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ENRC Mozambique Limitada (ENRC) faz parte do Grupo ERG, um grupo diversificado 

de recursos naturais envolvido nas operações de exploração mineira, transformação, 

energia e transportes no Cazaquistão, China, Rússia, Brasil e África (República 

Democrática do Congo, Zâmbia, Moçambique e África do Sul). A ENRC tem vindo a 

operar em Moçambique desde 2010 e dispõe de escritórios em Maputo e em Chimoio. 

São abaixo indicados os detalhes de contacto das operações africanas da ENRC.  

 

DETALHE ENRC MOZAMBIQUE LIMITED ERG COAL 

Nome José Dai Gavin Horscroft 

Endereço postal Rua de Mukumbura 434 

Maputo 

Moçambique 

 

E-mail jose.dai@enrc.com Gavin.Horscroft@ergafrica.com 

Número de telefone + 258 21 242 600 +27 11 552 4369 

Número de telemóvel + 258 84 302 3900  

Número de fax + 257 21 492 649  

 

ENRC tenciona desenvolver um projeto de exploração mineira e de transformação de carvão perto de Chitima 

no distrito administrativo de Cahora Bassa na província de Tete de Moçambique. Este projeto é designado por 

Projeto de Carvão Estima (ECP).  A opção local e o formato proposto para o ECP é descrito abaixo. O mineral 

alvo da mina proposta é o carvão e em termos gerais o desenvolvimento proposto incluirá: 

 A Minas a céu aberto; 

 Terreno de cobertura e manuseamento do carvão e reservas; 

 Transformação do carvão (esmagamento, triagem e lavagem);  

 Reservas de produto do carvão; 

 Gestão dos resíduos mineralizados e não-mineralizados; 

A VISÃO ENRC 
“Pretendemos desenvolver o nosso negócio e simultaneamente manter o nosso 

compromisso com o respeito pelo meio ambiente, proporcionando locais de trabalho 
seguros e saudáveis e fazendo uma contribuição positiva para as sociedades nas 

quais estamos em atividade” 

QUEM É A ENRC MOZAMBIQUE LIMITADA 

VISÃO GERAL DO PROJETO 

mailto:jose.dai@enrc.com
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 Gestão da água; 

 Serviços de apoio e infraestrutura; e 

 Alojamentos e instalações para o pessoal. 

Adicionalmente aos componentes específicos da exploração mineira acima referidos, o projeto também terá 

necessidade de: 

 Realojamento de várias famílias na zona do projeto; 

 Desvio de secções dos rios Sanangué e Chitumbe; 

 Desvios de estradas e melhorias; e 

 Desvios de linha de alimentação elétrica. 

Existe uma diversidade de opções para a utilização do produto ou produtos do carvão. O primeiro passo é 

utilizar o carvão extraído numa central de produção de energia designada alimentada com combustão do 

carvão. Um segundo passo é utilizar o carvão como matéria-prima a ser processada em vários produtos 

petrolíferos e de ureia numa Refinaria de Carvão para Petróleo Liquefeito e Ureia (CTLU). Uma terceira 

alternativa, é a que o carvão lavado pode ser exportado.  Estas instalações designadas de utilização final 

constituirão a matéria de um processo de Avaliação Ambiental separado, ainda que tenha sido realizada uma 

análise de risco ambiental de alto nível. Este documento é um resumo não-técnico da Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA) compilada em suporte da candidatura da ENRC para uma autorização ambiental para o Projeto 

de Carvão Estima. 
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As minas de carvão a céu aberto cobrem uma grande área e estão abertas à superfície. O solo e a rocha são 

inicialmente fragmentados com explosivos e removidos com pás e camiões. O veio de carvão é extraído em 

réguas e é transportado em camiões e tapetes rolantes a fim de ser tratado para o respetivo uso final. A Mina 

de Carvão Estima incluirá uma escavação única, progredindo de oeste para leste.  Serão usados métodos 

normais de extração por detonação, camião e pá, com uma extração de minério expectável de 24 horas por 

dia, sete (7) dias na semana. A extração de minério continuará durante 30 anos e a zona será simultaneamente 

reabilitada. 

 

O QUE A EXPLORAÇÃO MINEIRA A CÉU ABERTO? 
 

A zona da mina e a infraestrutura proposta são mostradas na figura 2. 
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No início, o projeto foi classificado pelo organismo competente (então MICOA, agora MITADER) como um 

projeto de categoria A em conformidade com a Lei Nacional Ambiental (Lei nº 20/1197) considerando os 

requisitos específicos dos Regulamentos de Avaliação de Impacto Ambiental (Decreto nº 45/2004 conforme 

alterado pelo Decreto nº 42/2008). Além disso o projeto está qualificado de acordo com os Regulamentos 

Ambientais para as Atividades de Extração de Minério (Decreto 26/2004) como uma atividade de nível 3. Em 

conformidade com os requisitos de ambas as categorias de projetos A e de atividades de extração de minério 

Nível 3 é exigida um AIA. Assim sendo, a ENRC realizou a respetiva Avaliação de Impacto Ambiental e as 

Avaliações de Impacto Social.   

