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1 INTRODUÇÃO 

A ENRC Mozambique Limitada nomeou a GCS Water and Environment (Pty) Ltd. (GCS) para 

levar a cabo uma Avaliação de Impacto Visual (AIV) para a Mona de Carvão de Estima em 

Moçambique. A mina de carvão proposta está situada a aproximadamente 80 km a nordeste 

da cidade de Tete, a cerca de 20 km a sul da Barragem de Cahora Bassa, na Província de Tete 

de Moçambique (ver Figura 1.1). 

Prevê-se que o desenvolvimento do projeto da mina de carvão venha a ter um impacto no 

ambiente biofísico e social em redor das atividades de mineração propostas. 

O desenvolvimento de infraestruturas superficiais relacionadas com a operação da mina 

poderá potencialmente ter um efeito adverso no aspecto da paisagem e na estética visual do 

ambiente circundante num raio de 5 a 10 km de qualquer uma das infraestruturas superficiais 

propostas. A extensão espacial e a magnitude do efeito que a infraestrutura proposta tem 

sobre o ambiente receptor sãos influenciada pela topografia do ambiente. 

The need therefore exists for a Visual Impact Assessment; hereafter referred to as ‘VIA’, to 

investigate any impacts that may adversely impact the natural landscape and visual 

environment. This report will apply qualitative techniques to address any resulting impacts 

that are anticipated as a result and consequence of the proposed mining operation, described 

in the detailed project description below: 

Há por isso a necessidade duma Avaliação de Impacto Visual, daqui por diante referido como 

‘AIV’, para estudar qualquer impacto que possam negativamente impactar a paisagem natural 

e o ambiente visual. Este relatório aplicará técnicas qualitativas para abordar quaisquer 

impactos resultantes que sejam antecipados como resultado e consequência da operação 

mineira proposta, referidos abaixo na descrição detalhada do projeto: 

O desenvolvimento inicial da mina compreende: 

1. Mineração a céu aberto dos afloramentos das camadas 4 e 5 

- 30 m de profundidade, 100 m de largura, 4 500 m de comprimento 

- Remoção do solo superficial (até 500 mm) e armazenamento 

- Remoção de sedimentos e subsolos (5 a 10m) e armazenamento 

- Entulho será usado para construir a berma ao longo do sul do poço da mina 

- 2 anos 

- O poço irá progredir de este para oeste, preenchendo, reabilitando e 

contornando a paisagem consoante o progresso das fases 

 

2. Pilhas de armazenamento de solos de superfície 

- 30 m de largura, 5 m de altura 
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- As pilhas de armazenamento no poço serão utilizadas na reabilitação concomitante 

com o retro-preenchimento à medida que o poço migra para o oeste 

- Empilhamento de longo prazo nos locais de rejeitos, na área da lavaria e na área 

de produtos do carvão, a serem utilizados na reabilitação no final de vida da mina 

 

3. Pilhas de armazenamento de solo subsuperficial 

- 100 m de largura, 15 m de altura 

- As pilhas de armazenamento no poço serão utilizadas na reabilitação 

concomitante com o retro-peenchimento à medida que o poço migra para o oeste 

 

4. Berma 

- Berma oriental: 150m – 250m de largura, comprimento total de 2 400m. 

- Berma ocidental: 200m – 1200m de largura, comprimento de 3 800m ao longo da 

face norte. 

- Serão construídas durante 2 anos em concomitância com a mineração a céu 

aberto 

- Será a via principal entre o poço e a lavaria da mina, oficinas, áreas de armazéns 

- Irão conter rua de acesso para veículos da mina e correia transportadora para a 

área da lavaria da mina 

- Terá uma pilha de armazenamento de RoM (minério/carvão no seu estado natural 

extraído da mina)  tampão +- 30 000 m3 

- A interscção com o poço, incluindo os pontos de inflexão do RoM, a pilha de 

armazenamento de RoM tampão etc, migrarão com o progresso da mina de oeste 

para este. 

 

5. Poço da mina 

- Fundo com 200 m de largura, 500 m de comprimento, profundidade na face norte 

– 150 m a 265m 

- Bancadas de 10 m de profundidade e 50 m de largura 

- Largura máxima do poço `a superfície na face norte – 1 200 m 

- Comprimento do poço à superfície, aproximadamente 1 000 m 

- O primeiro poço levará 3 anos a abrir. 

- O poço mirará para este até ao rio – aproximadamente 30 anos 

- Retro-preenchimento e reabilitação simultânea 

 

6. Pilhas de armazenamento de RoM 

- Pilha de armazenamento tampão na berma a ser mantida e migrada com o avanço 

do poço +- 20 000 m3 
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- Maior capacidade da pilha de armazenamento a ser mantida em +- 50 000 m3 

 

7. Área da Lavaria 

- Instalação modular com britagem de carvão, crivagem e lavaria (9Mtpa por 

módulo x 2 módulos = 18 Mtpa de rendimento) 

- Processamento húmido 

- Slurry through thickeners and storage in ponds prior to during backfilling 

- Lama passando em espessantes e armazenamento em bacias antes da reposição 

no interior do poço durante o retro-preenchimento 

- Manutenção das instalações e armazéns na área da lavaria 

- Oficinas e armazéns das minas também localizados na área da lavaria 

 

8. Empilhamento de carvão 

- Correia transportadora a partir das instalações 

- Pilhas de armazenamento de acordo com a categoria e granulometria 

- Abastecerá a refinaria e a central térmica 

 

9. Refinaria e Central Térmica 

- Carvão de alta categoria para uma Refinaria de Carvão em Petróleo líquido e Ureia 

- Carvão de baixa categoria para central térmica de combustão de carvão 

- (Detalhes mais tarde)) 

- Avaliação qualitativa; modelo não completo. 

 

10. Rejeitos de Cinzas e Escória 

- Bacia de despejos de cinza e escória da central térmica e da refinaria 

- Disposal site for ash and slag from the power station and refinery 

- Avaliação qualitativa; modelo não completo. 

