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1 INTRODUÇÃO 

A ENRC Moçambique Limitada (ENRC) propõe desenvolver uma Central Termoeléctrica a 

Carvão para a Refinaria de Petróleo e Uréia (CTLU), que utilizará o carvão extraído do Projecto 

de Carvão de Estima proposto pela ENRC localizado próximo de Estima, no distrito 

administrativo de Cahora Bassa, na Província de Tete, Moçambique. Neste sentido, a ENRC 

indicou a GCS (Pty) Ltd (GCS) para conduzir uma análise apurada de risco ambiental e análise 

preliminar de falhas fatais da Central Termoeléctrica proposta. 

 

2 DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

Em termos gerais o desenvolvimento proposto incorporará os seguintes elementos: 

 Armazenamento de carvão; 

 Instalações e equipamentos de manuseio de carvão; 

 Fornos a queima de carvão; 

 Geradores de turbinas; 

 Infra-estrutura de controle e distribuição de energia; 

 Instalações de arrefecimento; 

 Armazenamento, manuseamento e utilização de vários reagentes e materiais 

perigosos; 

 Serviços de manutençao e suporte, e infra-estruturas; 

 Abastecimento de água; 

 Áreas de implantação e construção; 

 Serviços de transporte; 

 Depósito de resíduos de escórias e cinzas; 

  Gestão de resíduos perigosos gerais e industriais; 

 Gestão de efluentes industriais; 

 Serviços gerais de gestão e instalações; e 

 Construção e alojamento do pessoal das operações e de ambientação. 
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3 METODOLOGIA DA ANÁLISE 

3.1.1 Prestação de Informação 

As informações foram obtidas a partir das seguintes fontes: 

 Informações dos projectos conceituais fornecidas pela ENRC. 

 Literatura sobre a configuração ambiental da área, obtida a partir do relatório da 

Avaliação de Impacto Ambiental do Projecto de Carvão de Estima. 

 Uma visita ao local foi realizada pelo Sr. Jonathan Mograbi da GCS, durante o mês de 

Outubro de 2014 para a familiarização com o local do projecto e verificar possíveis 

sensibilidades ambientais e/ou falhas. 

 Esta avaliação de risco também toma em consideração a contribuição de alto nível das 

várias investigações especializadas conduzidas para a Projecto de Carvão de Estima 

(por favor, consulte os Apêndices do Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental do 

Projecto Carvão Estima). 

3.1.2 Avaliação de Risco 

As avaliações de risco apresentadas neste relatório baseiam-se nas informações disponíveis, 

nas observações do local e na experiência profissional. Algumas das avaliações de risco podem 

mudar quando informações mais detalhadas forem obtidas de estudos mais profundos e mais 

detalhados. Os riscos são apresentados a partir de uma aprovação/financiamento ambiental, 

custos imprevistos na concepção do projecto, cronograma e perspectiva do projecto. Esses 

critérios estão qualificados na Tabela 3.1 abaixo. 

Tabela 3.1 Qualificação do Risco do Projecto 

ASPECTO 

RISCOS PARA 
APROVAÇÃO/ 

FIANCIAMENTO 

CUSTOS 
IMPREVISTOS 

ATRASOS 

CONSIDERAÇÕES 
DO DESENHO  

DO PROJECTO 

Aspectos 
ambientais 
específicos tais 
como a 
qualidade de ar 
e ecologia. 

Pode não receber 
aprovação 
ambiental ou 
financiamento 
externo se os 
impactos forem 
inaceitáveis, se 
não forem 
aplicadas medidas 
de mitigação ou se 
houver oposição 
admissível ao 
projecto. 

Questões que 
podem incorrer em 
custos 
significativos, tais 
como: 
Medidas rigorosas 
de mitigação do 
impacto podem 
resultar em 
despesas 
adicionais de 
capital e/ou 
operação. 

Pode ser 
necessário tempo 
adicional para 
resolver um 
problema 
conflituoso/ 
sensível. 
Possível tempo 
adicional 
necessário para o 
planeamento do 
projecto ou 
construção 
devido a 
complexidades. 