É de notar que a legislação referida foi sujeita a uma alteração após o início e a classificação da AIA. Após 

consultar o MITADER as classificações mantiveram-se inalteradas. A participação pública e os processos de 

submissão foram todavia alinhados com os requisitos atuais conforme definido no Decreto nº 54/2015.  

 

 

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) do Projeto de Cravão Estima foi iniciada pela Consultec,Lda em 

colaboração com a Epoch Resources (Pty) Ltd. em 2010. Isto incluiu um relatório de análise, uma Avaliação 

de Âmbito e Viabilidade (incluindo a Participação Pública) e uma proposta de Avaliação de Impacto Social e 

Ambiental. A EPDA e ToR para a AIA foram aprovadas pelo MICOA (o organismo competente na altura) por 

carta datada de 5de outubro de 2012 e com a Refª nº: 140/GM/DNAIA/MICOA/12. 

QUADRO REGULAMENTAR 

Requisitos gerais para extração de minério a céu aberto incluem: 

Camiões de 
reboque 

Tapetes rolantes 

Explosivos e 
detonação 

Reservas 

Estradas 

 

 

 

Barragens 

Escavações 
profundas 

Alojamento 

Infraestruturas 
de serviços tal 
como linhas 
elétricas e 
condutas 

HISTÓRIA DO PROJETO 
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A viabilidade técnica do projeto foi revista pela ENRC, e durante esse período o processo de AIA foi adiado. 

Após uma revisão com sucesso, o Projeto de Carvão Estima foi reiniciado. A GCS (Pty) Ltd foi nomeada para 

avaliar o relatório provisório de AIA e isto concluiu os estudos adicionais que eram exigidos para o 

cumprimento com as Normas Nacionais e Internacionais e para assegurar que os impactos do projeto se 

encontravam alinhados com a alteração do plano do projeto. A ENRC seguidamente contratou a GCS (Pty) Ltd 

para atualizar a AIA de modo a cumprir com as referidas necessidades. Esta foi completada e está agora em 

processo de ser submetida ao público para debate antes da apresentação final ao MITADER como parte da 

candidatura da AIAS.  

 

 

Este documento é um resumo não-técnico da proposta da AIAS e é disponibilizada para debate público em 

conjunto com a AIA, AIS e os relatórios dos especialistas. As consultas públicas serão realizadas nos seguintes 

locais: 

 Aldeias de Chissua Sede, Cahô, Chissua Tara e Chissua Cruzamento Ponte: dirigidas às comunidades 

na instalação do projeto ou nas suas proximidades. 

 Chitima-Sede: dirigida às autoridades e aos acionistas institucionais, ao nível do distrito; 

 Tete: dirigida às autoridades e aos acionistas institucionais, ao nível da província; e 

 Maputo: dirigida às autoridades e aos acionistas institucionais, a nível nacional; 

As datas e os locais para as reuniões serão divulgados com pelo menos 15 dias úteis antes dos eventos. Estes 

serão divulgados nos jornais e na rádio. A intenção dos eventos da participação pública é: 

 Fornecer informação atualizada aos acionistas relativamente ao projeto; 

 Comunicar aos acionistas os resultados, as conclusões dos relatórios dos especialistas; 

 Reunir informação e garantir a validade dos relatórios; 

 As dúvidas relativas ao documento e as questões relacionadas com o processo e os resultados do 

relatório; 

 Recolher os comentários e sugestões dos acionistas acerca dos relatórios e dos planos de gestão antes 

da apresentação final ao MITADER; e  

 Assegurar que o cumprimento com as regulamentações é mantido no que se refere à participação dos 

acionistas. 

Os resultados destas reuniões serão gravados num relatório de comunicação formal aos acionistas e serão, 

sempre que relevante, incluídos no relatório final. Haverá uma ronda final de consulta anteriormente à 

apresentação ao MITADER na qual o documento será apresentado. As questões, dúvidas e comentário serão 

aceites no evento bem como pela GeoAmbiente ou GCS ao longo de toda o processo de apresentação.  

PRÓXIMOS PASSOS E COMO SE PODE ENVOLVER 
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Clima 

As condições climatéricas na zona do projeto são normalmente de tempo seco, interior, clima tropical com 

padrões de clima sazonal fortemente definidos.  As estações de inverno tropical são quentes e secas, sendo 

o clima no verão quente, seco e ventoso.  A maioria da chuva que cai na zona é entre o início de dezembro e 

o início de março.  Os padrões do clima local são também influenciados pela Serra Dgunsa que rodeia a norte 

a zona do projeto.   