 

Para a finalidade desta avaliação, prevê-se que as infraestrutura com a maior pegada e 

deslocamentos verticais tenham um maior impacto visual, tendo sido priorizadas para a 

modelagem visual. Essas infraestruturas incluem: 

 Mina a céu aberto 

 Área da lavaria (incorporando construções, como escritórios, à volta da Área) 

 Empilhamentos (incorporando empilhamentos de solo superficial e produtos 

[carboníferos]) 

 Áreas de aterro 

 

As atividades auxiliares, incluindo desvios de linhas de energia, áreas residenciais de 

reassentamento e outras infraestruturas auxiliares associadas listadas na descrição detalhada 

do projeto foram excluídas da modelagem visual detalhada devido ao seu impacto 

relativamente pequeno em relação à infraestrutura principal detalhada acima.
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Figura 1-1  Localização Regional 
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2 VISÃO GERAL DO RELATÓRIO E ÂMBITO DO TRABALHO 

O âmbito do trabalho envolve uma avaliação visual abrangente de todas as actividades 

associadas à operação de mineração proposta. Isso inclui: 

 Quadro Legal – Descrição de quaisquer leis locais de Moçambique que proíbam ou 

regulem as actividades de mineração propostas como resultado de zoneamento ou 

intrusão / poluição visual ou em altura usados nesta avaliação. 

 Normas e Diretrizes Internacionais Adoptadas - Descrição dos regulamentos 

internacionais ou diretrizes de melhores práticas que foram utilizadas nesta avaliação. 

 Fontes de informação e dados - Resumo das várias fontes de informação utilizadas 

para compilar esta avaliação e quaisquer lacunas / limitações associadas ligadas a 

tais fontes de dados. 

 Pressupostos e Limitações - Descrição dos pressupostos e limitações associadas a 

este relatório. 

 Descrição do Ambiente Afectado - Descrição dos seguintes critérios que 

determinarão o estado atual do ambiente visual circundante, incluindo breves 

descrições do carácter visual, qualidade da paisagem, sentido de lugar e qualidade 

do recurso visual da área imediato e envolvente do projeto. 

 Identificação e descrição do impacto - Identifica quaisquer impactos importantes 

associados à atividade de mineração proposta em receptores circundantes (residentes, 

motoristas e turistas). Esses impactos são baseados em resultados e factores de 

modelagem visual, incluindo a Capacidade de Absorção Visual, Visibilidade e Exposição 

Visual, Receptores Sensíveis e a Distância Visual de Receptores Sensíveis da atividade 

proposta; e a Magnitude / Intensidade do Impacto Visual. 

 Mitigação de Impactos - Identifica a maneira mais viável e prática de mitigar 

qualquer impacto potencial em receptores sensíveis. Existem duas categorias de 

mitigação que serão identificadas nesta seção do relatório. 

1. Medida de mitigação geral (genérica) usada para limitar o impacto visual da 

mina de carvão. 

2. Mitigação para receptores críticos específicos identificados no ponto 

anterior. 

 Plano de Controlo e Monitorização do PME proposto - Descrição do plano necessário 

que deve ser adoptado para mitigar os potenciais impactos resultantes da actividade 

proposta e as formas associadas de monitorizar a eficácia dessas medidas. 
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3 QUADRO LEGAL 

3.1 Leis, Regulamentos e Decretos aplicáveis à Acrividade Mineira em 
Moçambique 

 

3.2 Normas Internacionais Adoptadas 

Não existem normas ou directrizes internacionais específicas para a avaliação do impacto 

visual. A abordagem utilizada para esta avaliação foi, por conseguinte, desenvolvida e 

aperfeiçoada utilizando várias fontes, incluindo: 

 Normas de Desempenho No-1 da IFC para a Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos 

Ambientais e Sociais; Norma de Desempenho No-6 da IFC para Conservação da 

Biodiversidade e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais Vivos e Norma de 

Desempenho No-8 da IFC para o Património Cultural. Estas diretrizes têm os seguintes 

objetivos principais (Padrões de Desempenho da IFC sobre Sustentabilidade 

Ambiental e Social, 2012): 

i. Identificar e avaliar riscos e impactos ambientais e sociais do projecto. 

ii. Adotar uma hierarquia de mitigação para antecipar e evitar, ou quando não 

for possível, minimizar, e onde permanecerem impactos residuais, 

compensar / equilibrar os riscos e impactos nos trabalhadores, nas 

comunidades afectadas e no meio ambiente. Promover o melhor desempenho 

ambiental e social dos clientes através do uso eficaz dos sistemas de gestão. 

iii. Promover o melhor desempenho ambiental e social dos clientes através do 

uso eficaz dos sistemas de gestão. 

iv. Garantir que as queixas de comunidades afectadas e partes interessadas 

externas sejam respondidas e administradas adequadamente. 

v. Promover e proporcionar meios para um envolvimento adequado com as 

comunidades afectadas em questões que as afectem, e assegurar que as 

relevantes informações ambientais e sociais sejam divulgadas e 

disseminadas. 

 Directriz sul-africana de Envolvimento Visual e Estético em Processos de EIA 

(Oberholzer, 2005). 

 Directriz para a Avaliação do Impacto Paisagístico e Visual (Instituto Britânico de 

Paisagens de Gestão e Avaliação Ambiental, 2002) 
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4 FONTES DE INFORMAÇÃO E DE DADOS 

O estudo foi realizado com base nas seguintes informações básicas: 

 Série de Mapas Topográficos de Moçambique 

 Imagens Aéreas de alta resolução obtidas para estudos prévio da Área da Licença 

Mineira 

 Informação Social e Culturas obtida como parte do estudo social 

 Relatórios existentes de EIAS prévios 

 Layouts de minas em formato de desenho fornecidos pelo cliente 

 Modelo Digital do Terreno (MDT) a 30 m da Missão Topográfica Radar Shuttle (SRTM) 

 Dados do levantamento LiDAR de uma pesquisa aérea conduzida em 2012 

 Instituto da Paisagem com o Instituto de Gestão e Avaliação ambiental. 2002. 