Alterações nos 
desenhos iniciais 
para evitar 
impactos ou 
resolver 
disputas. 
Considerações 
diferentes dos 
desenhos 
padronizados, a 
fim de prevenir 
ou mitigar 
potenciais 
impactos. 
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3.1.3 Classificação do Risco 

Os diferentes aspectos ambientais e sociais e os riscos do projecto relacionados discutidos 

neste relatório são classificados de acordo com os critérios detalhados Tabela 3.2 abaixo. 

Tabela 3.2 Classificação do Risco 

Classificação Critério 

Alto 
Possível falha fatal. Há um risco de impactos inaceitáveis. A aprovação/ 
financiamento não pode ser concedida. O trabalho deve começar o mais rapidamente 
possível para melhorar a compreensão destas questões.  

Moderado 
Os problemas são superáveis, porém os custos adicionais, os atrasos de tempo e as 
possíveis mudanças de projecto podem ser um problema. 

Baixo 
As questões podem ser superadas através do processo Avaliação de Impacto Ambiental 
com custos mínimos ou mesmo sem custos adicionais, atrasos ou considerações 
extraordinárias do desenho/projecção. 

 

4 RISCOS IDENTIFICADOS 

Os seguintes impactos ambientais possíveis foram identificados e são avaliados em termos de 

risco do projecto na Tabela 4.1 que se segue: 

 Mudanças climáticas; 

 Segurança comunitária; 

 Contaminação dos solos; 

 Capacidade do terreno; 

 Perda de habitat 

 Qualidade de água superficial; 

 Qualidade de água subterrânea; 

 Qualidade do ar; 

 Poluição sonora; 

 Perturbação visual; 

 Impactos de tráfego; e 

 Destruição do património. 
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Tabela 4.1 Resultados da Análise de Risco (em ordem de significância de risco do projecto) 

ASPECTO 
RISCOS PARA APROVAÇÃO/ 

FIANCIAMENTO 
CUSTOS IMPREVISTOS ATRASOS 

CONSIDERAÇÕES DO DESENHO  

DO PROJECTO 

CLASSIFICAÇÃO 
GLOBAL DO 

RISCO 

QUALIDADE DE 
ÁGUA 
SUPERFICIAL 

Descrição do Impacto 

O projecto proposto vai envolver o armazenamento, manuseamento e utilização de várias substâncias perigosas com possibilidade de poluir os recursos 
hídricos superficiais. Os riscos de poluição podem ser geridos através de práticas relativamente normais da indústria, tais como o isolamento das áreas de 
armazenamento de substâncias perigosas, armazenamento de substâncias perigosas em pavimentos duros e armazenamento de substâncias perigosas em 
contentores apropriados em bom estado de funcionamento. Além disso, devido à condição climática da área, a única opção de resfriamento viável é a do 
resfriamento "uma-passagem", na qual a água quente seria arrefecida. A água resfriada seria confinada para reutilização na instalação ou para a supressão 
da poeira no local. Uma possível expansão da Central Termoeléctrica empregaria torres de resfriamento, mas devido ao longo prazo na construção, o 
rsefriamenteo atraves de "uma passagem" é considerado como uma solução de curto prazo. Potenciais contaminantes provenientes de águas sujas podem 
afetar a qualidade da água superficial se não forem implementadas medidas de mitigação adequadas e um Plano de Maneio de Águas Pluviais. 

Provavelmente dependa do 
sucesso da implementação de 
medidas de mitigação do 
diferencial de temperatura da 
água. 

Possibilidade de custos 
adicionais para a mitigação do 
diferencial da temperature da 
água. 

Possíveis medidas para 
resfriamento alternativos podem 
ter que ser investigadas 
resultando em atrasos. 

Desenhos finais a serem guiados 
pela mitigação do diferencial de 
temperatura da água.Possíveis 
medidas alternativas de 
resfriamento podem precisar de 
ser investigadas. 

ALTO 

QUALIDADE DO 
AR 

Descrição do Impacto 
A central pode ser uma grande fonte significativa de emissões de partículas, NOx, CO, SO2, PAH, GHG, NH3, aldeídos HCs e VOCs. Concentrações 
excessivas a longo prazo destas emissões podem resultar em impactos para a saúde nos receptores. As emissões atmosféricas da Central podem ter um 
impacto inaceitável sobre os receptores sem mitigação, especialmente quando considerados em combinação com os impactos da qualidade do ar 
resultantes da operação da mina proposta. A direção predominante do vento na área do projeto é sudeste. Os receptores mais próximos estão localizados 
entre 14 - 23 km a noroeste da central de energia proposta e a relocação de receptores na área imediata ao projecto está nos planos. A relocação, 
juntamente com medidas rigorosas de mitigação, seriam necessárias para reduzir esse impacto. Entende-se que a localização do projeto não pode ser 
alterada, portanto, medidas de mitigação seriam necessárias para reduzir esse impacto. Nesta fase, não se sabe se medidas de mitigação padrão ser 
suficientes para reduzir os impactos para dentro de níveis aceitáveis. 