Geologia, solo e capacidade da terra 

A geologia determina a formação do solo e os potenciais impactos geoquímicos bem como o transporte de 

contaminação.  De um modo geral, a geologia local apresenta um potencial diversificado de formação ácida 

em consequência da exposição do projeto proposto.   

O solo é uma componente importante da “funcionalidade do ecossistema” como a fundação do habitat e como 

facilitador dos ciclos de nutrientes.  Assim, os solos são considerados uma serviço de suporte do ecossistema, 

dos quais o uso da terra pelas plantas, pelos animais e pelo ser humano estão diretamente dependentes.  O 

tipo dos solos e a fertilidade variam ao longo da instalação com a subjacente topografia e geologia.  Por 

conseguinte, a capacidade das várias áreas no local para apoiar as plantas naturais e cultivadas modifica-se 

em toda a instalação. Sendo o potencial dominante do solo a agricultura com limitações e região 

desértica/pastagem.  A utilização atual da terra identificada na zona inclui zonas residenciais rurais, de 

cultivo, hortas e pastagens.  O cultivo e as hortas são maioritariamente nas zonas planas das encostas médias 

a baixas e perto dos rios, uma vez que os solos destas zonas são profundos o suficiente para a agricultura.  

Zonas mais altas nas colinas são maioritariamente usadas como campos de pastagem e de cultivo de pequena 

dimensão nos quais os solos são mais profundos. 

Ecologia 

A zona do projeto vai até à vasta eco-região de Mopane e inclui a vegetação e o habitat natural, ainda que 

afetados.  Acontece que várias árvores e espécies de arbustos são usados pelas populações locais, seja como 

combustível, alimentação, uso medicinal e/ou material de construção, entre outros usos. Em zonas que têm 

uma elevada densidade populacional, áreas que rodeiam especificamente aldeias, a vegetação foi 

significativamente afetada através da agricultura, do corte da madeira, pastagens e atividades de desbaste 

e de queimadas. A pastagem da camada herbácea e o abate de árvores para combustível alteraram a estrutura 

da vegetação, que atualmente é na sua maioria de arbustos. Quando significativamente degradada, estes 

matagais podem incluir espécies invasivas e exóticas. Em geral, é aplicável à zona do projeto uma 

sensibilidade do habitat da vegetação rasteira e de médio porte, com o habitat ribeirinho apresentando uma 

sensibilidade de mádia a alta. 

A anteriormente rica fauna de mamíferos da vasta região é atualmente dominada por espécies de caráter 

genérico mais amplamente distribuídas, com uma elevada tolerância de interferência e ecológica. Isto pode 

ser atribuído à redução do habitat promovido pelo cultivo itinerante e pelas práticas de pastagem, as quais 

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE 
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incluem técnicas de desbaste de queimadas, produção de lenha e de carvão vegetal, incêndios não 

controlados, caça, bem como conflitos armados. Os habitats com a mais elevada diversidade de mamíferos 

estão associadas com as florestas de embondeiros e de vegetação ribeirinha, seguidos pelas matas de Mopane 

e as florestas, prados e floresta de acácias. Devido à drenagem das águas superficiais não perenes, a maioria 

das espécies de aves na zona do projeto estão associadas com vegetação ribeirinha não perene, vegetação de 

savana e vegetação modificada. Devido à natureza não perene destes rios, é expectável que as comunidades 

de peixes nos mesmos sejam altamente dependentes da recolonização da corrente principal do rio Zambeze 

durante o período de caudal contínuo. Acima de tudo, é aplicável ao projeto a sensibilidade do habitat da 

fauna para a zona do projeto, com uma sensibilidade média e elevada existente nas zonas ribeirinhas. 

Águas Superficiais 

A maior linha de drenagem ao longo da zona do projeto é o rio não perene Sanangué que tem nascentes de 

água na zona circundantes.  Os afluentes não perenes Chitumbe e Tsacoue unem-se ao Sanangué a partir do 

norte e do sul, respetivamente.  Vário afluentes pequenos, não perenes, sem designação correr para estes 

afluentes não perenes e para o rio Sanangué.  Todos estes rios secam completamente durante o período de 

inverno quando não há praticamente chuva.  Estes rios são no entanto, propensos a inundações rápidas em 

ocasiões de queda intensa de chuva. 

A qualidade da água nestes rios é grandemente afetada por interações rocha-água, com determinados 

elementos presentes em concentrações naturalmente elevadas acima dos limites moçambicanos e 

internacionalmente aceites para a água potável.  Estes incluem Ca, Fe, Mn, P, Sb e incidentes limitados de 

As e de V. Adicionalmente, a falta de saneamento na zona resulta em contagens microbianas muito elevadas.  

