica, atraves duma serie de rotas, visto que as condi96es
climaticas adversas podem prejudicar e atrasar a chegada de ajuda.
c) As instala96es utilizadas para a remoc;:ao e/ou a armazenagem de esgotos e de resfduos, devem ser reforc;:adas a fim
de evitar derrames e poluic.;:ao em condic;:oes de mau tempo. Estas instala96es devem ser capazes de suportar
temperaturas elevadas, precipitac.;:ao excessiva, tempestades e inundac;:oes.
d) lmplementar um Plano de Prevenc.;:ao de Doenc.;:as, que antecipa o risco aumentado de malaria a longo prazo e de
schistisomiasis (bilharziose), em resultado da agua estagnada, da intensificac;:ao dos nfveis de humidade e das
temperaturas elevadas, incluindo a sensibilizac;:ao no seio dos empregados.
e) Limitar a erosao ea criac;:ao de poc;:as, em particular em areas reabilitadas.
f) Verificar a integridade e estabilidade da berma para o controlo de inundac;:oes ao longo do perfmetro da planfcie
aluvial do Rio Revuboe, para proporcionar uma margem de seguranc;:a suficiente para permitir um aumento do nfvel
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Descritores e descric;oes
da inundagao de 1: 100 anos.
g) Continuar a manter tanta vegetac;:ao e arvores grandes no local, quanta possfvel (veja a secc;:ao 4.8 sabre a flora)
para minimizar a reflexao e proporcionar sombra, em especial no acampamento de construgao, nos ediffcios de
administrac;:ao da mina, nas oficinas e noutras areas onde as trabalhadores vao ser obrigados a trabalhar.
Monitorizac;ao
Mandar fazer uma avaliagao, de cinco em cinco anos, das potenciais implica96es de futuras altera96es climaticas, de
modo a aumentar a certeza das previs6es a longo prazo, e, consequentemente, de modo a melhor poder planear e
implementar medidas para garantir a integridade da infra-estrutura da mina e o sucesso das actividades de reabilitac;:ao
em curse .
Apresentac;ao de relat6rios
lncluir um breve relat6rio sabre incidentes relacionados com a mudanga do clima e a capacidade de lidar com os efeitos
na apresentac;:ao anual de relat6rios e na apresentac;:ao de relat6rios as autoridades.
Acc;oes correctivas
Empreender acgao correctiva para cumprir com o PGA, quando houver evidencia de:
• Danos par cheias .
• Formagao de po9as de agua .
• lncapacidade para lidar com a agua no-po90, devido a eventos de precipitac;:ao extrema .
• Aumento de incidencia de doengas ligadas a agua .
• lncidentes de fadiga extrema causada pelo calor, no seio dos empregados.«
Legislac;ao e Padroes Relevantes
Nia para as mudunc;:as climaticas em si.

•

6.9

Aspectos S6cio-econ6micos

Esperam-se beneffcios positivos de emprego e econ6micos signiticativos, em resultado do projecto. 0 emprego
durante a operagao ira consistir em cerca de 400 postos de trabalho directos na central termoelectrica e em 2000
postos de trabalho indirectos e derivados, com os fornecedores da central termoelectrica, e em resultado dos
salarios e ordenados a serem gastos localmente, o que ira estimular os neg6cios locais. Preve-se que a
contribuigao para o desenvolvimento s6cio-econ6mico local e para o PIB da provfncia e de Mogambique, seja
significativa, especialmente se a Riversdale e Elgas tambem implementarem o Plano de Desenvolvimento Social,
com o qua! se comprometeram.
No entanto, tal coma mencionado anteriormente, os efeitos negativos duma serie de press6es e de potenciais
doern;:as socials precisam de ser mitigados durante a operagao.
Tabela 6-9: Requisites para gerir os impactos s6cio-econ6micos durante a operac;ao
Descritores e descric;oes
Objectives
Recrutar de modo transparente.
•
•
•
•
•
•

Minimizar a perturbagao econ6mica dos sistemas s6cio-econ6micos existentes.
Melhorar as oportunidades de emprego, de criac;:ao de emprego e de desenvolvimento social.
Compensar os danos que possam ocorrer.
Minimizar OS impactos de saude e de seguranga.
Gerir a segurarn;:a publica ao Jongo das estradas publicas fora das areas do tftulo mineiro, e ao longo das estradas de
acesso dentro da area do titulo mineiro.

lndicadores Fundamentais do Desempenho da Concepc;ao
Cumprimento dos requisitos do PGA Operacional, coma se segue.
Medidas de gestao
C6digo de Conduta

a) A Riversdale e Elgas e as seus empreiteiros terao especial cuidado para minimizar as impactos nas comunidades das
aldeias locais. A gestao, quanta a isto, estara em conformidade com as varias especificagoes descritas neste PGA.
b) 0 C6digo de Conduta desenvolvido durante a fase de concepyao, far-se-a cumprir pelos empregados, os empreiteiros e
sub-empreiteiros que possam ser contratados de vez em quando, sera bem comunicado, e as disposi96es deste C6digo
de Conduta serao inclufdas na formac;:ao de introdu9ao.
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Descritores e descrig6es
Recrutamento
a. A Riversdale e Elgas implementarao a Polftica e os Procedimentos de Recrutamento de Empregados, desenvolvidos
durante a Fase de Concepgao.
b. Continuarao a fazer uma sensibilizagao no que diz respeito as polfticas e procedimentos de recrutamento.
a) Proibirao a nomeagao de trabalhadores nao qualificados nos locais de trabalho, em conformidade com a politica de
recrutamento.
Compensagao de danos
a) Na sequencia da implementagao do PAR, e no que diz respeito as comunidades remanescentes nas areas do titulo
mineiro, devem-se seguir os seguintes procedimentos em relagao aos potenciais danos que possam ser causados em
resultado das actividades dentro das areas comunitarias:
i.
Deve-se obter autorizagao previa especffica, par escrito, da populagao local, caso se efectuem quaisquer danos
nas infra-estruturas, culturas ou terras, em resultado das actividades relacionadas corn a rnineragao. Quaisquer
danos acidentais deverao ser comunicados ao ESM, no prazo de 8 horas ap6s a ocorrencia dos danos:
ii.
A indemnizagao par danos deve ser paga com base no esquema de indernnizagao desenvolvido para o PAR, tendo
em consideragao a inflagao anual.
iii. Devem-se iniciar todos os pagamentos de indemnizagao no prazo de 30 dias.
iv. A indemnizagao deve ser, sempre que possfvel, a substituigao dos danos em vez de pagamentos em dinheiro.
v. Vista que os alde6es na area do tftulo mineiro nao estao habilitados para lidar com grandes quantias de dinheiro,
qualquer indemnizagao em dinheiro, com um valor maior do que o rendimento medio mensal, deve ser
acompanhada por uma formagao em consciencializagao, para evitar que o dinheiro seja esbanjado em detrimento
das famflias.
Criminalidade
a) A Riversdale e Elgas irao continuar a encorajar as autoridades a reforgar a capacidade da pollcia local para lidar com
um potencial aumento da criminalidade.
Doencas
a) lmplementar o Plano de Prevengao de Ooengas em geral para as doengas infecciosas, tais coma a c61era, a diarreia e
a malaria e o Plano de Prevengao do HIV/SIDA e DTSs, para os empregados da Riversdale e da Elgas e dos
empreiteiros, bem como ao nfvel da comunidade, incluindo:
i.
Sensibilizagao e educagao relativas a saude publica.
ii.
Garantir que os empregados tern tempo para assistir as reunioes e participar em campanhas de sensibilizagao.
iii.
Prestagao de cuidados de saude para dar assistencia a empregados potencialmente infectados.
iv.
Pulverizagao com insecticida ambientalmente responsavel.
b) Havera instala96es sanitarias (p.ex. sanitaries e facilidades para tomar banho) amplamente disponfveis para todos os
empregados do projecto, em todas as areas aonde as actividades do projecto terao lugar (areas de mineragao activa,
opera96es de aterro, dep6sitos de resfduos, etc.) Devem-se manter estas instala96es sempre limpas. Devem-se
encorajar os empregados a utilizar as instala96es, bem coma a aplicar outras praticas basicas de higiene.
Gestao do Trafeqo
a) lmplementar-se-a o Plano de Gestao do Trafego, preparado durante a fase de concepgao do projecto.
b) Todos os funcionarios do projecto e os empreiteiros, em toda a fase operacional do projecto, devem cumprir os
regulamentos nacionais de seguranga rodoviaria e de sinalizagao, incluindo a proibigao da condugao sob a influencia do
alcool e/ou drogas ilicitas. 0 nao-cumprimento deve incorrer na responsabilidade financeira pessoal e, se necessario,
em medidas disciplinares, inclusive o despedimento.
a) A Riversdale e Elgas sensibilizarao os alde6es e, em especial, as criangas das aldeias, sabre os perigos rodoviario.
Sequranca
a) Quaisquer buracos que se cavern para efeitos de testagens, devem ser devidamente tapados e compactados para
evitar que causem danos a pessoas e a animais. Os buracos selados serao reverificados periodicamente pelos
tecnicos ambientais do terreno, especialmente ap6s forte precipitagao, para assegurar que a cobertura ainda esta
intacta.
b) Manter-se-a uma zona de seguranga de 500 m para a dinamitagao a volta das areas de mineragao activa, aonde nao
serao autorizadas nenhumas pessoas que nao estejam envolvidas activamente na detonagao, de forma a minimizar o
risco de ferimentos devido as rochas volantes.
c) As medidas para evitar a projecgao de rochas utilizar-se-ao como alga que e 6bvio na mina, incluindo cargas
escalonadas de dinamite e, sempre que for necessario, mantas protectoras da detonagao.
d) A Riversdale e Elgas irao manter um elevado nfvel de comunicagao permanente com os lfderes das aldeias locais, a
fim de garantir que quaisquer quest6es relativas a seguranga da populagao local a viverem nos limites da mina sao
prontamente e efectivamente tratadas. A Comissao de Seguranga e Protecgao, criada durante a construgao, sera
continuada na forma dum forum, no qual se discutem as materias de seguranga e protecgao que sao do interesse
corn um.
e) A Riversdale e Elgas irao assegurar que a informagao de seguranga relativa as minas terrestres, e difundida a todo o
pessoal. lsto incluira a informagao sabre coma reconhecer uma mina terrestre, e sobre o que fazer no caso de se
encontrar uma mina terrestre.
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Descritores e descri~oes