Dependente do resultado da 
modelação quantitativa do 
impacto da qualidade do ar e 
viabilidade das medidas de 
mitigação necessárias para 
reduzir suficientemente o 
impacto. 

Há possibilidade de as 
medidas de mitigação serem 
dispendiosas. 

Possibilidade de atrasos devido a 
grande prioridade e necessidade 
de modelação precisa, bem como 
consultas com as autoridades e  
IAPs. 

Desenho do projecto a ser 
altamente influenciado pelo 
impacto da modelação e pelas 
necessárias medidas de 
mitigação. 

MODERADO 
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ASPECTO 
RISCOS PARA APROVAÇÃO/ 

FIANCIAMENTO 
CUSTOS IMPREVISTOS ATRASOS 

CONSIDERAÇÕES DO DESENHO  

DO PROJECTO 

CLASSIFICAÇÃO 
GLOBAL DO 

RISCO 

QUALIDADE DE 
ÁGUA 
SUBTERRÂNEA 

Descrição do Impacto 
O projecto proposto envolverá o armazenamento, manuseamento e utilização de várias substâncias perigosas, bem como o armazenamento de carvão e a 
eliminação de resíduos de processos. Estas actividades podem poluir a água subterrânea através da infiltração. A este respeito, medidas de gestão prática 
padrão ser necessárias para evitar contaminantes vindo do escoamento de água suja e  de derrames. Propõe-se que os resíduos de carvão sejam 
eliminados através de enrocamentos para minimizar o potencial de infiltração do depósito de resíduos de carvão. A eliminação de cinzas da central 
termoeléctrica é planeada para uma instalação de depósito dedicada para o efeito, o qual será projectado tendo em conta a minimização a poluição da 
água subterrânea. A modelação da contaminação, juntamente com o monitoramento das águas subterrâneas, permitiria uma detecção precoce da 
possível poluição, permitindo assim acções imediatas para a mitigação. 

Dependendo dos resultados da 
modelação quantitativa e 
viabilidade das medidas de 
mitigação necessárias para 
reduzir suficientemente o 
impacto. 

Possibilidade de os controles 
de infiltração serem 
dispendiosos. 

Possibilidade de as medidas de 
mitigação carecerem de uma 
investigação. 

Desenhos finais a serem guiados 
por uma adicional modelação 
de contaminação. 

 
MODERADO 

TRÁFEGO Descrição do Impacto 

A Central Termoeléctrica proposta irá envolver volumes muito altos de tráfego de veículos pesados, especialmente durante as operações (aproximadamente 
250 caminhões por dia). A este respeito, os níveis de serviço rodoviário e a segurança rodoviária serão afectados negativamente. Embora a gestão da 
segurança rodoviária seja relativamente barata, com as medidas normais de gestão esperadas, a melhoria dos níveis dos serviços rodoviários será onerosa 
e implicará consultas com as autoridades locais, o que poderá atrasar a construção. 

Nenhum esperado. Actualização onerosa dos 
níveis de serviços rodoviários. 

 

Possibilidade de atraso na 
consulta e negociação com as 
autoridades rodoviárias. 

Não se esperam falhas fatais 
nesta fase. MODERADO 

CAPACIDADE DO 
TERRENO 

Descrição do Impacto 

A Central Termoeléctrica proposta estará localizada em terrenos com capacidades mistas, incluindo um potencial agrícola limitado, pastagens e vida 
selvagem.  Devido à natureza a longo prazo dos tais desenvolvimentos industriais, a capacidade que a terra tem na fase antes da implementação do projecto 
será perdida. Isso pode afectar negativamente as terras pertencentes aos terceiros usuários. Com medidas de mitigação que incluem relocação e 
fornecimento de recursos alternativos para a subsistência, o impacto pode ser gerido para um nível aceitável. 