Directrizes para Avaliação do Impacto Paisagísticos e Visual. 

 

5 PRESSUPOSTOS E LIMITAÇÕES 

Os seguintes pressupostos e limitações são aplicáveis a este estudo: 

 Existência de um esquema preliminar da mina. As dimensões detalhadas, tais como a 

compensação vertical, acima do nível do solo, da infraestrutura superficial proposta, 

foram atribuídas com base nas informações disponibilizadas pelo Gestor do Projecto 

Ambiental. 

 Todos os viewsheds1 foram baseados no nível do terreno. Assim estes viewsheds não 

incorporam vistas distrativas sob a forma de vegetação ou uso da terra (infraestrutura, 

edifícios, etc.). Um modelo de terreno melhorado foi fornecido à GCS pelo cliente, que 

contém os parâmetros físicos associados aos elementos maiores do projeto da mina. 

Este modelo de terreno melhorado foi usado na modelagem do viewshed. 

 A identificação de comunidades e nomes locais não foi abrangente para toda a área 

de estudo, uma vez que esta informação ainda está a ser compilada como parte do 

estudo social. As aldeias e receptores neste relatório foram mapeados com o maior 

detalhe possível, dada a informação disponível no momento da redação; 

 Este nível de avaliação exclui inquéritos de percepção para estabelecer a preferência 

do espectador e, assim, a sua sensibilidade. Por exemplo, as percepções visuais 

localizadas das comunidades economicamente desfavorecidas da população podem 

ser influenciadas, mais pelas oportunidades económicas e de emprego a curto prazo 

que existirão, do que pela percepção visual directa do projecto; e 

 A principal limitação deste estudo é a subjectividade inevitável relativa à avaliação 

do impacto visual. Os resultados também serão restritos à informação disponível, 

bem como à qualidade dos dados espaciais. 

                                                 
1 Um viewshed é uma área que é visível de um local específico (NT) 
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6 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO 

6.1 Visão Social Geral 

O projecto proposto situa-se numa região pouco povoada da província de Tete, em 

Moçambique. A ocupação principal de terras inclui terras livres e actividades agrícolas de 

subsistência com várias comunidades locais residindo nas proximidades da atividade mineira 

proposta. As comunidades, nas proximidades das actividades de mineração propostas, 

dependem de actividades agrícolas de subsistência (principalmente localizadas ao longo de 

cursos de água na vizinhança) e os habitantes da área são de baixa renda. O significado de 

comunidades de baixa renda e de subsistência é que as operações de mineração propostas 

podem alterar a sua percepção do ambiente local através do aumento das oportunidades de 

emprego. Isso poderia resultar numa percepção e interação visual positivas de qualquer 

operação de mineração proposta para as comunidades directamente envolvidas; contudo, 

deve também ter-se em conta que tais comunidades têm fortes relações ancestrais e culturais 

com o ambiente biofísico (montes, árvores específicas, rios, etc.),e a perspectiva de grandes 

actividades de mineração e dos impactos visuais, culturais e sociais resultantes, poderiam ser 

vistos como invasivos ao seu relacionamento ancestral e cultural com seu ambiente. 

Enquanto o objectivo primário do Projecto de Infraestruturas do Carvão de Estima seja 

construir e geriras necessárias infraestruturas de apoio e serviços relacionados com a 

operação de mineração, o seu objectivo secundário será o de apoiar incondicionalmente o 

compromisso social da mina dentro da área geral da empresa. Durante a construção faseada 

ao longo da vida da mina, as comunidades abrangidas directamente dentro da área da 

operação de mineração serão transferidas para um novo empreendimento habitacional 

chamado Chitima Caho, que poderia acomodar até 4 000 residências. A área de 

desenvolvimento habitacional de Chitima Caho será implementada ao longo de um período 

faseado que coincide com a progressão do poço de mineração de oeste para leste. 

A área da grande Chitima é pouco desenvolvida em termos de infraestrutura formal e social 

(habitação, geração de energia, água, saneamento). O programa de reassentamento das 

comunidades afectadas para Chitima Caho também prevê a ampliação do novo 

empreendimento habitacional que permitirá ao governo local alavancar a melhoria da 

qualidade de vida que será viabilizada pelo saneamento, serviços internos (incluindo 

infraestrutura de electrificação), e um plano piloto de irrigação de 30 hectares, visando 

compensar parcialmente as comunidades afectadas pela perda das terras aráveis. 
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6.2 Topografia 

A topografia das áreas circundantes inclui terreno semi-montanhoso, bem como terreno 

ondulado perto da infraestrutura mineira proposta, com elevações variando de 1050 m2 nas 

partes mais altas da cadeia montanhosa da Serra Dgunsa a norte de Licença Mineira EPL871, 

a 150 m no vale do rio Sanângoè para este da Licença Mineira proposta. Tal topografia é 

propícia a um rastreio visual regional. 

O ambiente imediato das atividades mineiras propostas situa-se no terreno inferior do vale 

do rio Sanângoè, caracterizado por terrenos ondulados variando de 270 m na extensão leste 

da EPL, para 400 mm na extensão ocidental da EPL. Enquanto o ambiente imediato da 

infraestrutura proposta seja mais plano do que a extensão do norte (extremo sul das 

montanhas da Serra Dgunsa), ainda há ondulação substancial no terreno, que proporcionará 

um grau de rastreio visual. 

 

6.3 Vegetação 

A vegetação do ambiente circundante é predominantemente identificada como do tipo de 

vegetação Mopane – floresta com vegetação variando de 5m a 15m de altura. Essa vegetação 

é propícia ao rastreio visual parcial de infraestrutura menores com menos de 20m de altura 

(Epoch Resources, 2012). 