a

Construir um dique de seguran<~a volta do poc;:o aberto durante a operac;:ao, para impedir os velculos e o pessoal
cairem acidentalmente no p090 durante a operac;:ao.
Servicos de Saude Locais
a) A Riversdale e Elgas irao estabelecer instalac;:oes de cuidados de saude apropriadas, para servir os seus empregados,
para que estes nao exerc;:am pressao nas estruturas locais.
b) A Riversdale e Elgas irao continuar a apoiar as autoridades de saude provinciais, distritais e municipais, a prepararemse para o potencial aumento da populac;:ao.
lnfra-estrutura Rodoviaria Existente
a) A Riversdale e Elgas irao negociar com as autoridades de estradas nacionais, e outras, para chegar a um acordo sabre
a contribuic;:ao para a manutenc;:ao da rede rodoviaria na area.
lmpactos Econ6micos
a) A Riversdale e Elgas irao empregar Moc;:ambicanos, incluindo mulheres, e fazer as suas aquisic;:6es localmente, tanto
quanta possfvel.
b) Sempre que posslvel, a Riversdale e Elgas darao preferencia a empreiteiros, fornecedores e prestadores de servic;:os
baseados em Moc;:ambique, dependendo do custo, qualidade, confianc;:a e da capacidade para cumprir prazos com rigor.
c) A Riversdale e Elgas irao encorajar as autoridades provinciais e distritais a emitirem as licenc;:as prontamente e
minimizarem as barreiras burocraticas, de forma a maximizar as oportunidades para os empreiteiros e prestadores de
servic;:os baseados em Moc;:ambique.
d) A empresa pora em pratica o seu Plano de Desenvolvimento Social.

f)

Monitoriza~ao

Componentes de Monitorizaciio
A estrategia de monitorizac;:i:io consistira dos seguintes tres componentes principais:
a) Monitorizac;:ao para determinar o exito das estrategias para sustentar ou melhorar os meios de sustento e o bem-estar
das comunidades que nao estao reassentadas em torno da BMTA, mas que perdem recurses, como uma consequencia
directa da mina.
b) Monitorizac;:ao para determinar os efeitos da mina noutras comunidades, fora da zona de impacto directo.
i.
Monitorizac;:ao para uma gestao adaptativa tal que o Projecto possa responder a quaisquer impactos evolventes
nas aldeias afectadas.
ii.
Para alem do acima referido, o reassentamento das comunidades afectadas tera um programa dedicado a
monitorizac;:ao. lsto tambem ira incluir uma avaliac;:ao externa, a ser realizada por um especialista independente, e
uma auditoria de conclusao, para verificar se as medidas de mitigac;:ao recomendadas tiveram o efeito desejado.
Monitorizacao do Desempenho (Cumprimento) nas Comunidades Directamente Afectadas
a) A Riversdale e elgas irao implementar um programa de monitorizac;:ao permanente, para avaliar o impacto s6cioecon6mico da mina e da central termoelectrica nos agregados familiares afectados directamente na BMTA e volta
desta. Este programa e distinto daquele que se realizara para as comunidades reassentadas - e para as famllias que
permaneceram, cujo numero sera determinado atraves dum processo detalhado, conduzido coma parte do Plano de
Acc;:ao do Reassentamento (PAR).
a) 0 projecto mantera os registos necessarios para a monitorizac;:ao do impacto social, os quais irao incluir registos sobre,
entre outros, o emprego, a formac;:ao, a saude e o envolvimento da comunidade. Neste contexto, o projecto
comprometer-se-a a:
i. Manter registos completos dos recurses humanos, duma forma que ira permitir a analise trimestral da selecc;:ao, do
emprego, da promoc;:ao e da formac;:ao da forc;:a laboral por residencia, genero, nlvel e profissao.
ii. Manter registos de aquisic;:ao, duma forma que ira permitir a analise anual do numero, do valor e do conteudo geral
dos contratos para bens e servic;:os, por localizac;:ao do fornecedor e propriedade, especialmente para identificar
contratos com empresas locais. Devem-se exigir os mesmos requisites aos empreiteiros que fornecem bens e
servic;:os mina.
iii. Destacar quaisquer impactos bioffsicos adicionais que possam ter consequencias sociais adicionais, nao
identificadas na avaliac;:ao de impacto ou geridos no resto do PGA.
iv. Manter registos de saude e seguranc;:a, de acidentes, de violac;:ao dos c6digos de conduta dos empregados e
quaisquer outros registos relevantes relativos a eventos directamente relacionados com actividades do projecto.
v. Destacar quaisquer resultados inconsistentes de programas de monitorizac;:ao, a fim de permitir uma avaliac;:ao do
potencia! dos efeitos s6cio-econ6micos.
vi. Manter registos de todos os eventos de educac;:ao publica, incluindo o conteudo e a participac;:ao nos programas.
vii. Manter registos sobre a remessa de outros compromissos para a mitigac;:ao de impacto e para o aumento de
beneficios .
viii. Manter registos sobre o apoio ao desenvolvimento da comunidade, identificando os objectivos das actividades,
organizac;:6es ou indivfduos que estao a receber apoio, e os resultados;
ix. Manter registos sobre todas as consultas formais, reuni6es e eventos de queixa e disputa com pessoas afectadas,
os seus governos, empregados e empreiteiros do projecto, anotando a presenc;:a, as quest6es levantadas e as
resoluc;:6es.
x. Manter c6pias de todos os materiais de divulgac;:ao de informac;:ao, distribufdos pelo projecto.

a

a
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Descritores e descric;oes
c)

Utilizando a informa9ao acima referida, a informa9ao da EIA de base e do levantamento do PAR (para servir de base),
e a informagao de levantamentos recolhida na altura, a partir de amostras representativas das comunidades afectadas,
um cientista social especialista independente avaliara o desempenho da gestao do impacto social da Riversdale e da
Elgas na mina e na central termoelectrica de Benga, nos seguintes intervalos:
i. Semestralmente para os anos 1 a 4 (perlodo em que a mina e a central termoelectrica estao a ser construldas, com
alguns componentes operacionais).
ii.
Anualmente para os anos 5 e 6 (altura em que se assume que a mina e a central termoelectrica estao plenamente
operacionaia e que todas as obras principais de construgao estao concluldas).
iii.
De 5 em 5 anos ou como determinado no ano 6 para os anos 7 - 25.
iv. A uma frequencia a ser determinada durante o encerramento da mina e da central termoelectrica e o p6sencerramento.
v. Utilizar-se-ao indicadores de desenvolvimento humano do Banco Mundial e doutros financiadores principais, para
avaliar o efeito da mina e da central termoelectrica nos meios de sustento e no bem-estar dos agregados familiares
afectados.

Monitorizacao das Comunidades /ndirectamente Afectadas
a)

Um programa semelhante ao descrito acima sera conduzido para avaliar o efeito da mina e da central termoelectrica
nas comunidades fora da zona de impacto directo. Desenvolver-se-ao indicadores adequados, a fim de avaliar este
impacto. A analise sera realizada com a mesma frequencia que aquela descrita acima, e sera preparada pelo mesmo
cientista social responsavel pela monitorizagao dos impactos directos.