As comunidades circundantes são profundamente dependentes dos fluxos de água superficiais para uso 

doméstico e para a agricultura bem como para fins de pastagem.  Durante as épocas em que não há leito, são 

observados numerosos poços feitos à mão ao longo das linhas de drenagem, para aceder aos leitos à superfície 

(aquífero aluvionar).  Plantio de culturas em e adjacentes ao leitos secos dos rios é também uma prática 

comum na região.  Consequentemente, potenciais reduções na existência e/ou deterioração na qualidade da 

água da superfície em resultado do projeto poderia ter impactos altamente prejudiciais nos utilizadores da 

água e nas respetivas práticas de subsistência. 

Lençóis freáticos 

Foram identificados na zona do projeto quatro aquíferos distintos: 

 Aquífero(s) freático(s) pouco profundo(s) são associados a rios e ribeiros.   A água é armazenada na 

porosidade principal do material quente com recarga através de infiltração direta da precipitação e 

do escoamento superficial de curta duração.   Por conseguinte, a saturação é considerada esporádica, 

produzindo unidades aquíferas localizadas pouco profundas.  Também, devido ao clima semiárido, a 

natureza efémera do caudal, os recursos de águas subterrâneas neste aquífero não são abundantes e 

é expectável que a água subterrânea apenas ocorra em resultado do caudal após eventos de 

precipitação. 
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 O material desagregado do aquífero freático assenta em média 3 a 3,5 m abaixo do nível do solo, com 

a existência de bolsas mais profundas isoladas em resultado da intempérie provavelmente associado 

a caraterísticas estruturais geológicas (por ex. fraturas, zonas sísmicas).  O potencial fornecimento 

de água deste sistema é considerado limitado devido a profundidades desagregadas limitadas em toda 

a instalação do projeto.  Os processos de recarga são por meio de infiltração direta da precipitação 

e recarga focada em depressão a partir do escoamento.   

 Aquíferos de rochas fraturadas estão associados com Sedimentos do Supergrupo Karoo o qual inclui 

uma sequência espessa de sedimentos intercalados de xistos, arenitos e carvão, cobrindo de forma 

irregular as rochas graníticas do subsolo.  O armazenamento de água é limitado por porosidade 

principal limitada e o movimento da água é predominantemente associado com as estruturas 

geológicas e com a fracturação associada. 

 Os aquíferos de rochas fraturadas do Complexo do Subsolo Neoproterozóico são limitados pela 

porosidade principal destas rochas de subsolo com armazenamento de água, sendo o movimento 

predominantemente associado com estruturas geológicas e fratura associada. 

Em geral, a variação dos níveis de água subterrânea é entre 7 e 34 m abaixo do nível do solo.  Baseado nos 

registos do nível de água subterrânea e assumindo a ligação hidráulica em todos os sistemas aquíferos (i.e. 

Interligação das estruturas geológicas) o caudal determinado de águas subterrâneas em toda a zona do projeto 

é de noroeste para sudoeste, semelhar ao da topografia da superfície. 

A qualidade prevalecente da água subterrânea é um tipo de sódio-bicarbonato, normalmente associado com 

um sistema dinâmico controlado.  Foram encontrados desvios da qualidade prevalecente da água subterrânea 

em toda a instalação e poderiam ser-lhe atribuídas alterações nos controlos geológicos e / ou alterações nas 

caraterísticas do aquífero.  Globalmente, os níveis da Condutividade elevada naturalmente e do Total de 

Sólidos Dissolvidos (TSD), bem como as concentrações geradas de Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Sódio (Na), 

Sulfato (SO4), Cloro (Cl), Fluoreto (F), Manganês (Mn) e Amónio (NH4) são observados no padrão das águas 

subterrâneas. São também observadas ocorrências limitadas de dureza elevada e de concentrações de ferro 

(Fe), Alumínio (Al) e Ortofosfato (PO4). São observadas várias ultrapassagens dos padrões tanto da OMS como 

da água potável moçambicana. 

O uso de água subterrânea na região é principalmente para fins domésticos com abeberamento dos animais 

em menor proporção.  A água subterrânea é acedida através de poços escavados à mão nos vários leitos do 

rio acedendo ao(s) aquífero(s) freático(s) pouco profundo(s) e por meio da comunidade e dos furos 

propriedade da ENRC acedendo ao aquífero fraturado sedimentar mais fundo do Supergrupo Karoo. 

Qualidade do Ar 

A qualidade do ar na região é a típica de uma região rural com as utilizações do solo associadas incluindo os 

aglomerados rurais, a agricultura de subsistência e o deserto, bem como as atividades limitadas de extração.  

Consequentemente, as fontes de poluição do ar incluem: 

 Emissões de partículas e gases associadas com as operações de extração. 
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 Fontes diversas de poeiras evasivas tal como as poeiras arrastadas das estradas locais e a erosão do 

vento de áreas a céu aberto (associadas com as práticas agrícolas). 