 

6.4 Turismo 

Não há grandes áreas de turismo na zona do projeto imediato; No entanto, a barragem de 

Cahora Bassa, a cidade de Songo e o rio Zambeze (cerca de 20 km a noroeste e norte da área 

do projecto, respectivamente) são atracções turísticas para várias actividades, incluindo 

pesca e desportos aquáticos. Embora não haja grandes áreas protegidas, reservas de caça ou 

parques nacionais na proximidade (ver figura 6.1 abaixo), a área do projeto tem potencial 

para impactar os turistas usando a estrada regional EN258 para aceder à barragem de Cahora 

Bassa, a partir da capital provincial Tete. O projeto de desenvolvimento do Carvão de Estima 

refere medidas de mitigação que são descritas no capítulo 8 deste relatório, que inclui cortes 

de estradas especificamente projetados para minimizar a exposição à infraestrutura da mina 

enquanto se viaja pelas estradas desviadas. 

 

                                                 
2 manmm – metros acima do nível médio do mar (NT) 
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6.5 Sentido de Lugar 

Dado o terreno ondulante / semi-montanhoso, ambiente circundante relativamente não 

perturbado em termos de ausência de outros grandes projectos industriais / mineiros, e a 

proximidade da área do projecto em relação a Cahora Bassa, o sentido do lugar do ambiente 

circundante pode ser definido como parcialmente natural e intocado, com notáveis exceções, 

incluindo as atividades antropogénicas na proximidade imediata de assentamentos humanos, 

as linhas de energia adjacentes às actividades de mineração propostas e as estradas regionais 

de acesso na proximidade da actividade mineira proposta (vide fotos 6.1, 6.2 e 6.3 , 6,4 e as 

figuras 6.2 abaixo). 

 

 

Foto 6-1: Vista da área de infraestrutura proposta, olhando para sudoeste da Estrada 
Regional 258 

 

 

Foto 6-2: Vista para o poço proposto olhando para nordestes (notar as montanhas da Serra 
Dgunsa a norte) 

 

 

Foto 6-3: Vista dum assentamento rural típico (Thala) dentro da área proposta para o 
poço 
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Foto 6-4: Terreno ondulado dentro da área proposta para a infraestrutura (localização 
proposta para o reassentamento) 

 

 

 

Figura 6-1:Áreas Protegidas e Locais de Interesse de Moçambique

Estima Coal Mine 

Estima Coal Mine 

Cortesia da imagem - Go2Africa.com 

Cortesia da imagem - mozambiquetravelservice.com 
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Figura 6-2: Áreas Protegidas e Topografia Gerak do ambiente circundante
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6.6 Clima 

As condições climáticas foram obtidas como apresentado no relatório de Junho de 2015 da 

Bosch Stemele intitulado Concept Design Mini Pack # 0. Como actualmente não há estações 

climáticas próximas da área do projecto Estima, as condições climáticas de base foram 

estabelecidas usando o New-Loc Clim 1.10, um programa desenhado para fornecer 

estimativas de médias climáticas em locais onde não há observações disponíveis. As 

constatações do software também foram apoiadas por dados climáticos históricos da área de 

Chingozi, que fica a 90 quilómetros a sudeste. Apesar de os dados históricos de Chingozi 

possam não representar fielmente as condições climáticos no local do projecto de Estima, os 

padrões climáticos serão semelhantes. A inclusão das condições climáticas gerais neste 

relatório de Avaliação Visual tem importância nas medidas de mitigação para medidas de 

supressão de poeira durante a vida diária da mina, bem como para fins de rebentamentos. 

As Figuras 6.8 e 6.9 abaixo representam os valores médios de pluviosidade e temperatura em 

Chingozi desde o ano de 2000 até 2012 (World Weather, 2015). 

 

Figura 6-3: Gráfico de Pluviosidade Média para Chingozi: 2000 - 2012 

 

Figura 6-4: Gráfico de Temperaturas Médias para Chingozi: 2000 - 2012 
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Os dados de precipitação obtidos por New-Loc indicam que uma clara estação de chuvas 

ocorre de Novembro a Março, com a precipitação atingindo o pico em Janeiro. Os meses de 

Abril a Outubro são períodos secos. As temperaturas máximas atingem o pico a 40°C durante 

os meses de Outubro e Novembro, enquanto as temperaturas mínimas baixam para 12°C 

durante Junho/Julho. 

A direcção predominante do vento sopra de Sudeste para Noroeste durante todo o ano, com 

a velocidade do vento chegando ao pico nos meses de Setembro e Outubro a cerca de 6km/h. 

A classificação geral da área do projecto  de Carvão de Estima Coal é como área semi-árida, 

caindo dentro do clima de savana tropical de acordo com o sistema de classificação Koppen-

Geiger. 

 
 

7 IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS 

7.1 Receptores Sensitivos / Críticos 

Os grupos de visualizadores são uma coleção de visualizadores estão envolvidos em actividades 

semelhantes e possuem visões similares do desenvolvimento proposto. Dentro do ambiente 

receptor, os receptores visuais específicos experimentam diferentes visões do desenvolvimento 

proposto. Eles serão afectados devido à alteração de suas visões e, portanto, são identificados 

como parte do ambiente receptor e afectado. Os receptores visuais são agrupados de acordo com 

as semelhanças nas visões. Os receptores visuais incluídos neste estudo são: 

 Residentes; 

 Turistas; e 

 Motoristas. 

 

Os receptores visuais serão afectados devido a alterações em suas visões devido ao projecto 

proposto. Para determinar a sensibilidade destes receptores visuais é utilizado um sistema 

de classificação comumente utilizado (ver Apêndice A). Esta é uma classificação genérica dos 

receptores visuais e permite que o especialista em impacto visual estabeleça um nível de 

sensibilidade visual e consistente para os espectadores que estão envolvidos em diferentes 

actividades sem se envolver em extensas pesquisas públicas. 