Apresentac;ao de relat6rios
Um relat6rio de monitorizai;:ao preparado pelo cientista especialista social sera elaborado ap6s cada uma das avalia96es de
monitorizagao acima referidas. Os relat6rios devem ser apresentados ao CMA e ao MICOA. O relat6rio ira incluir uma
descri9ao dos indicadores de desenvolvimento humano utilizados, todos os dados utilizados na analise, e as conclus6es e
recomenda96es para ac96es correctivas.
Acc;oes Correctivas
As ac96es correctivas recomendadas serao determinadas pelo cientista especialista social e documentadas no relat6rio de
monitorizagao elaborado ap6s cada visita de monitorizagao.
Legislac;ao e Padroes Relevantes
• PAR: Pol(tica Operacional de Reassentamento lnvoluntario 4.12., do Banco Mundial
• Padrao de Desempenho 5, da IFC.
• Explosivos: Regulamentos e procedimentos de seguranga mogambicanos e internacionais.
• A Lei Quadro do Ambiente (Lei 20 de 1997) protege componentes ambientais que tern um valor ecol6gico e s6cioecon6mico reconhecido. Esta lei preve que qualquer cidadao que considere que os seus direitos foram violados ou que
estao sob amea9a de violagao, pode intentar uma acgao judicial contra o autor. lsto inclui qualquer tipo de perdas e
les6es pessoais, bem como a perda de colheitas e de lucros (Artiga 21 ). Os prindpios fundamentais da Lei incluem o
reconhecimento e a valorizagao das tradi96es e conhecimentos das comunidades locais.
• As quest6es de saude ocupacional e de seguranga no sector mineiro sao tratadas no Diploma Ministerial 96/81. O
Diploma descreve pormenorizadamente as medidas de saude e de seguranga para a mineragao subterranea e em
pogos abertos.
• A Lei de Minas (Lei 14 de 2002), no seu Artiga 43, reconhece que as actividades de mineragao que precisam de utilizar
a terra, devem estar em conformidade com a Lei de Terra, em termos da aquisigao de direitos sobre a terra, bem como
de providenciar a indemnizagao. No entanto, no mesmo artigo, afirma-se tambem que o uso da terra para as
explora96es de mineragao tera prioridade sobre outros usos de terra, quando os beneflcios econ6micos e sociais
relacionadas com estas opera96es forem maiores.
• A Lei de Terra (Lei 19 de 1997) afirma claramente que a revogagao, no interesse publico, do direito de usar e beneficiar
da terra, esta sujeita ao pagamento previo duma indemniza9ii.o e/ou compensa9ii.o justa. Nao ha orienta96es
espedficas quanto a compensa9ii.o, e a equidade e, frequentemente, OS princlpios e procedimentos sao elaborados e
acordados entre os intervenientes principais, na base do caso a caso, ou do projecto individual. Em casos recentes, em
Moc;:ambique, tern sido geralmente aceite que, quando as pessoas sii.o deslocadas da terra, os princfpios de equidade e
de boas praticas sao aplicados a compensagii.o e ao reassentamento. Por exemplo,
geralmente aceite que se
providencie terra alternativa que seja, na medida do posslvel, igual ou superior as terras perdidas, em termos de
dimensii.o, qualidade e vantagens de localizagii.o. A compensac;:ao tambem tern sido geralmente paga, na base dos
custos totais de substituigao dos bens perdidos ou deslocados, e tern geralmente coberto os custos associados, tais
como a transferencia, o transporte, a supervisii.o e outros.
• Nas zonas rurais, a Lei de Terra reconhece o papel dos lideres tradicionais no planeamento e na resolu9ao de conflitos,
e os procedimentos de reclamac;:ao devem-se basear nos canais e nas praticas existentes.
• Os Regulamentos da Lei de Terra (Decreto 66/98 de 8 de Dezembro), determinam que o impacto social mais provavel
associado a mineragao em grande escala sera, provavelmente, a perda associada de terras e/ou de bens produtivos,
pelos agricultores de pequena escala. 0 Artiga 17 da Lei refere-se as formas de acesso publicas e comunitarias e ao
acesso de animais, que foram estabelecidas pela pratica usual.

e
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6.1 O

Estetica visual

A mina vai alterar a natureza da area ao longo de grandes extens6es, devido a mina aberta, aos diques de
protecgao contra inundag6es, as estradas, as correias transportadores, aos dep6sitos de resfduos e as outras
infra-estruturas. No entanto, o impacto visual vai-se reduzir drasticamente, a partir de cerca de 1,5 km de
distancia, e todas as infra-estruturas da mina estarao a mais de 1 ,5 km de distancia da populagao, se as aldeias
na area forem reassentadas . Os receptores mais pr6ximos sao as pessoas na periferia leste de Tete e Chingodzi
e na Aldeia do Aeroporto de Chingodzi. Aqueles que viajam pela estrada N7 vao poder ver, a partir de algumas
pequenas secg6es da estrada, a operagao de mineragao. 0 mesmo acontecera com aqueles que viajam de
aviao.
Tabela 6-10: Requisitos para gerir os impactos Estetic visua durante a operar;ao
Descritores e descrir;6es
Objectivos
Sempre que possfvel, conservar a qualidade da paisagem pre-operacional e, quando tal nao tor possfvel, ocultar
sempre que possivel o desenvolvimento da visao.
lndicadores fundamentais do desempenho da concepr;ao
86 sao visfveis as areas de operac;:oes activas da central termoelectrica.
•
Conformidade com o Plano de Gestao de Terra, para todas as areas nao-impactadas.
•
•
As arvores de fruto que estao plantadas como protecr;oes visuais, estao estabelecidas e em constante aumento de
altura.
Medidas de gestao
a) Realizar a reabilitac;:ao progressiva das areas impactadas, dos dep6sitos de resfduos e doutros terrenos perturbados.
b) Plantar vegetac;:ao em quaisquer novos empilhamentos de reservas de solo, que nao vao ser utilizados no ano
seguinte.
c) Limitar a poeira, como resultado da minerar;ao ou das actividades da central termoelectrica, pulverizando as areas
de trabalho e as vias de acesso construc;:ao com agua.
d) Aplicar-se-ao as medidas para a flora nas secc;:oes 4.8 e 4.10.
e) Erradicar a vegetac;:ao exotica invasora logo que esta comegar a crescer nas areas perturbadas.
f) lmplementar medidas padrao das melhores praticas, para reduzir o impacto visual, sobre quaisquer novos editfcios/
infra-estruturas, acrescentadas durante o perfodo de operagao.
g) Publicar artigos em revistas de companhias aereas e encorajar os pilotos de companhias aereas a explicarem
brevemente o projecto de minerac;:ao e os seus beneffcios locais aos passageiros aereos que viajam para o
Aeroporto de Tete de forma a mitigar o impacto visual negative sobre os passageiros dos transportes aereos.
h) Colocar placas intormativas em pontos seguros, a explicar brevemente o projecto de mineragao e da geragao de
energia e os seus benetfcios locais, para mitigar o impacto visual negativo sobre os viajantes rodoviarios na N7.

a

Monitorizar;ao
a) 0 Gestor Ambiental da Riversdale e da Elgas e os oficiais de ligac;:ao ambiental nomeados monitorizarao:
i.
o cumprimento com o PGA.
ii.
o sucesso da reabilitagao conforme a secgao 7.
iii.
o crescimento e a saude das arvores de fruto plantadas como protecr;oes visuais ate ao memento em que
estiverem estabelecidas.
iv.
a visibilidade da central termoelectrica, tal como determinada pelos levantamentos fotograticos dum ponto tixo.
Apresentar;ao de relat6rios
lncluir o progresso da gestao da estetica visual no relat6rio anual para o MICOA, e no relat6rio anual da central
termoelectrica.
Acr;ao correctiva
Empreender acgao correctiva para cumprir com o PGA, quando houver evidencias de:
;; DistUrbio nao autorizado da vegatag8.o em areas nae mineralizadas/nac desenvolvidas;
• Poeira visfvel ;
• Aparecimento de vegetar;ao exotica invasora em areas perturbadas;
• Reabilitac;:ao talhada;
• Morte de arvores de truto plantadas coma parte da protecgao visual.
Legislar;ao e Padr6es Relevantes
• A Lei Quadro do Ambiente (Lei 20 de 1997) protege os componentes ambientais que tern um valor ecol6gico e
s6cio-econ6mico reconhecido.
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Descritores e descri96es
•

0 Regulamento sabre a Auditoria Ambiental (Decreto 32/2003) requer auditorias ambientais feitas por organizac;:oes
privadas cujas actividades tenham o potencial para causar danos ambientais, para assegurar o cumprimento dos
seus Pianos de Gestao Ambiental aprovados.