 Emissões de partículas e gases do escape dos veículos. 

 Emissões de partículas e gases da queima de combustíveis domésticos tal como lenha, carvão e 

parafina. 

 Emissões de partículas e gases provenientes da queima de biomassa a qual inclui a queima de 

florestas, matas, pastagens e solos agrícolas, bem como os incêndios.  

Ruído 

Os níveis de ruído ambiental na região são igualmente os típicos de uma região rural.  Os níveis de ruído 

medidos durante o dia e durante a noite estão significativamente abaixo dos recomendados pelo OMS e pelo 

SANS para zonas residenciais e “distritos urbanos” e também se relaciona bem com os recomendados pelo 

SANS para os “distritos rurais”. Os distúrbios de ruído existentes na zona estão associados com eventos 

ruidosos únicos e esporádicos como o batuque nas comunidades ou o tráfego rodoviário. 

Uso do Solo 

As utilizações do solo e circundantes à zona do projeto incluem as atividades residenciais e de subsistência 

habituais de uma região rural bem como a presença de infraestruturas e de serviços públicos.  Estas atividades 

incluem: 

 A vila de Chitima e aldeias: Cahô Chissua Sede, Chissua Tara, Chissua Cruzamento Ponte, Nkhunda, 

Cavulancie. 

 As atividades de subsistência incluem a agricultura, a colheita de recursos naturais e a pastagem de 

gado. 

 As infraestruturas dos transportes incluem a EN 258 que liga a cidade de Tete com Songo, a ligação 

EN 455 ligando a EM258 para Chitima e as várias estradas rurais de aldeia não pavimentadas. 

 A infraestrutura das comunicações inclui uma linha fixa pertencente às Telecomunicações de 

Moçambique e a rede móvel Mcel bem como os transmissores de rádio privados e estatais. 

 A transmissão de eletricidade inclui as três linhas de transmissão mais importantes as quais fornecem 

energia a partir de Estação de Energia Hidroelétrica de Cahora Bassa para Moçambique e para a África 

do Sul.  É observado que os aglomerados situados junto e imediatamente circundantes à zona do 

projeto não estão eletrificados, no entanto a vila de Chitima está parcialmente eletrificada. 

 As infraestruturas sociais associadas com as aldeias rurais, incluem escolas nos aglomerados de 

Cavulancie e Chissua Sede, centros médicos (o Centro Médico de Chitima), instalações religiosas 

incluindo vários locais sagrados associados com a paisagem e com a água e dez (10) igrejas situadas 

na região. 
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Património 

Os recursos do património incluem os recursos do património cultural paleontológico, arquitetural e cultural.  

Os recursos paleontológicos estão presentes em vários níveis fossilíferos na região, sendo registadas ossadas 

fossilizadas e material vegetal.  Os recursos arqueológicos incluem o seguinte: 

 Dispersão de frequência reduzida de Artefactos da Idade da Pedra Final com baixa significância 

arqueológica,  

 Cerâmicas decoradas e não decoradas, menires (possivelmente representativos de silos de cereais), 

muretes de pedra e fundações em pedra, estruturas de daga queimadas, vestígios deflacionados e 

pedras de mó bem como um tabuleiro de jogo Marabaraba. Na sua maioria, são locais de reduzida 

significância arqueológica, no entanto, locais com cerâmicas mais intactas ou mais invulgares, bem 

como locais com tipos de artefactos misturados são de maior importância. 

 Espaços de fusão de metais contendo vestígios do trabalho com ferro incluem os restos de fornos e 

uma grande pilha de escória de ferro e tubos / bocais através dos quais o ar é soprado para o interior 

do forno. Estes locais diferem em importância dependendo dos níveis de preservação e da 

complexidade das montagens. 

 Foi identificado o local de uma pequena exploração mineira de mica, constituída por uma pequena 

vala escavada dentro de um depósito de mica.  A mica é utilizada no endurecimento da maioria das 

cerâmicas encontradas na região.   É mais provável que o local seja contemporâneo, utilizado pelos 

ceramistas modernos.  Por conseguinte, o local é de reduzida importância. 

É observado que a habitação bastante densa ainda a seguir um estilo de vida tradicional com subsistência 

proveniente da agricultura e do pastoreio na área em estudo tenha “manchado” a estratificação arqueológica.  

O estilo da decoração nos produtos em barro registados na região estão histórica e estilisticamente de acordo 

com o povo de dialeto Nyungwe na região, portanto complicando a prática arqueológica aceite de usar a 

cerâmica como um marcador cultural exclusivamente para o Locais da Idade do ferro. 

Os recursos do património cultural na região são constituído por locais de ritual que incluem: 

 Uma Floresta Sagrada designada por Nhatsing que inclui árvores e locais de enterramento.  Este local 

é de elevada importância cultural. 