 
Residentes 

No caso de vistas estáticas, tais como vistas de edifícios, a relação visual entre uma atividade e 

a paisagem não muda. O cone de visão é relativamente largo e o espectador tende a olhar a 

paisagem dum lado para o outro. Os residentes do ambiente afectado são, portanto, classificados 

como receptores visuais de alta sensibilidade, devido à sua exposição visual sustentada ao 

desenvolvimento proposto, bem como ao seu vivo interesse para com o seu ambiente de vida. 
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Turistas 

Os turistas são olhados como receptors de sensibilidade excepcionalmente alta. A sua atenção 

está focada na paisagem que eles utilizam essencialmente por prazer e apreciação da sua 

qualidade. Se bem que não hajam muitas atracções turísticas na área, os turistas poderão 

usar a R258 para atingir as atracções turísticas do Songo e do Lago de Cahora Bassa, que 

ficam a aproximadamente 20 km a noroeste da infraestrutura mineira proposta. 

 

Motoristas 

Os motoristas são geralmente classificados como receptores visuais de baixa sensibilidade 

devido às suas visões momentâneas e experiência quanto ao desenvolvimento proposto. Em 

condições normais, as vistas de um veículo em movimento são dinâmicas, uma vez que a 

relação visual entre a actividade está em constante mudança, bem como a relação visual 

entre a actividade e a paisagem em que são vistos. O cone de visão para motoristas, 

particularmente os condutores, é geralmente mais estreito do que para os espectadores 

estáticos. Motoristas, portanto, mostrar baixos níveis de sensibilidade, uma vez que a sua 

atenção é focada na estrada e a sua exposição a objectos na estrada é breve. 

 

Os receptores mais críticos identificados para o projeto de Carvão de Estima incluem 

moradores (aldeias e moradias locais) e motoristas. Todos os turistas foram incluídos no grupo 

de motoristas, uma vez que a sua interacção com o ambiente é limitado, principalmente na 

condução passando pela mina de carvão proposta em direcção à atração turística em torno 

de Songo e do Lago Cahora Bassa, a cerca de 20 km a noroeste da infra-estrutura mineira 

proposta. A rota de desvio planejada para a R258 contará com uma série de cortes de estradas 

que limitarão a exposição visual ao poço de mineração. 

 
Usando o ArcGIS, foi realizada uma operação-tampão através dos principais recursos de 

desenvolvimento de infra-estrutura que incluem a Mina a céu aberto, a área das instalações 

e lavaria (incorporando estruturas construídas, como escritórios, em torno da planta), pilhas 

de armazenamento (incorporando solo superficial e produto [carvão]). A saída da operação-

tampão é usada para identificar uma zona onde são antecipados diferentes graus de 

influência com base na descrição da topografia generalizada na região. As características 

topográficas específicas do local, combinadas com o plano de desenvolvimento do projecto 

da Mina de Carvão de Estima, melhoraram a definição das Zonas de influência para formar 

áreas segmentadas com quantidades variadas de exposição visual. 

 
Foram identificados receptores sensíveis (vilas e estradas regionais) dentro de uma Zona 

Potencial de Influência (PZI) de 10km da infra-estrutura mineira proposta, e listados na 

Tabela 7.2 abaixo: 
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Tabela 7-1: Lista de Potenciais Receptores Sensíveis 

Lista de Receptores Críticos 

Receptor 
Categoria do 
Receptor 

Infraestrutura mais próxima 
Distância ã Operação 
mineira mais próxima 

Chitima Aldeia Mina a céu aberto 9 km 

Chitima Caho Aldeia Mina a céu aberto 5 km 

Chissua Aldeia Mina a céu aberto Imediato (requer realocação) 

Thala Aldeia Mina a céu aberto Imediato (requer realocação) 

Cadziphande Aldeia 
Mina a céu aberto/Desvios de 
estradas 

2.5km 

Cruzamento Ponte Aldeia Planta/Empilhamentos Imediato (requer realocação) 

Cavulancie Aldeia Refinaria/Planta/Empilhamentos Imediato (requer realocação) 

Matumbamphulo Aldeia Refinaria/Planta/Empilhamentos Imediato (requer realocação) 

Chibagadigo Aldeia Planta Imediato (requer realocação) 

Nhampbangala Aldeia Desvio da linha de energia 2km 

 

Para identificar e quantificar a magnitude potencial do impacto em tais receptores, foram 

executadas, para a infra-estrutura proposta, análises individuais de viewsheds (áreas que têm 

visibilidade direta à infra-estrutura proposta). Devido à abordagem faseada para a mineração 

do poço, foram executadas várias viewsheds para identificar a exposição visual ao poço nas 

várias fases. Os componentes da infraestrutura para os quais foram realizadas as viewsheds 

estão listados na Tabela 7.3 abaixo. 

 
Tabela 7-2: Análise de Viewshed para os Tipos de Infraestrutura 

Parâmetros da infraestrutura na análise do Viewshed 

Infraestrutura 
Pegada 
vertical 

Mina a céu aberto (Fase 2022 - 2024) ± 5m 

Mina a céu aberto (Fase 2025 - 2029) ± 5m 

Mina a céu aberto (Fase 2030 - 2034) ± 5m 
Mina a céu aberto (Fase 2035 - 2039) ± 5m 
Pilhas & Bermas ± 25m 

Edifícios (Escritórios e Complexos) ± 10m 

Preenchimento ± 15m 

Refinaria ± 30m 
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7.2 Resultados da Viewshed 

Os resultados da análise individual do viewshed indicam que a visibilidade da infraestrutura 

superficial proposta será restrita à área do vale do sistema do rio Sanangoe. Os principais 

resultados e constatações da análise de viewshed para cada sítio modelado são discutidos abaixo: 

7.2.1 Resultados da Viewshed da Fase do Poço 

Foram executadas viewsheds individuais para as diferentes fases da mina, que podem ser 

encontradas nas figuras 7-1 a 7-4. Os resultados mostram que mais de 80% da área identificada 

como a região Receptora de Alta Sensibilidade, com um tampão de 2 km, tem uma 

classificação de exposição visual baixa a alta. A topografia ondulada no sistema do rio 

Sanângoè dá aos receptores, no ambiente imediato de mineração, uma exposição de baixa a 

média, o que aumenta para uma alta exposição no noroeste à medida que a topografia 

aumenta para as cristas da região. 