6.11

Desenvolvimento sustentavel

A empresa pode dar uma contribuic;:ao significativa ao desenvolvimento sustentavel durante a fase operacional da
mina e da central termoelectrica, assim que se tiver iniciado a venda do carvao, e que a empresa reserve fundos
para o desenvolvimento sustentavel e estabelec;:a estruturas de intervenientes e de governac;:ao, para projectos
prioritarios e para ajudarem a empresa a implementar o Plano de Desenvolvimento Social. Um requisite essencial
para o contribute para o desenvolvimento sustentavel e concentrar-se nas iniciativas que terao as maiores
possibilidades de melhorar a qualidade de vida das pessoas na zona de influencia do projecto, para a/em do
encerramento.

Tabela 6-7: Requisitos para o desenvolvimento sustentavel durante a opera~ao

•
•
•

Contribuir para um beneficio duradouro na regiao, atraves duma abordagem sustentavel da minerac;:ao do carvao e
da gerac;:ao de energia, que aumente o potencial s6cio-econ6mico local, duma maneira ambientalmente responsavel.
Contribuir para a realizac;:ao dos Objectives de Desenvolvimento do Milenio das Nag6es Unidas e dos objectives de
desenvolvimento do Governo de Mogambique nas comunidades afectadas pelo projecto.
Melhorar a qualidade de vida das comunidades durante a operac;:ao da central termoelectrica e no p6s-encerramento.

lndicadores Fundamentais do Desempenho
•
Enfoque naquelas iniciativas de crescimento econ6mico e de desenvolvimento social durante a operac;:ao da central
termoelectrica, que irao prolongar-se no p6s-encerramento.
•
Facilitar o empoderamento e a capacitagao da comunidade.
•
Participac;:ao dos intervenientes na implementac;:ao do Plano de Desenvolvimento Social da Riversdale e Elgas.
•
Criac;:ao de estruturas de coordenac;ao de governac;:ao para dar cumprimento ao Plano.
Medidas de gestao
a) Assim que as vendas de carvao comec;:arem, providenciar um fundo de desenvolvimento sustentavel anual e criar
6rgaos de governac;ao para gerir o fundo.
b) Por em pratica o Plano de Desenvolvimento Social, desenvolvido durante a fase de concepc;:ao da mina e central
termoelectrica.
c) Apoiar iniciativas em cada uma das dimens6es econ6micas, sociais e ecol6gicas, do desenvolvimento sustentavel.
d) Colaborar com outras grandes empresas e outros, na execugao de iniciativas de desenvolvimento sustentavel.
e) Esforc;:ar-se para apoiar projectos, em cada uma das Areas dos Objectives de Desenvolvimento do Milenio, a saber:
i. MDG 1: erradicar a tome e a pobreza extrema; isto inclui conseguir emprego a tempo inteiro e produtivo, a
longo prazo, e condi96es de trabalho decentes, para todos, incluindo mulheres e jovens.
ii. MDG 2: obter a educac;:ao primaria universal.
iii. MDG 3: promover a equidade do genera.
iv. MDG 4: reduzir a mortalidade infantil.
v. MDG 5: melhorar a saude materna.
vi. MDG 6: combater o HIV/Sida, a malaria e outras doengas.
vii. MDG 7: assegurar a sustentabilidade ambiental.
viii. MDG 8: desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento.
e) Esforc;ar-se para apoiar projectos alinhados com as metas e iniciativas de desenvolvimento econ6mico local, do
governo.
f) Sustentar as normas, directrizes e padr6es de referencia internacionais, para alem de sustentar a lei moc;:ambicana.
g) Participar nas iniciativas internacionais na industria da mineragao, que visam melhorar a contribuic;:ao da minerac;:ao
para o desenvolvimento sustentavel e implementar praticas melhoradas, quando relevantes.
h) Continuar a colaborar com os intervenientes do projecto na sua contribuic;:ao para o desenvolvimento sustentavel.
Monitorizacrao
a) A monitorizac;:ao tera lugar anualmente, utilizando os indicadores fundamentais de desempenho listados acima.
b) O Plano de Desenvolvimento Social sera avaliado e revisto anualmente, em consulta com o Forum de
Desenvolvimento Social, com os 6rgaos de governac;:ao da Trust e com outros 6rgaos consultivos estabelecidos
para efeitos de por em pratica o Plano de Desenvolvimento Social.
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Descritores e descrir;oes
Apresentairao de relat6rios
• As despesas e as iniciativas de desenvolvimento sustentavel, quer por parte da pr6pria Riversdale e Elgas ou com o
contributo da Riversdale, serao relatadas publicamente, pelo menos anualmente.
• Os custos de administrac;:ao e gestao de f6runs de intervenientes e estruturas de governac;:ao serao comunicados
publicamente.
Ac~ao

correctiva
Empreender acc;:ao correctiva para cumprir com o PGA, quando houver evidencia de:
•
Nao haver progressos no que diz respeito aos indicadores fundamentais de desempenho listados acima.

Legislairao e Padroes Relevantes
• A Lei Ouadro do Ambiente de Moc;:ambique (20/97), preve um quadro jurldico para a utilizac;:ao e a gestao correcta
do ambiente e dos seus componentes, e para assegurar o desenvolvimento sustentavel de Moc;ambique. A definic;:ao
de desenvolvimento sustentavel, utilizada na Lei Quadro do Ambiente e como se segue: Oesenvolvimento
sustentavel e o desenvolvimento baseado na gestao ambiental que satisfaz as necessidades da gerac;ao presente,
sem comprometer o equif(brio ambiental e a possibilidade de as gerac;oes futuras satisfazerem tambem as suas
necessidades. 0 primeiro princlpio fundamental da Lei Quadro do Ambiente e melhorar a qualidade de vida dos
cidadaos e a protecc;ao da biodiversidade e dos ecossistemas.
• 0 Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentavel (CONDES), ligado ao Conselho de Ministros, estabelecido
em 2000, nos termos do Artiga 6 da Lei Quadro do Ambiente, com o Decreto 40/2000, tern a finalidade de coordenar
e integrar as polfticas e pianos sectoriais relacionados com a gestao do ambiente ao mais alto nfvel. As suas
actividades baseiam-se nos princlpios da Lei Quadro do Ambiente, incluindo o conceito de qualidade de vida.
• 0 Gabinete do Plano e Desenvolvimento da Regiao do Zambeze (GPZ), uma entidade jurfdica, criado em 1995 por
Decreto 40/95, promove, orienta, planeia, coordena e monitoriza a implementac;:ao de programas e projectos de
desenvolvimento na parte moc;:ambicana da Bacia do Rio Zambeze. 0 GPZ tern, entre outros, o mandato de
promover, coordenar, planear e monitorizar o desenvolvimento sustentavel da Bacia do Zambeze.

6.12

Envolvimento dos intervenientes

Os intervenientes da empresa incluem o governo, as pessoas nas aldeias vizinhas, e uma gama de outros
intervenientes de diferentes sectores da sociedade no distrito, a nfvel provincial e nacional.
Para conseguir um contribute duradouro para o desenvolvimento sustentavel, a mina e a central termoelectrica
terao que ter relac;:oes fortes , construtivas e mutuamente beneficas, com os intervenientes na sua zona de
influencia. Para conseguir isso, o fluxo de informac;:ao entre todos aqueles que desempenham um papel, tera que
ser activamente gerido numa base permanente.