Nenhum esperado. Possibilidade de custos 
adicionais devido a relocação 
e alternativas de 
sobrevivência. 

Possíveis atrasos nas consultas às 
partes afectadas devido a 
complexidade da gestão da 
relocação.  

Nenhum esperado. 

MODERADO 
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ASPECTO 
RISCOS PARA APROVAÇÃO/ 

FIANCIAMENTO 
CUSTOS IMPREVISTOS ATRASOS 

CONSIDERAÇÕES DO DESENHO  

DO PROJECTO 

CLASSIFICAÇÃO 
GLOBAL DO 

RISCO 

MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS 

Descrição do Impacto 

A Central Termoeléctrica proposta implicará emissões significativas de gases com efeito de estufa. Essas emissões, no entanto, são típicas de tais projectos 
e medidas de gestão de mudanças climáticas aceites internacionalmente devem ser implementadas. Contudo, é de salientar que o projecto é susceptível 
de exceder os 100 000 tpa da IFC do limite das emissões equivalentes de CO2, exigindo alternativas detalhadas de investigação. A este respeito, as prioridades 
de desenvolvimento do país de acolhimento e a relevância global do projecto serão o factor chave para a aprovação ou o financiamento do projecto. 

Desconhecido. Alternativas de investigação 
detalhadas podem resultar em 
custos adicionais. 

A condução e a aceitação da 
investigação detalhada das 
alternativas pelos financiadores 
podem resultar em atrasos. 

Redução das emissões de gases 
de estufa e medidas de 
mitigação alternativas serem  

incluidas nos desenhos. Não foi 
identificada nenhuma medida 
fatal nesta fase. 

MODERADO 

ECOLOGIA Descrição do Impacto 

A Central Termoeléctrica proposta resultará na perda permanente do habitat dentro da área do projeto, assim como na perturbação geral à biodiversidade 
através de impactos dispersivos. Nesse sentido, a gestão do impacto dispersivo pode reduzir alguns dos impactos, embora se espera que permaneçam 
impactos ecológicos significativos e a funcionalidade do ecossistema e os serviços ecossistêmicos relacionados com a comunidade envolvente sejam afetados. 
Outras medidas de gestão a este respeito incluirão o fornecimento de recursos alternativos e oportunidades de subsistência às partes afectadas. Entende-
se que isso é parte do plano do projeto. Em geral, seria necessário que os decisores tomassem uma decisão em função das prioridades de desenvolvimento 
do país de acolhimento e da relevância global do projecto, afectando assim a possibilidade de o projecto ser ou não aprovado e financiado. O desenvolvedor 
do projeto pode ser obrigado a fornecer uma compensação de biodiversidade a este respeito, o que poderia resultar em custos imprevistos e atrasos. 

Desconhecido. Possibilidade de compensação 
da biodiversidade. 

Possibilidade de compensação da 
biodiversidade. 

Não se esperam falhas fatais 
nesta fase. 

MODERADO 

USUÁRIOS DE 
ÁGUA 

Descrição do Impacto 

A água será obtida a partir da Barragem de Cahora Bassa. Isto incluirá o fornecimento de água para os usuários da terra circundante. Por conseguintte não 
se esperam riscos significativos. 

Nenhum esperado. Nenhum esperado. Nenhum esperado. Não se esperam falhas fatais 
nesta fase. 

BAIXO 
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ASPECTO 
RISCOS PARA APROVAÇÃO/ 

FIANCIAMENTO 
CUSTOS IMPREVISTOS ATRASOS 

CONSIDERAÇÕES DO DESENHO  

DO PROJECTO 

CLASSIFICAÇÃO 
GLOBAL DO 

RISCO 

PATRIMÓNIO Descrição do Impacto 

Vários recursos patrimoniais foram identificados dentro da área maior do projeto. Estes incluem locais arqueológicos e culturais de significado patrimonial 
variável. O desenvolvimento proposto pode resultar na perda do valor patrimonial desses locais, se não houver medidas de mitigação. Certos recursos 
patrimoniais podem ser realocados e o valor destes pode ser mantido através de um estudo mais aprofundado, mesmo que esses recursos sejam 
inevitavelmente destruídos, reduzindo assim a significância do impacto. Não se espera que estas medidas resultem em custos imprevistos ou atrasos. No 
entanto, pode vir a luz após novas consultas à comunidade que certos locais culturais perto do local do projeto não possam ser perturbados. A este respeito, 
podem ter que serem feitas possiveis modificações no desenho do projecto. 