A variação topográfica fora da região tampão de 2 km difere da do terreno ondulado e mostra 

mais variação na elevação na forma de cumes e vales. O terreno semi-montanhoso actua como 

um anteparo eficaz que impede a visibilidade para as operações de poço, para a maioria dos 

receptores a Leste do local de mineração proposto. A berma, combinada com o terreno, evita 

que os receptores tenham um contacto visual para as operações do poço em quase toda a 

extensão da estrada R258 desviada. Nos casos onde o modelo de viewhed mostrou exposição, 

os cortes de estrada propostos para serem feitos constituirão também um anteparo adicional. 

A altura da berma também restringe qualquer contacto visual directo com as operações dentro 

do poço até que o desvio de R258 comece a dirigir-se na direção nordeste-sudoeste. O topo do 

depósito temporário de rejeitos proposto, também será visível ao longo do tempo por uma curta 

duração, logo acima da berma, quando viajar ao longo do desvio R258. 

A poeira das operações de rebentamento terá um impacto visual nas operações e estradas 

dentro da zona de influência de 2 km. No entanto, é comum em procedimentos de operações 

mineiras, haver um cronograma de rebentamento que obriga a encerramentos das estradas 

desde 15 minutos antes até 15 minutos após qualquer encerramento programado. Qualquer 

queda antecipada da poeira criada durante os rebentamentos, bem como a poeira gerada pelas 

operações do dia-a-dia, seguirão provavelmente na direção predominante dos ventos, de 

sudeste a noroeste. O desenvolvimento proposto de Chitima Caho será protegido contra poeiras 

por uma série de faixas que estarão entre a aldeia de reassentamento e a operação de 

mineração. 

7.2.2 Resultados da Viewshed de Pilhas de Armazenamento e Bermas 

O design proposto da berma oeste do projecto do Carvão de Estima funciona como uma tela 

para impedir a exposição visual directa para o poço, com a excepção da secção onde a R258 

segue ao longo duma crista de direcção nordeste/sudoeste. Para esta secção particular da 

estrada, a plantação de árvores ao longo do perfil da estrada irá reduzir a exposição ao poço. 
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A berma e as pilhas de armazenamento são 90% visíveis na zona de alta sensibilidade devido 

às elevações planeadas para elas (entre 25 e 30m) juntamente com o terreno ondulante no 

vale do rio. Entre a região de sensibilidade moderada de 2 a 5 km, a exposição visual diminui 

a uma taxa elevada devido à mudança de terreno. O desenvolvimento de habitações do 

reassentamento planeado em Chitima Caho não terá nenhuma linha de visão para a Berma e 

pilhas de armazenamento. 

7.2.3 Resultados da Viewshed de Escritórios e Complexos 

Os escritórios e complexos propostos terão uma elavação máxima de 10 metros. Os escritórios 

e complexos propostos serão visíveis da estrada desviada ao longo da R258 mas com baixa 

exposição VISUAL. Os escritórios e complexos serão visíveis com alta exposição à actividade 

na parede da berma e na refinaria. A visibilidade dos escritórios e complexos segue o mesmo 

padrão que a berma e as pilhas de armazenamento, com o aumento da distância em relação 

ao local proposto. 

7.2.4 Resultados da Viewshed da Refinaria 

A refinaria tem uma crista que corre ao longo do lado sudeste da localização proposta. 

Qualquer potencial receptor localizado no outro lado da crista não terá qualquer contacto 

visual com a refinaria. Esta terá uma alta exposição visual a partir da estrada proposta que 

seguirá para Chitima Caho e Chitima. 

A poluição visual do ar produzida pela refinaria será visível da instalação planeada de Carvão 

de Estima, mas com a direção do vento predominante, soprando de sudeste para noroeste, a 

poluição visual do ar produzida pela refinaria seguirá para noroeste em direcção ao Songo. 

7.2.5 Resultados da Viewshed do Aterro 

A localização proposta do aterro resulta num alto grau de exposição visual na região 

ocidental, que tem um maior intervalo de elevação do que o aterro proposto. A região leste 

tem um alto grau de exposição à parte leste na região do receptor de alta sensibilidade. O 

terreno actua então como um anteparo eficaz, o que dá às restantes um ou nenhuma ou uma 

muito baixa exposição visual. A aldeia de reassentamento proposta de Chitima Caho permite 

uma extensão da povoação para áreas que foram modeladas como altas regiões de exposição 

visual com base na análise viewshed. 