Tabela 6-8: Requisitos para o envolvimento dos intervenientes durante a operagao
Descritores e descric;:oes
Objectivos
Relac;:oes fortes, construtivas e mutuamente beneficas permanentes entre a Riversdale e Elgas e os seus intervenientes
na zona de influencia do projecto.
lndicadores Fundamentais do Desempenho
•
0 Plano de Envolvimento dos lntervenientes esta implementado.
•
0 fluxo de informac;:ao entre todos aqueles que desempenham um papel e activamente gerido numa base continua.
•
Os intervenientes interagem significativamente, apesar de terem sistemas de valores e culturas diferentes.
•
Existem relac;:oes mutuamente respeitosas e boas, com uma boa interacc;:ao entre o projecto e os seus
intervenientes.
Medidas de gestao
a) lmp!ementar o Plano de Envolvimento dos lntervenientes, prestando atenr;ao, pelo menos, aos seguintes
componentes do Plano:
i. Definirem-se objectives claros anualmente para o envolvimento de intervenientes, em termos de cada
comunica9ao externa, avan9ada da mina e da central termoelectrica para os intervenientes, e de comunica9ao
interna da mina e da central termoelectrica para seus empregados.
ii. Conduzir-se a participa9ao publica para a tomada de decisoes tais como, por exemplo, decisoes sobre o que
seria considerado como o 'local' para efeitos de emprego, e outras decisoes a serem tomadas durante a
operagao da mina.
iii. Utilizarem-se metodologias para um visionamento do futuro, para apoiar o Plano de Desenvolvimento Social.
iv. Estabelecerem-se estruturas de consulta a curto e a longo prazo (veja o resumo na Tabela 1.2).
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Descritores e descri96es
v. Da-se apoio de comunica9ao e consulta ao Forum de Desenvolvimento Social.
vi. Comunicam-se aspectos fundamentais do neg6cio da empresa aos intervenientes.
vii. lmplementam-se programas de sensibiliza9ao, tais como a preven9ao do HIV/SIDA, da malaria, da bilharziose,
sobre o saneamento, a minera9ao e gera9ao de energia moderna, a seguran9a rodoviaria, etc.
viii. 0 pessoal nos diferentes departamentos, desempenha papeis a envolver os intervenientes dos diferentes
sectores da sociedade.
ix. Os canais de comunicagao e a metodologia verbal, escrita e visual, tern em conta as considera96es culturais,
os niveis da lingua, da educa9ao, e as preferencias dos intervenientes.
x. 0 pessoal da empresa e os consultores que ajudam a empresa a impfementar o Plano de Envolvimento dos
lntervenientes, recebem forma9ao em envolvimento dos intervenientes.
xi. lmplementa-se o componente do mecanismo de queixas do piano e o procedimento e o registo de queixas
estao em vigor.
Monitorizai;ao
a) Encomendar-se-a uma auditoria externa anual, contra os objectivos do piano, por um perito em envolvimento de
intervenientes, com experiencia na industria de minera9ao.
b) 0 Plano sera actualizado anualmente, em consulta com os intervenientes e com base nas conclusoes da auditoria e
das novas necessidades de comunica9ao e consulta que se apresentem ao longo do tempo.
Apresentai;ao de relat6rios
As disposi96es da directriz sobre a apresenta9ao de relat6rios, contidas no Plano de Envolvimento de lntervenientes,
serao implementadas conforme especificadas.
Aci;ao correctiva
Empreender ac9ao correctiva para cumprir com o EMP, quando houver evidencia de:
• lntervenientes que nao entendem a minera9ao ou a gera9ao de energia moderna .
• Desconfian9a, medo e ira na comunidade; rumores, especula9ao e a divulga9ao de informa9ao errada.
• Queixas e descontentamentos .
• Campanhas dos 6rgaos de comunica9ao social ou de ONGs contra a empresa.
• Vandalismo .
• Desconfian9as da parte do governo e escrutfnio regulador persistente .
• lnterferencia politica e interdi96es dum tribunal.
Legislai;ao e Padroes Relevantes
• A Lei Quadro do Ambiente (Lei 20 de 1997) protege os componentes ambientais que possuem um valor ecof6gico e
s6cio-econ6mico reconhecido. Os princfpios fundamentais da Lei incluem o reconhecimento e a valoriza9ao das
tradi96es e dos conhecimentos das comunidades locais e o reconhecimento da importancia da participagao publica.
• 0 Diploma Ministerial sobre a Elaboragao de Estudos de El (129/2006) e o Diploma 130/2006 referem-se
participa9ao publica.
A
Lei de Minas (Lei 14 de 2002), no Artigo 27, refere-se consulta publica, aonde se indica que o proponente do
•
projecto devera facilitar a participagao das comunidades locais da area em que se encontra o projecto, no processo
de tomada de decis6es que possam afectar directamente os seus direitos. 0 Artigo 28 da Lei de Minas refere-se a
um Memoranda de Acordo, que encoraja os proponentes de projectos de nivel 3, a estabelecerem acordos com os
governos central e provincial e com as comunidades locais, sabre os metodos e procedimentos para a gestao dos
impactos ambientais e s6cio-econ6micos, em participa9ao com partes interessadas e afectadas.
• A Lei de Terra (Lei 19 de 1997), nas zonas rurais, reconhece o papel dos lfderes tradicionais no planeamento e na
resolu9ao de conflitos, e os procedimentos de reclamagao devem-se basear nos canais e praticas existentes.

a

a
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0 PGA DO ENCERRAMENTO

0 PGA do Encerramento apresenta-se em duas partes: o encerramento ambiental (bioffsico), e o encerramento
s6cio-econ6mico. 0 componente do encerramento social do PGA sera gerido em grande medida atraves do
Plano de Desenvolvimento Social da Riversdale e da Elgas. 0 PGA do Encerramento sera actualizado ao longo
do tempo, a medida que se aperfei9oa o Plano de Encerramento da Mina.

7.1

Componente ambiental (bio-ffsico) do encerramento

0 planeamento do encerramento sera permanente e evoluira ao longo do tempo. 0 componente do encerramento
para o PGA deve ser actualizado, a medida que se aperfei9oam os criterios do encerramento ao longo do tempo.
Elaborou-se um Plano de Encerramento Preliminar, que inclui o seguinte:
•
A infra-estrutura de minera9ao e da gera9ao de energia em geral;
•
0 po90 aberto e o vazio final associado;
•
A represa do po90 local e a represa de agua bruta;
•
Os dep6sitos de resfduos e as represas para o controlo da polui9ao associadas;
•
A instala9ao de resfduos finos.

7 .1.1

Visao para o encerramento

0 objective global do encerramento para a Area do Tftulo Mineiro da Riversdale e Elgas e restabelecer a
pastagem de animais Como forma de USO da terra, semelhante ao USO actual dos SOIOS circundantes, OU USOS tais
coma a pastagem de animais, a silvicultura, o uso peri-urbano/rural de terra, ou o restabelecimento de terras
arborizadas abertas naturais, ao longo do tempo, as quais sejam estaveis e seguras a longo prazo, com um
potencial de contamina9ao aceitavel, tendo em conta os dep6sitos de resfduos que permanecem inevitavelmente,
mas recuperados, e o vazio final. A realiza9ao bem sucedida disto exigira, pelo menos, o seguinte:
a)

b)

c)

d)
e)
f)

A implementa9ao de medidas de encerramento apropriadas, que limitarao o efeito potencialmente adverse do
local encerrad sabre o meio receptor, assegurando, assim, que a qualidade da vida das comunidades
vizinhas nao fica comprometida ap6s o encerramento.
Obten9ao dum resultado de "safda", com cuidados e manuten9ao residuais limitados pela implementagao de
medidas de encerramento passivas comprovadas e sustentaveis, que exigem nenhuns e/ou muito limitados
cuidados e manutengao p6s-encerramento, e/ou que sao sustentaveis sob eventos naturais previsfveis.
Realizar a reabilitagao progressiva do po90 aberto e das areas perturbadas associadas, a medida que estas
ficam disponfveis para reabilitagao, ate a um padrao que permita a capacidade pre-operacional das terras
para que a pastagem se restabelega ao longo do tempo, a medida que a gera9ao do crescimento natural
produz efeitos.
A cria9ao de formas de terra estaveis a longo prazo, que sejam robustas face a condig6es locais de
pastagem excessiva, de circula9ao de gado e de seca.
A criagao duma variedade diversa de especies de vegeta9ao nativa, que formem comunidades autosustentaveis de vegeta9ao ao longo do tempo, contribuindo para uma forma final da terra fisicamente estavel.
0 restabelecimento de linhas de drenagem naturais, e onde nao for possfvel a criagao de canais de
drenagem, com um baixo potencial de lavagem, que estejam integrados no padrao de drenagem geral do
local recuperado.

7.1.2

Preparac;ao para o encerramento

No final da vida da mina e da central termoelectrica, em 2035, a Riversdale e Elgas vao preparar a opera9ao para
o encerramento. A situa9ao ideal para uma operagao desta natureza, e ser capaz de devolver a terra reabilitada
ao born uso, sem responsabilidades remanescentes. Par isso, as empresas de mineragao modernas concebem e
operam as suas minas tendo o encerramento em mente, e aspiram a efectuar tanta reabilitagao quanta possfvel,
durante a operagao da mina. lsto aplica-se tambem ao encerramento da central termoelectrica. Um piano de
encerramento faz parte do planeamento inicial, e e actualizado ao longo do tempo:
a)
b)

c)

d)

A infra-estrutura da administragao, as correias transportadoras, as galerias de drenagem e outras infraestruturas serao demolidas ou desmanteladas e removidas do local.
As areas que foram limpas, as represas de controlo da polui9ao e as estradas, serao incorporadas na
paisagem final, atraves da descompacta9ao, da modelagem, do nivelamento, do revestimento com solos de
superffcie e da plantagao de vegeta9ao (principalmente indfgenas, embora se possam utilizar inicialmente
culturas ou gramfneas nao-indfgenas, para estabilizar os solos).
Os dep6sitos de resfduos que ainda estao em funcionamento no final da vida da central termoelectrica,
serao recuperados. Os dep6sitos de resfduos nao serao removidos, mas moldados e tapados com um
material inerte, e permanecerao no local para a perpetuidade.
Os furos de abastecimento de agua e o reticulado da canalizagao e da energia associada, serao removidos.
Os furos fundamentais ficarao no local para efeitos de monitoriza9ao.
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Desde a Figura 7-1 ate

a Figura 7-7 mostra-se a forma final da terra, ap6s o encerramento.
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Figura 7-1: Modelo digital do terreno mostrando a topografia da BMTA apes a mina (veja
tambem as secqoes transversais nas Figuras 8-1 a 8-7).
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7.1.3