 Cemitérios em uso atualmente incluem o Nhamakuyo, Camulambe, Mashambo 1, Mashambo 2 e Misika. 

O único local de cemitério Njanje é de valor histórico e não está a ser utilizado. 
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Alterações para o microclima  Libertação dos gases com efeito de estufa 

As alterações relativas ao uso da terra, a 

cobertura vegetal e a qualidade do ar podem 

influenciar o clima local através das alterações 

no aquecimento terra-ar e nos processos de 

transferência de humidade. Isto pode aumentar 

as temperaturas locais e reduzir a queda de 

chuva localizada associada com as montanhas 

nas proximidades. Isto pode ser reduzido 

assegurando que seja retido a maior cobertura 

vegetal e por não se deixar a reabilitação para o 

fim do projeto. A importância disto com 

minimização é considerada ser reduzida. 

 Os gases com efeito de estufa, os quais contribuem 

para a alteração global do clima, serão gerados 

através da libertação de metano da mina de carvão, 

potencia queima de carvão não controlada, 

eliminação dos resíduos em aterro sanitário e a 

queima de combustíveis fósseis no fornecimento de 

serviços e atividades de apoio diretas e indiretas à 

mina.  Como a redução apropriada isto é expectável 

ter uma importância muito reduzida nas várias fases 

do projeto. 

 

 

 

Perda ou esterilização dos recursos minerais  Estruturas Perigosas 

Aparte da extração do minério em questão 

(carvão), outras atividades e infraestruturas do 

projeto podem resultar na perda ou na 

esterilização dos recursos minerais através da 

colocação de infraestruturas e atividades na 

proximidade imediata dos recursos minerais 

impedindo o acesso a potenciais zonas de 

extração de minério e através da eliminação dos 

recursos minerais em centros de recolha de 

resíduos ou como material de aterro. 

Considerando o design otimizado isto é expectável 

ser de reduzida importância. 

 As estruturas perigosas incluem as escavações, 

formas de relevo e infraestrutura que podiam 

resultar em prejuízo para os membros da 

comunidade e/ou animais (domésticos ou 

selvagens).  Estas estruturas também incluem 

instalações que possam falhar (tal como abandonar 

aterros a céu aberto e instalações de contenção das 

águas), bem como a subsidência da superfície 

associada com zonas de exploração mineira 

aterradas. Através da minimização como cercas, 

renovação do aterro, campanhas de sensibilização 

e sinais de advertência, tudo isto pode ser reduzido 

a uma importância pouco significativa. 

 

IMPACTOS PRINCIPAIS 

Clima 

Geologia Topografia 
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O projeto proposto introduzirá estruturas industriais e atividades para uma região rural. Os residentes, os 

turistas e os motoristas serão afetado devido à alteração da paisagem. Através de atividades de minimização 

como a triagem e usando as cores apropriadas quando da escolha de tintas isto pode ser reduzido a um 

impacto de significância reduzida. Adicionalmente se forem concluídos impactos positivos da mina, a 

sensibilidade do impacto visual é previsível ser reduzido para os residentes na zona. 

 

 

 

 

Perda através de perturbação física  Contaminação 

O local da extração do minério está situado numa 

zona usada para fins agrícolas. Haverá uma 

redução do solo disponível para a agricultura dado 

que este será removido quando ocorrer a 

exploração mineira ou quando a infraestrutura for 

desenvolvida. O solo também poderá perder-se 

através da erosão e a fertilidade pode ser 

reduzida por compactação. É particularmente 

importante nesta região uma vez que existe uma 

elevada dependência dos solos férteis para a 

agricultura e a vegetação natural fornece 

inúmeros recursos à comunidade, como as 

pastagens para os animais e o material de 

construção como as estacas. Medidas de 

minimização tal como reduzir a quantidade do 

solo que é removida, conservando o solo fértil 

para a reabilitação e foram recomendadas 

reservas de solo com cobertura vegetal. 

Adicionalmente assegurando uma boa gestão da 

água para reduzir a erosão e simultaneamente 

será implementada a reabilitação. No caso do 

acima referido ser implementado é considerado 

que a importância do impacto é de natureza 

reduzida.  

 A maioria das atividades associadas com o projeto 

têm o potencial de contaminar os recursos do solo.  

Existem várias fontes de contaminantes em todas 

as fases que são potencialmente poluentes dos 

recursos do solo, tal como o uso de equipamento e 

de substância perigosas, bem como a gestão dos 

resíduos.  A contaminação dos recursos do solo tem 

um impacto direto na capacidade natural da terra 

a qual pode por seu lado afetar negativamente os 

serviços do ecossistema e os utilizadores da terra. 

As medidas de conservação do solo foram propostas 

e a gestão dos materiais perigosos e dos resíduos 

são considerados no Plano de Gestão Ambiental. 