A análise de viewshed de todos os sítios propostos mostra que os impactos visuais primários 

resultantes da infraestrutura proposta permanecerão localizados no contexto, com a maior 

exposição visual restrita dentro duma faixa de 2-5 km da infraestrutura superficial proposta. O 

programa da mina de Carvão de Estima prevê que as comunidades locais que possam ficar dentro 

do raio de influência de 2 a 5km da operação mineira sejam transferidas para Chitima Caho, que 

está protegida de qualquer exposição visual pelo relevo que se situa entre o local de 

reassentamento proposto e o local da mina proposto. As comunidades que não tenham sido já 

reassentadas serão expostas à estrada, à linha de energia e ao desenvolvimento de pipeline.  
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Figura 7-1: Análise Viewshed para a fase 2020 -2024 da Mina a Céu Aberto 
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Figura 7-2 : Análise Viewshed para a fase 2024 -2029 da Mina a Céu Aberto
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Figura 7-3: Análise Viewshed para a fase 2030 -2034 da Mina a Céu Aberto 
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Figura 7-4: Análise Viewshed para a fase 2035 -2039 da Mina a Céu Aberto 
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Figura 7-5 : Análise Viewshed das Pilhas de Armazenamento e das Bermas 
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Figura 7-6: Análise Viewshed para os Escritórios e Complexos 
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Figura 7-7: Análise Viewshed para a Refinaria 
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Figura 7-8: Análise Viewshed para o Aterro 
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7.3 Magnitude Geral do Impacto Visual 

Com base nos resultados de modelagem ilustrados nas figuras acima, a magnitude global do 

impacto visual será descrita abaixo. A magnitude do impacto visual incorpora quatro critérios 

para calcular a magnitude global. Eles incluem a viewshed (percentagem de visibilidade 

extraída com o PZI), Distância de Visualização (distância dos receptores sensíveis / críticos 

da infraestrutura superficial proposta dentro da viewshed), Capacidade de Absorção Visual 

(a capacidade do ambiente natural de absorver a actividade proposta); e a Sensibilidade dos 

receptores (descrito no capítulo 7.1.1). 

 

Viewshed 

A viewshed combinada é moderata (2), uma vez que o total da viewshed cobre 

aproximadamente 25 – 50% do PZI combinado. 

 

Tabela 7-3: Avaliação da Viewshed 

Avaliação Viewshed 

 Alta (mais de 50% da 
zona de influência) 

Moderada (entre 25 -50% 
da zona de influência) 

Baixa (abaixo de 25% da 
zona de influência) 

Infraestrutura 
superficial 

3 2 1 

 

Distância de Visualização 

A distância de visualização é alta (3) com base na proximidade das aldeias e motoristas em 

relação à infraestrutura proposta. 

Tabela 7-4: Avaliação da Distância de Visualização 

Distância de Visualização para a Infraestrutura Superficial Proposta 

 Alta (menos de1km) Moderata (entre 1- 2km) baixa (entre 2- 5km) 

Residentes 3 2 1 

Turistas nenhuma nenhuma nenhuma 

Motoristas 3 2 1 

 

Capacidade de Absorpção Visual 

A capacidade de absorção visual é moderada a alta (impacto moderado a baixo) (1,5) com 

base na capacidade do ambiente circundante em absorver a actividade mineira proposta. Isto 

é principalmente devido à presença de terreno e vegetação que funcionam como antepara 

visual.. 
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Tabela 7-5: Avaliação CAV 
 

Capacidade de Absorpção Visual 

  

Alta (Capacidade alta 
de a paisagem 

absorver o 
desenvolvimento) 

Moderada (Capacidade 
moderada de a paisagem 

absorver o 
desenvolvimento) 

Baixa (Capacidade 
baixa de a paisagem 

absorver o 
desenvolvimento) 

Infraestrutura 
superficial proposta 

1.5 3 

 

Sensibilidade 

A sensibilidade dos receptores é alta (3) uma vez que os residentes das aldeias constituem a 

vasta maioria dos receptores sensíveis identificados. 

Tabela 7-6: Avaliação da Sensibilidade 

Sensibilidade do Receptor 

 Alta (Turistas e 
Residentes) 

Moderata (Pessoas 
praticando desporto, 

então a sua vista não está 
focada na paisagem) 

Baixa (Pessoas a 
trabalhar, motoristas 

e pessoas focadas 
noutras actividades) 

Infraestrutura 
superficial proposta 3 2 1 

 

Considerando os factores acima, a magnitude geral do impacto visual da infraestrutura 

superficial proposta pelo projecto de Carvão de Estima é moderada a alta (2.375),  

 

Tabela 7-7: Avaliação da Magnitude 

Magnitude Evaluation 

  Viewshed 
Distância 

Visual  

Capacidade de 
Absorpção 

Visual 
Sensibilidade Magnitude 

Intensidade 
Global 

2 3 1.5 3 2.375 

      

 Graus de Magnitude    

 1 = baixa     

 2 = moderada     

 3 = alta     
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8 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

8.1 Mitigação Geral 

As medidas de mitigação propostas abaixo podem ser aplicadas em duas fases: 

8.1.1 Plano de Gestão Ambiental Operacional (PGA) 

 

 Supressão de Poeiras – A supressão diária de poeira deve fazer parte da 

gestão diária da mina. A supressão de pó deve ser aplicada em áreas abertas 

e desprotegidas, como estradas de cascalho e superfícies nuas sem 

pavimentação. Devido ao clima no local da mina de Estima, aumentar o teor 

de humidade na superfície das estradas não será uma solução viável. A 

colocação de quebra-ventos vai diminuir a velocidade e mesmo ajudar a 

mudar a direção do vento. A opção de quebra-ventos inclui plantação de 

filas de árvores na direção de origem do vento (sudeste). A berma ainda 

pode ser uma opção viável para aumentar o teor de humidade da superfície. 

A velocidade com que os veículos das minas percorrerão a berma também 

deverá ser regulada, o que ajudará a reduzir a dispersão de poeira nas 

proximidades. 

 Quaisquer estruturas de natureza permanente feitas de materiais incluindo 

metal e betão, devem ser pintadas de cores semelhante à terra (castanhos, 

verdes, etc) para limitar o contraste de tais estruturas com a vegetação 

natural e o terreno. Metais altamente reflectoress devem ser evitados para 

limitar a reflexão e o brilho dessas estruturas. 

 Um plano de reabilitação e re-vegetação deve ser desenhado para a gestão 

de áreas de corte e enchimento, tais como a mina a céu aberto, os 

empilhamentos de solo superficial e as áreas de berma. Isso exigiria a 

contribuição de um arquitecto paisagista e / ou botânico. O programa de 

desenvolvimento de Estima tomará isso em atnção, usando a sua abordagem 

de mineração faseada, que irá retro-preencher e contornar as áreas 

mineradas, à medida que o poço progride de leste para oeste. 