Componente bioflsico do encerramento do EMP

Tabela 7-1 contem o componente bioffsico do encerramento do EMP.
Tabela 7-1: Componente bioffsico do encerramento do EMP
Descritores e descri96es
Objectivos
0 objectivo geral do encerramento, para a Area do Titulo Mineiro de Benga, da Riversdale en Elgas, e restabelecer o
pasto como uso da terra, semelhante ao actual uso da terra circundante, o qual seja estavel e seguro a longo prazo,
com um potencial de contamina9ifo aceitavel, tendo em considera9ao os restantes inevitaveis, mas recuperados,
dep6sitos de resfduos da minera9ao e o vazio final.
lndicadores Fundamentais do Desernpenho
• Conseguir um resultado de "afastar-se", com cuidados residuais e manuten9ao limitados, pela implementa9ao de
medidas de encerramento passivas comprovadas como sustentaveis, que nao requerem nenhuns cuidados e
manuten9ao e/ou que requerem cuidados e manuten9ao muito limitados e/ou que e sustentavel sob eventos naturais
previsiveis.
• Conseguir efeitos adversos residuais/potenciais limitados, no ambiente e na qualidade de vida das comunidades
circundantes.
• Conseguir uma capacidade da terra da pre-opera9ao, para pastagem ao longo do tempo.
• Restabelecer formas de terra estaveis a longo prazo, que serao robustas contra condi96es locais de demasiada
pastagem, de movimento do gado e condi96es de seca.
• Estabelecer uma variedade diversa de especies de vegeta9ao nativas, as quais irao formar comunidades de
vegeta9ao auto-sustentaveis ao longo do tempo, contribuindo para uma forma de terra final recuperada, fisicamente
estavel.
• Restabelecer as linhas naturais de drenagem e, aonde nao for possfvel, criar caminhos de drenagem com baixo
potencial para formar correnteza, que estejam integrados no padrao de drenagem geral do local recuperado .
• Deixar para tras um local recuperado, que esta em ordem, com uma atracc;ao/qualidade estetica aceitavel.
Medidas de gestao
lnfra-estrutura de superffcie
a) Avaliar a possfvel transferencia de bens im6veis para terceiros, com uma possfvel reutiliza9ao perniciosa.
b) Desactivar e desmontar a infra-estrutura da superffcie que nao tern nenhum potencial de reutiliza9ao benefica, tal
como os ediffcios, as instala9oes de processamento, as estradas e outras infra-estruturas associadas que nao vao
ficar ap6s o encerramento.
c) Remover e eliminar os resfduos da demoli9ao, numa instala9ao de elimina9ao de resfduos apropriada, autorizada, ou
criar uma instala9ao adequada se nao houver uma disponfvel.
d) Moldar e nivelar as areas de onde se removeram as infra-estruturas e vegeta-las.
Estradas de transporte e de acesso
a) Determinar, tal como no caso doutros bens im6veis, se as estradas de acesso criadas durante as opera9oes podem
ser transferidas para terceiros, para uma reutiliza9ao benefica.
b) Desactivar as estradas de acesso sem nenhum potencial de reutiliza9ao benefica e recuperar, atraves de fendas
profundas, moldando para suaves declives, ap6s a remo9ao e elimina9ao de galerias de drenagem e doutras infraestruturas.
c) Remover galerias de drenagem, passadouros, etc., associados com as estradas de transporte e elimina-los.
d) Fazer fendas profundas nas estradas de transporte e moldar para suaves declives, integrados na topografia
circundante e assegurar que estas areas estao a drenar a vontade.
e) Vegetar o acesso moldado e as estradas de transporte.
Dep6sito de resfduos ocidental
a) Remover o sedimento contaminado da represa para o controlo da polui9ao, do sifao de sedimentos associado e do
dreno de colecta da parte inferior, se ainda estiver a funcionar, e eliminar no vazio final da mina aberta.
b) Remover o revestimento sintetico da represa para o controlo da polui9ao, se este revestimento foi verificado, e
enterrar profundamente o revestimento nos despojos da mina aberta.
c) Realizar um levantamento do solo, ao longo da bacia da represa para o controlo da polui9ao e doutras areas
possivelmente contaminadas, e determinar a possfvel contamina9ao devido a escoamentos atraves do revestimento
e/ou devido a derramamentos fugazes.
d) Remover e/ou remediar no seu sftio, as partes de solo contaminadas. Se forem removidas, eliminar os solos
contaminados com o sedimento removido da represa, conforme indicado acima. Se estiver apenas fornecido com
uma base de engenharia, remover a base (muito provavelmente contaminada) e eliminar de modo semelhante aos
solos/sedimentos contaminados.
e) Abrir uma brecha na represa do aterro e inclinar o aterro remanescente para, pelo menos, 1:5.
f) Demolir a bacia da represa e moldar para drenar livremente para a parte do aterro onde tern a brecha.
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Descritores e

descri~oes

g) Plantar vegetai;:ao no aterro moldado e na bacia.
h) Demolir/desmontar o sitao de sedimentos e outras infra-estruturas associadas com a represa para o controlo da
poluii;:ao, e eliminar os resfduos da demolii;:ao junto com outros resfduos desta natureza.
i) Efectuar o paisagismo e melhoramentos finais, se necessario, para a superffcie superior ja moldada, coberta e com
vegeta9ao e para os declives externos, para assegurar que o dep6sito recuperado representa uma forma de terra
estavel a longo prazo. Visto que este dep6sito s6 sera usado dentro do perfodo inicial de minera9ao, assumiu-se que
o dep6sito estaria largamente recuperado na desactiva9ao da mina e que o trabalho que seria necessario para
preparar o seu encerramento, seria limitado.
j) Confirmar que a rampa de acesso que foi convertida num desaguadouro, para a drenagem da superffcie superior
para o nfvel da terra, adequada para o encerramento da mina e efectuar quaisquer melhoramentos se necessario.
Assumiu-se que a rampa de acesso estava revestida com rocha de refugo para a dissipa9ao de energia e para
limitar a erosao.
Dep6sito de resfduos oriental
a) Desactivar e recuperar a represa existente para o controlo da polui9ao e as infra-estruturas relacionadas tal como no
caso do dep6sito de reslduos ocidental.
b) Encaminhar/converter a galeria de infiltra9ao ao longo da parte inferior final do dep6sito, para drenar para o vazio
final da mina que fica pr6ximo.
c) Moldar e nivelar os declives externos para um declive uniforme de 1:5, assegurando que se mantem a profundidade
minima da cobertura sobre o xisto limoso compactado dentro do nucleo do dep6sito.
d) Providenciar parades com parapeitos ao longo do perfmetro da superflcie superior, para impedir que o escoamentc
da superffcie superior drene para os declives externos moldados.
e) Moldar e nivelar a superffcie superior, em direc9ao a rampa de acesso usada para a correia transportadora
distribuidora, durante o perfodo operacional.
f) Preparar a rampa de acesso como um desaguadouro para a drenagem, da superffcie superior para o nfvel da terra.
lsto pode precisar do fornecimento de rocha de refugo ao longo da rampa, para a dissipa9ao de energia e para
limitar a erosao.
g) Cobrir os declives externos moldados e nivelados, com uma armadura de rocha da espessura apropriada, tal como
descrito anteriormente.
h) Plantar vegeta9ao na superffcie superior dos declives externos, com especies nativas adequadas e fazer a
manuten9ao ate estar estavel.
Represas para o controlo da poluicao e reservat6rio efluente
a) Desactivar e recuperar as represas existentes para o controlo da polui9ao, o reservat6rio efluente e as infraestruturas relacionadas, tal como no caso do dep6sito de resfduos ocidental.
Represa para a armazenaqem de aqua bruta
a) Abrir uma brecha no aterro da represa e inclinar o aterro remanescente para, pelo menos, 1:5.
b) Demolir a bacia da represa e moldar para drenar livremente para a parte do aterro onde tern a brecha
c) Plantar vegeta9ao no aterro moldado e na bacia.
lnfra-estrutura para 0 encaminhamento das aquas pluviais
a) Remover e eliminar as infra-estruturas associadas com os canais e drenos para a drenagem das aguas pluviais.
b) Moldar os canais e drenos para declives suaves e integrados nas linhas locais de drenagem.
c) Plantar vegeta9ao nos canais e drenos moldados
Tratamento contfnua da aqua
a) Presumiu-se que nao seria necessario nenhum tratamento contfnuo da agua, ap6s o encerramento.
b) No caso de ter sido preciso construir o tratamento de agua durante o perfodo operacional e de se ter colocado a
salmoura dentro duma po9a dedicada [ou sjea, um reservat6rio efluente), a desactiva9ao e a reabilita9ao da po9a
sera conduzida duma maneira semelhante aquela das outras represas para o controlo da polui9ao. A instala9ao de
tratamento sera desmontada/demolida tal como a outra infra-estrutura de superffcie e os componentes da instala9ao
que podem estar contaminados serao eliminados ap6s a descontamina9ao adequada.
Reabilitacao qeral do local
a) Assegurar que as partes inferiores dos dep6sitos de resfduos recuperados etc. estao a drenar livremente e
integrados nas linhas locais de drenagem.
b) Limitar 0 potencial para a forma9ao de po9as localizadas, dentro de areas que nao podem drenar livremente,
encaminhando o escoamento do declive superior a volta destas areas.
c) Remover e eliminar todo o possfvel excesso remanescente de material, estruturas, etc., que se possa ter acumulado
pelo local durante as opera96es, para assegurar que o local fica arrumado e pode ser finalmente vegetado.
d) Preparar areas fugazes recuperadas e associadas para revegeta9ao e vegeta-las .
Cuidados e manutencao
a) Recolocar a drenagem de superffcie nas partes inferiores dos dep6sitos de resfduos recuperados, na represa
secundaria respeitadora do ambiente etc. para reintegrar nas linhas de drenagern local.
b) Encaminhar o es.coarnento do declive superior em torno de areas que tern um potencial para formar po9a localizada.