Estas incluem a delimitação das zonas de 

armazenamento dos materiais perigosos, filtros de 

gordura e de óleo e barreiras de controlo de 

poluição especificamente designadas para impedir 

que a água suja saia da instalação. No caso de 

serem implementados os vários planos de gestão a 

importância é considerada ser reduzida.  

 

Interferência visual 

Solo e capacidade 
da terra 
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Perda direta do habitat  Interferência geral com a biodiversidade 

As atividades perturbadoras incluem 

principalmente o desmatamento da vegetação e a 

remoção do solo durante a definição da área do 

projeto e a construção da respetiva 

infraestrutura. Adicionalmente, a interferência 

desnecessária com os habitats poderia ocorrer 

através da limpeza desnecessária da vegetação e 

dos solos, eliminação indiscriminada de resíduos, 

condução fora da estrada e disseminação de 

espécies vegetais invasivas.  Ainda que muita da 

zona no âmbito da área do projeto já seja 

considerada como habitat degradado, com 

espaços fragmentados de habitat natural, a perda 

do habitat e os serviços associados do ecossistema 

teriam um impacto grave nas comunidades locais 

que estão altamente dependentes dos referidos 

serviços para a sua subsistência. Através da 

implementação das medidas de minimização tal 

como minimizar a área da mina, as atividades de 

reabilitação bem como a implementação de um 

plano de gestão de uma biodiversidade específica, 

este impacto é considerado como sendo de 

importância reduzida.  

 Todas as atividades do projeto podem resultar 

numa interferência geral/indireta da 

biodiversidade através de impactos disseminados 

como as emissões do ar, ruído e visuais e a 

contaminação dos solos e dos recursos hídricos.  

Enquanto a zona do projeto é constituída por terra 

significativamente perturbada em consequência do 

uso atual da terra e das práticas de subsistência, 

ocorrem parcelas de terreno fragmentadas e 

corredores de habitat relativamente não 

perturbados.  Estas zonas naturais fornecem 

refúgio e corredores para uma variedade de 

espécies, a qual poderia ser ainda mais perturbada 

pelo projeto proposto. Foram propostas medidas de 

minimização para reduzir este impacto. Estas 

incluem assegurar que os impactos na zona em 

redor da mina sejam reduzidos por atividades tal 

como a gestão da qualidade do ar e impedindo a 

libertação de água contaminada. Adicionalmente é 

recomendada uma formação de sensibilização 

tanto para o pessoal como para os membros da 

comunidade. Se tudo isto for implementado com 

sucesso o impacto é previsível ser moderado 

durante a fase de construção e reduzido-médio na 

fase de operação. É considerado reduzido a muito 

reduzido nas fases de desmantelamento e de 

encerramento.  

Ecologia 
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Alteração dos padrões de drenagem  Redução dos níveis de águas subterrâneas 

A drenagem natural na zona do projeto é através 

do escoamento superficial das águas pluviais e 

através dos rios definidos.  Adicionalmente, a 

recarga de água subterrânea dos aquíferos 

freáticos contribui para o regime de escoamento 

do rio.  Existem várias atividades do projeto que 

poderiam alterar estes padrões de escoamento 

seja pela redução dos volumes do escoamento na 

captação através da colocação de infraestruturas 

nos percursos do escoamento e/ou nos cursos de 

água e a captação de águas pluviais sujas, o desvio 

de caudais de escoamento (especialmente os 

desvios de Chitumbe e uma secção dos rios 

Sanangué) ou redução no regime de escoamento 

do rio a partir da drenagem da mina.  

Relativamente a isto, as águas pluviais captadas 

serão perdidas nos cursos de água a jusante e o 

desvio dos cursos de água e o escoamento 

superficial das águas pluviais pode resultar em 

alterações das caraterísticas do caudal a jusante 

resultando na erosão e na possível migração do 

curso de água ou até em riscos a jusante para os 

meios de subsistência e a segurança de terceiros. 

A minimização tal como co caudal controlado, a 

separação das águas limpas e sujas, instalações de 

gestão das águas pluviais e desvios controlados 

resultam numa reduzida importância. 

Adicionalmente a água potável será fornecida às 

comunidades realojadas através de uma fonte de 

abastecimento de água com origem na Barragem 

de Cahora Bassa.  

 Os trabalhos de mina a céu aberto interferirão com 

o ambiente dos caudais de água subterrâneas, 

resultando num influxo de águas subterrâneas para 

o interior das operações na mina.  Em condições 

naturais, esta água subterrânea seria descarregada 

nos aquíferos freáticos, desde que a base corresse 

para os rios ou contribuísse para um caudal de 

águas subterrâneas regional mais profundo.  De 

modo a manter as operações na mina com 

segurança, será necessária a drenagem da mesma.  

O influxo de águas subterrâneas para o interior da 

mina e a consequente drenagem poderiam resultar 

numa redução dos aquíferos locais e uma 

diminuição do caudal base para os rios.  