Nenhum esperado. Nenhum esperado. Nenhum esperado. Não se esperam falhas fatais 
nesta fase, contudo é possível 
que o desenho possa prever a 
necessidade de preservar os 
locais de património cultural. 

BAIXO 

CONTAMINAÇÃO 
DO SOLO 

Descrição do Impacto 

A Central Termoeléctrica envolverá o armazenamento, manuseamento e utilização de várias substâncias perigosas, e a eliminação de resíduos que possam 
poluir os recursos do solo. A este respeito, potenciais contaminantes provenientes do escoamento de águas sujas, derrames e gestão de resíduos podem 
resultar em impactos significativos na funcionalidade do solo e nos serviços ecossistémicos associados. Estes riscos de contaminação podem, no entanto, 
ser geridos através de práticas relativamente normais da indústria. 

Nenhum esperado. Nenhum esperado. Nenhum esperado. Medidas de mitigação de 
poluição por serem incluidas 
nos desenhos. Não se esperam 
falhas fatais nesta fase. 

BAIXO 

HIDROLOGIA Descrição do Impacto 

A Central Termoeléctrica estará localizada na proximidade de cursos de água. Consequentemente, a gestão da águas pluviais nas instalações resultará em 
mudanças no escoamento superficial e nas características do fluxo do rio. Esses impactos podem ser geridos através da gestão padronizada para a gestão 
de águas pluviais e não representam um risco significativo para o projeto. 

Nenhum esperado. Nenhum esperado. Nenhum esperado. Não se esperam falhas fatais 
nesta fase. 

BAIXO 
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ASPECTO 
RISCOS PARA APROVAÇÃO/ 

FIANCIAMENTO 
CUSTOS IMPREVISTOS ATRASOS 

CONSIDERAÇÕES DO DESENHO  

DO PROJECTO 

CLASSIFICAÇÃO 
GLOBAL DO 

RISCO 

VISUAL Descrição do Impacto 

A Central Termoeléctrica proposta irá introduzir estruturas industriais e emissões em área rural. Como resultado, pode-se esperar um distúrbio visual 
elevado, especialmente quando se tem em conta a combinação com o desenvolvimento da mina próxima. Apesar das medidas padrão de mitigação, o 
projeto permanecerá visível em uma ampla área. Contudo, observa-se que as percepções negativas dos impactos visuais podem ser reduzidas se o projeto 
resultar na elevação socioeconômica da área. Consequentemente, as prioridades de desenvolvimento do país que acolhe o procto e a pertinência global do 
projecto serão o factor-chave para esta situação. 

Nenhum esperado. Nenhum esperado. Nenhum esperado. Não se esperam falhas fatais 
nesta fase 

BAIXO 

RUÍDO Descrição do Impacto 

A Central Termoeléctrica proposta introduzirá distúrbios de tipo industrial e ruído para escala de uma área rural atendendo que estas são em condições 
normais tranquilas. Em combinação com as emissões de ruído do projeto de mineração nas proximidades, pode-se esperar um significativo impacto no ruído. 
As medidas padrão de gestão do ruído, bem como a relocação dos residentes dentro da zona de alto impacto sonoro são esperados para reduzir 
significativamente a relevância deste impacto. A relocação é um processo oneroso e demorado, mas entende-se que já faz parte da planificação do projecto. 
Consequentemente, não se espera que os impactos do ruído apresentem um risco significativo para o projecto. 

Nenhum esperado. Nenhum esperado. Nenhum esperado. Nenhum esperado. 
BAIXO 

SEGURANÇA 
COMUNITÁRIA 

Descrição do Impacto 

A Central Termoeléctrica proposta irá envolver várias estruturas perigosas e materiais tóxicos que podem resultar em danos ou fatalidades da comunidade 
circundante. São necessárias medidas de gestão da saúde e da segurança da indústria. Estes são entendidos como parte do plano do projeto, portanto, o 
risco é baixo. 

Nenhum esperado. Nenhum esperado. Nenhum esperado. O desenho final a ter que ser 
guiado por padrões industriais. 

Não se esperam falhas fatais 
nesta fase 

BAIXO 

 