e
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Descritores e descriiroes
c)
d)
e)
f)
g)

Moldar de novo os aterros de terra nos sitios aonde se observar correnteza/erosao.
Restabelecer coberturas nos locais aonde se observar que a vegeta9ao esta a morrer.
Encher as vogorocas da erosao.
Remover a vegetagao exotica invasora /exotica.
Manter a estrada de acesso para o acesso de emergencia a poga do vazio final.

Monitoriza~ao

a) Recomenda-se a monitorizagao da vegeta9ao a intervalos regulares {dois anos) dentro de cada area aonde se
plantou vegeta9ao de novo, para estabelecer o progresso no sentido da revegeta9ao se tornar auto-sustentavel. A
monitoriza9ao incluira avalia96es do seguinte:
i.
a abundancia de especies e cobertura basal.
ii. uma estimativa da produc;:ao de biomassa, e.
iii. um fndice da diversidade das especies de plantas dentro da comunidade biologica reabilitada.
b) As areas reabilitadas devem ser inspeccionadas anualmente para identificar:
i.
a ocorrencia de erosao da superffcie.
ii. a vegetagao estar a morrer.
iii. a contaminagao (quimica ou Hsica) da superffcie do solo e das massas de agua.
iv. a situac;:ao de fertilidade da terra reabilitada.
v. o aparecimento de vegetac;ao exotica invasora /exotica.
c) Efectuar a monitorizagao da agua de superffcie e subterranea durante um perfodo de tres anos ap6s o
encerramento ou ate estar comprovado que a qualidade da agua corresponde aos padr6es aceitaveis.
Apresenta~ao de relat6rios
A apresentac;:ao dum relatorio anual ambiental ao MICOA e a outros departamentos relevantes, de acordo com a Lei de
Minas (Lei 14 de 2002) devera prolongar-se durante, pelo menos, tres anos ap6s o encerramento ou ate se chegar a
uma situac;:ao de afastamento.

Ac~ao

correctiva
No caso de algum dos indicadores de desempenho nao ter sido atingido e apresentado como tal na monitoriza9ao, deve
ser tomada uma acgao correctiva imediata.
Legisla~ao

•

•

•

•

•

e Padroes Relevantes
A Lei Quadro Ambiental (Lei 20 de 1997) profbe a poluigao do solo, subsolo, agua ou atmosfera, por quaisquer
substancias poluentes, ou qualquer forma de degradagao do ambiente, que recaia fora dos limites estipulados pela
Lei. Os princfpios fulcrais da Lei incluem a protecgao da biodiversidade e ecossistemas, dando prioridade aos
sistemas preventives contra a degradagao ambiental e adoptando uma perspectiva holfstica e integrada do
ambiente.
A Lei de Minas (Lei 14/2002) requer pianos de gestao ambiental e um piano de encerramento da mina. 0 Artigo 35
define que os proprietaries da concessao mineira tern que utilizar praticas que assegurem a minimizac;:ao da perda
dos recursos naturais e a sua protec9ao contra danos desnecessarios.
Os Regulamentos da Lei de Minas (Decreto 28/2003 de 17 de Junho) tratam, no Artigo 17, da protecgao e
preservac;:ao do ambiente, obrigando o proprietario do tftulo mineiro a cumprir os padr6es de qualidade ambiental
estabelecidos. 0 Artigo 44 estabelece que o piano de mineragao incluira propostas para medidas anti-poluigao,
medidas de protecgao do ambiente e de restaurac;:ao da terra e medidas de reabilitagao, incluindo a vegetagao, bem
como propostas para minimizar os efeitos da minerac;:ao sobre a terra e a agua de superficie localizadas na area de
mineragao, e na area adjacente.
Os Regulamentos sobre os Padr6es de Qualidade Ambiental e de Emissao de Efluentes (Decreto 18/2004) definem
parametros especfficos para a avaliagao da qualidade do ar, agua e solo, bem como os limites para as emiss6es de
rufdo.
Os Regulamentos sobre a Auditoria Ambiental (Decreto 32/2003) requerem auditorias ambientais na caso de
organiza96es privadas cujas actividades tenham o potencial para causar danos ambientais , para assegurar o
cumprimento dos seus Pianos de Gestao Ambiental aprovados.

7.2

Componente s6cio-econ6mico do PGA para o encerramento

7.2.1

Visao-Desenvolvimento Sustentavel

Preve-se emprego positivo significativo e beneffcios econ6micos, em resultado do projecto. Durante o perfodo de
vida da central termoelectrica, criar-se-a emprego directo, indirecto e induzido, os neg6oios locais serao
estimulados, o emprego resultara na diminui9ao da vulnerabilidade social devido ao facto dos empregados terem
beneficios de desemprego (INSS) , e o rendimento familiar ira aumentar na area. 0 efeito do projecto no PIB, em
termos locais e nacionais sera significativo.
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Os beneffcios acima e outros, irao ocorrer durante a constrw;ao e a opera<;ao, ao longo dum periodo de 25 anos.
Nao considerando, por agora, que o perfodo de vida da mina de Benga e, subsequentemente, da central
termoelectrica, pode muito bem prolongar-se para alem dos 25 anos, e que a empresa tern outras concess6es
minerais na area, o desafio para a Riversdale e Elgas sera evitar um colapso no desenvolvimento s6cioecon6mico e nos melhoramentos que foram estimulados pela presenga da central termoelectrica durante o
perfodo da sua vida em que esteve a operar. Essencialmente, a empresa gostaria de deixar para tras uma
sociedade na qual todos aqueles que usufrufram dos beneffcios da central termoelectrica, podem continuar a
funcionar da mesma maneira melhorada ou melhor do que antes de a central termoelectrica ter chegado. Desta
forma, a central termoelectrica contribuira para o desenvolvimento sustentavel.
Par estes motivos, a Riversdale e Elgas ja se comprometeram em alcangar o desenvolvimento sustentavel nas
suas opera96es de Benga, e em trabalhar com o governo e com outros intervenientes, em desenvolver e
implementar um Plano de Desenvolvimento Social.
0 objectivo deste piano e a empresa:

a

contribuir para um beneffcio duradouro na reg1ao, atraves duma abordagem sustentave/
minera9ao de carvfio que aumente o potencial s6cio-econ6mico duma forma ambientalmente
responsavel.

Como tal, o objectivo da empresa e melhorar a qualidade de vida das comunidades na esfera de influencia do
projecto, durante a construgao e a opera9ao da central termoelectrica, bem como no p6s-encerramento. Para que
isto se possa alcangar, a Riversdale e Elgas tern que se concentrar, durante a sua vida operacional, naquelai
iniciativas s6cio-econ6micas que tern a maior possibilidade de se manterem para a/em do encerramento.
Principalmente, estas sao iniciativas que irao criar capacidade humana e institucional e uma economia local autosustentavel.