 Áreas de corte e enchimento, como o poço aberto, empilhamentos de solo 

superficial, as águas pluviais e as bermas de segurança devem ser projetados 

com uma abordagem contornada para evitar linhas rectas rudes que são 

visualmente invasivas. Contorno, remodelação, preenchimento e vegetação 

como parte de um plano de reabilitação simultâneo já foi incluído no plano 

de desenvolvimento para limitar a intrusão visual no ambiente circundante. 
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 A revegetação de áreas de corte e preenchimento deve ser feita desde o 

início, sempre que possível. A revegetação das áreas expostas e das áreas 

de corte e enchimento serve para limitar qualquer intrusão visual, limitando 

ao mesmo tempo outras implicações ambientais degradantes como a erosão, 

a poeira e a poluição do ar. 

 Plano de Iluminação - Deve ser elaborado um plano de iluminação detalhado. 

Este plano deve tomar medidas para limitar derramamentos de luz dentro 

da área da planta e de quaisquer outras áreas que necessitem de iluminação 

de segurança. As áreas onde se espera que forneçam os mais altos impactos 

de iluminação incluem equipamentos temporários e móveis associados à 

construção e ao crescimento operacional do poço da mina. A iluminação 

também deve estar focada no poço e nos elementos operacionais exigidos 

pela mina. 

 Sempre que possível, as áreas perturbadas devem ser minimizadas. Limitá-

las irá diminuir directamente o impacto visual resultante sobre o ambiente 

circundante e sobre os receptores críticos dentro do ambiente. 

 

8.1.2 Plano de Encerramento [Reabilitação, Remediação e Cuidados Posteriores]  

 

 O desmantelamento de infraestruturas, paisagismo, contorno de áreas de 

corte e preenchimento, re-vegetação e manutenção / cuidados posteriores 

terão de ser incluídos na reabilitação e cuidados posteriores. Isso exigirá a 

contribuição de um arquitecto paisagista e / ou botânico. 

 A supressão de poeiras e monitorização de áreas re-vegetadas / reabilitadas 

deve ser feita durante um período de dois anos após o encerramento da 

mina. 

 O buraco que será deixado após a fase final da mineração poderá ser 

transformado numa área de valor cénico, considerando que foi proposto um 

miradouro de observação no ponto alto da R258 

 Se a Mina de Estima for adiante com esse miradouro, a sua manutenção tem 

de ser incluída nos cuidados posteriores. 

 

8.2 Medidas de Mitigação Específicas para Receptores Críticos 

As medidas de mitigação específicas para limitar os impactos visuais em receptores sensíveis 

e críticos, listados no capítulo 7.1.1, incluem: 
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 Linha de visão protegida usando árvores grandes - Para a vida da mina de 

mais de 30 anos, grandes árvores deverão ser plantadas na proximidade de 

comunidades que podem recusar o programa de reassentamento. Isso iria 

interceptar a linha de visão e também agir como uma quebra de vento 

natural para qualquer poluição de poeira que possa resultar das operações 

de mineração propostas. Isso teria que ser feito após consulta a um botânico 

qualificado para ajudar com os melhores tipos de árvores para os requisitos 

climáticos locais e de água. Árvores indígenas seriam preferíveis. 

 Nos casos em que da R258 desviada se podem observar os escritórios de 

mineração e complexos, a sua estética deve ser projectada para ter um 

elemento de arquitetura verde, e que também inclui o plantio de árvores e 

vegetação, bem como a sua manutenção em torno dos edifícios. 

 Onde a R258 corre ao longo do cume que tem uma linha de visão direta para 

o poço e toda a operação de mineração, ser ser colocado um miradouro 

apropriado. Devem então ser plantadas árvores ao longo das áreas ao longo 

do cume que são consideradas perigosas, para melhor limitar a exposição 

visual de toda a operação de mineração para a plataforma de visualização. 

 A berma é visível em quase toda a extensão da R258 e futuro desvio. As 

encostas da berma devem ser arborizadas. Após 3 - 5 anos, as encostas 

arborizadas teriam uma aparência contrastante para o aspecto nu da berma. 

 As encostas da refinaria que estão viradas para a R258 desviada devem ser 

arborizadas. Alternativamente, um corte de estrada pode ser desenvolvido 

para limitar a exposição visual ao viajar à volta do topo.  

A Figura 8.1 mostra as medidas de mitigação recomendadas baseadas nos resultados deste 

estudo. As áreas de mitigação que foram classificadas como "Alto potencial de mitigação 

visual" são medidas de mitigação são altamente recomendadas com base nos resultados da 

visualização em relação a quaisquer receptores potenciais. Medidas de mitigação que foram 

classificadas como "Médio - Baixo potencial de mitigação visual" são medidas de mitigação 

que são de natureza temporária ou ocorrem em áreas que têm uma exposição visual 

relativamente baixa em receptores potenciais. 
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Figura 8-1 Medidas de mitigação propostas – Todas as fases 
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9 CONTROLE E MONITORAÇÃO DO PGA 

As medidas de mitigação necessárias serão parte do PGA e dos planos de encerramento e 

financeiro. 

Os impactos visuais são de natureza temporária e serão grandemente reduzidos após o 

encerramento, reabilitação, manutenção e cuidados posteriores. À mina caberá a 

responsabilidade de assegurar que os impactos visuais tenham sido adequadamente geridos e 

reabilitados, em consulta e de acordo com as autoridades locais competentes. 

Os profissionais que a mina exige para garantir que tais impactos são adequadamente geridos 

incluem um arquitecto paisagista / profissional especialista em reabilitação de mina para o 

contorno de paisagismo, terraços de áreas de corte e enchimento; e um botânico especialista 

para a vegetação de qualquer área perturbada. 
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