7.2.2

Mitiga<;ao de impactos s6cio-econ6micos negativos

Durante a fase de encerramento, o aumento da preocupagao da comunidade relativamente a perda de emprego,
e ao subsequente aumento da vulnerabilidade social, pode afectar adversamente a qualidade de vida dos
empregados do projecto e dos alde6es locais. Ap6s o encerramento, o estabelecimento de novos povoamentos,
bem como a ocupagao ilegal de terra, tambem pode conduzir a uma diminuigao da qualidade de vida das pessoas
locais. lsto pode ser exacerbado por um aumento na exploragao dos recurses naturais. Por estes motivos, o que
se segue deve ser como o mfnimo a ser efectuado:
•

A Riversdale e Elgas trabalharao estreitamente com as comunidades locais para implementar ac96es para
reduzir os impactos negatives do despedimento dos empregados, resultante do final da fase operacional,
efectuando o seguinte:
Desenvolvendo a capacidade da comunidade para gerir oportunidades e impactos que surjam das fases
operacionais, de encerramento e de p6s-encerramento do projecto.
Oferecendo capacita9ao e forma9ao direccionadas
actividades de constru9ao e operacionais.

a diversificagao das habilidades locais, para alem das

Oferecendo forma9ao para criar habilidades locais a medida das actividades de encerramento e de p6sencerramento do projecto (desmontagem de equipamento, actividades de reabilita9ao, monitorizagao,
etc.), permitindo assim que a mao-de-obra local beneficie de algumas oportunidades de emprego criadas
durante as fases de encerramento e de p6s-encerramento.
Desenvolvendo e planeando industrias alternativas e secundarias (i.e. manufactura, agricultura, etc.)
talhadas para responder a economia do mercado.
•

Trabalhando com parceiros e com outras organiza96es, para procurar activamente e maximizar
oportunidades que irao aumentar a qualidade de vida para alem do encerramento.
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8

PLANO DE EMERGENCIA

A central termoelectrica tera a sua pr6pria equipa de emergencia devidamente treinada para dar uma
resposta imediata a qualquer incidente significativo, mas o piano de acgao de emergencia da central
termoelectrica tambem estara integrado com aquele do Municfpio de Moatize. Os incidentes que podem
ocorrer e as respostas de emergencia necessarias, incluem:
•

Ruptura dum tanque de combustfvel lfquido - 0 combustive! sera armazenado numa area represada, com
volume suficiente para conter os conteudos do combustive! do tanque maior, mais 10%. Se houver um
derramamento de combustfvel, a area tern que ser imediatamente isolada com uma cinta isoladora e o
acesso tern que ser restrito as equipas de limpeza e de reparac;:ao. A pr6pria equipa de resposta de
emergencia da central termoelectrica tern que ser chamada, o equipamento de combate a incendios tern que
estar pronto e os bombeiros de Tete devem ser alertados. O maximo possfvel do combustive! derramado tern
que ser bombeado para um carro-tanque e devolvido ao fornecedor para filtrac;:ao ou eliminac;:ao. Qualquer
combustfvel derramado que permanec;:a na area represada tern que ser tratado com estabilizadores de
emulsao, bombeado para um carro-tanque e enviado para o fornecedor para recuperac;:ao ou eliminac;:ao.

•

Eclosao de incendio - na central, oficinas, escrit6rios, dep6sito de combustfvel, um vefculo ou no mato
circundante. A equipa de resposta de emergencia da central termoelectrica respondera de imediato com
medidas apropriadas a natureza e a extensao do incendio e alertara o Municfpio de Tete.

•

Desmoronamento das represas de controlo da poluigao - A falha de qualquer uma das represas resultara
em que a agua polufda contida, va fluir a jusante, o que pode resultar na contaminac;:ao dos riachos e rios a
jusante ou na inundac;:ao das infra-estruturas. A recuperac;:ao e reparac;:ao por parte da equipa de emergencia
da central termoelectrica, deve comec;:ar imediatamente. 0 Municfpio de Tete e o Departamento de Agua
devem ser imediatamente alertados e efectuar-se-a a testagem da qualidade da agua das massas de agua a
jusante, para estabelecer se houve alguma contaminac;:ao dos riachos e rios locais. Sera acordado um piano
de rectificac;:ao com o Departamento de Agua.

•

Condigoes de cheias - Quando surgirem condic;:6es de cheias nos rios Revuboe ou Zambeze, tern que se
avaliar continuamente o desenvolvimento da cheia e, assim que parecer que a berma de controlo de cheias
nao vai conseguir evitar a inundac;:ao da central termoelectrica, o pessoal e o equipamento tern que ser
evacuados para terras mais altas.

•

Condigoes instaveis da parede lateral - As condic;:6es da parede lateral serao monitorizadas regularmente
e rotineiramente. No caso de se detectar o desenvolvimento de instabilidade, p.ex. em resultado duma chuva
forte e prolongada, o pessoal e o equipamento serao removidos para uma distancia segura da instabilidade e,
se necessario, efectuar-se-a um desmoronamento controlado.
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LIMITACOES DO DOCUMENTO
Este Documento foi providenciado pela Golder Associates Africa Pty Ltd ("Golder"), sujeito as seguintes limita96es:
(i)

Este documento foi elaborado para a finalidade especifica delineada na proposta da Golder e nao se aceita
nenhuma responsabilidade pela utiliza9ao deste Documento, no seu todo ou em parte, noutros contextos ou
para qualquer outra finalidade.

(ii)

0 ambito e o perfodo dos Servi9os da Golder estao conforme descrltos na proposta da Golder, e estao sujeitos
a restri96es e limita96es. A Golder nao realizou uma avalia9ao completa de todas as possfveis condi96es ou
circunstancias que possam existir no local referenciado no Documento. Se um servi90 nao estiver
expressamente indicado, nao assuma que este foi prestado. Se uma questao nao fol abordada, nao assuma
que houve alguma determina9ao feita pela Golder em rela9ao a ela.

(Iii)

Pode haver condi96es que foram indetectaveis, dada a natureza limitada do inquerito pelo qua! a Golder foi
responsavel , no· que respeita ao sitio. Podem ocorrer varia96es nas condi96es entre os locals a investigar, e
podem haver condi96es especiais referentes ao local, que nao tenham sido reveladas pela investiga9ao e as
quais, portanto, nao tenham sido tidas em conta no Documento. Assim, possam ser necessaries estudos e
ac96es adicionais.

(iv)

Alem disso, reconhece-se que a passagem do tempo afecta a informa9ao e a avalia9ao providenciada neste
Documento. As opinioes da Golder baseiam-se em lnforma96es que existiam na altura da produ9ao C:
Documento. Entende-se que os Servi9os prestados permitiram a Golder formar nao mais do que uma opiniaL
acerca das condi96es reais do local, na altura em que este se visitou, e esta opinliio nao se pode utilizar para
avaliar o efeito de quaisquer altera96es posteriores na qualidade do local, ou dos seus arredores, ou de
quaisquer leis ou regulamentos.

(v)

Quaisquer avalia96es feitas no presente Documento baseiam-se nas condi96es indicadas a partir de fontes
publicadas e da investiga9ao descrita. Nao se inclui garantia nenhuma, quer expressa ou implfcita, de que as
condi96es actuais sejam exactamente conformes as avalia96es contidas neste Documento.

(vi)

Quando se utilizaram dados fornecidos pelo cliente ou por outras fontes extemas, incluindo dados de
1nvestiga96es anterlores do local, assumiu-se que a informa9ao estava correcta, salvo lndica9ao em contrario.
A Golder Mo aceita qualquer responsabilidade por dados incompletos ou inexactos fornecidos por outros.

(vii}

0 Cliente reconhece que a Golder pode ter contratado sub-consultores afiliados a Golder, para a prestaqao de
Servii;:os em beneffcio da Golder. A Golder sera totalmente responsavel perante o Cliente, pelos Servi9os e
trabalhos reallzados por todos os seus sub~consultores e subcontratados. 0 Cliente concorda em s6 apresentar
recfama96es e solfcitar a repuperai;:ao de perdas, danos ou outras responsabilidades perante a Golder, e nao
perante as empresas afilladas a Golder. Na medida maxima permitida pefa lei, o Cliente reconhece e concorda
que nao apresentara qualquer recurso legal, e renuncia a qualquer despesa, perda, reclama9ao, demanda ou
causa de ac9ao, contra as empresas afiliadas a Golder, e seus funcionarios, agentes e directores.

(viii)

Este documento e fornecido para 0 USO exclusive pelo Cllente e e confidencial para ele e para OS seus
conselheiros profissionais. Nao se aceita qualquer responsabilidade pelo conteudo deste Documento, perante.
qualquer pessoa que nao 0 Cliente. Qualquer USO feito deste Documento por um terceiro, OU qualquer
dependencia em rela9ao a, ou decisoes a serem tomadas com base neste, e da responsabilidade dos tais
terceiros. A Golder nao aceita nenhuma responsabilidade por perdas e danos, se os houver, sofridos por
qualquer terceiro, em consequencia de decisoes tomadas ou de ac9oes baseadas neste Documento.
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