Relativamente ao referido, a drenagem do poço 

poderia afetar outros utilizadores de águas 

subterrâneas assim como os caudais de águas à 

superfície, reduzindo a existência de recursos 

hídricos para as comunidades circundantes.  Este é 

um impacto grave dado as comunidades 

circundantes estarem profundamente dependentes 

de furos de água assim como de aquíferos freáticos 

através de poços cavados manualmente para uso 

doméstico e para subsistência. A minimização disto 

inclui a implementação de um plano de 

recuperação dos meios de subsistência bem como 

do abastecimento de água às partes afetadas. O 

fornecimento de água alternativa reduz a 

importância do impacto para um nível muito 

reduzido.  

 

 

 

Recursos 
Hídricos 
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Há várias atividades do projeto em todas as fases 

que podem potencialmente poluir o ar.  Os 

impactos mais importantes relacionados com 

partículas de poeira maiores e inaláveis e a 

concentração de dióxido de nitrogénio (NO2) dos 

escapes dos veículos. O exceder as normas 

aplicáveis nos locais próximos de terceiros 

poderia resultar em implicações na saúde para as 

comunidades circundantes e para os utilizadores 

das terras. As medidas de minimização incluem 

molhar as estradas para reduzir a poeira, limitar 

o manuseamento do solo e da terra, sempre que 

possível pavimentar as estradas, utilizando 

aglomerados para revestimento da superfície, 

circundar instalações de britagem, manter os 

veículos em boas condições de funcionamento e 

instalar filtros de partículas de gasóleo nos tubos 

de escape. É previsível que isto reduzirá a 

importância deste aspeto para um nível baixo.  

É no entanto observado que os modelos atuais 

indicam que as concentrações de NO2 nos locais 

de receção podem exceder as normas das 

melhores práticas se não for tido um cuidado 

especial para limitar e controlar as emissões do 

escape dos veículos. Contudo, a modelização do 

impacto da qualidade do ar assumiu apenas as 

operações durante o dia.  No seguimento das 

alterações do planeamento do projeto para 

operações de 24 horas, a taxa de extração do 

minério será aproximadamente metade da que foi 

modelada.  Por conseguinte, os resultados 

modelados provavelmente sobreavaliam as 

concentrações. É recomendada uma abordagem 

com precaução e será levada a efeito uma 

posterior monitorização e modelação antes do 

início do projeto.   

 Níveis de ruído ambiente aumentados 

Há várias atividades do projeto que poderão gerar 

ruído.  A construção, as fontes de ruído operacional e 

de desmantelamento serão limitadas à duração do 

projeto, enquanto que, dependendo do uso da terra no 

pós-encerramento final (que pode incluir toll-

processing), a fase de encerramento pode apresentar 

atividades geradoras de ruído a longo prazo.  Os 

aumentos do nível de ruído para além do realojamento 

proposto são expectáveis serem dentro dos limites 

aceitáveis, no entanto, pode ser experienciada alguma 

interferência, nomeadamente durante as operações 

noturnas. As medidas de minimização reduzirão o 

impacto do ruído para reduzido e muito reduzido nas 

várias etapas do projeto.  

 

Poluição 
do ar 

Ruído 



14-389 18 de janeiro de 2017 Página 17 

 

O projeto proposto envolverá um aumento do uso das estradas existentes na região, desvios de estradas e 

a implantação de estradas adicionais que ultrapassam a zona do projeto e que alterarão a dinâmica do 

tráfego do uso das vias rodoviárias através do realojamento proposto.  Relativamente ao acima mencionado, 

os impactos no tráfego normalmente associados com um projeto desta natureza são níveis de manutenção 

reduzidos das infraestrutura viária e um aumento dos riscos de segurança nas estradas.  O estudo de 

especialistas em tráfego rodoviário concluiu que até 90% da capacidade de serviço rodoviário se manterá 

disponível durante o projeto e portanto não é previsível qualquer impacto nos níveis de serviço rodoviário.  

A segurança nas estradas por outro lado é uma questão de preocupação primordial; tendo sido identificadas 

várias deficiências de linha de base.  Estes riscos inerentes seriam exacerbados pelo aumento do uso das 

estradas associado com o projeto.  Existe um impacto de segurança rodoviária potencialmente grave devido 

ao potencial de ferimentos ou morte de utilizadores de terceiros das vias rodoviárias.  As medidas de 

minimização propostas incluem melhorias da infraestrutura tal como marcações visíveis nas estradas, 

passeios para pedestres seguros, a modificação dos aquedutos que estão salientes na estrada, a implantação 

de barreiras onde a estrada não tenha bermas e a criação de pontos de saída e de entrada dedicados 

afastados do fluxo de tráfego. Isto será feito em conjunto com as campanhas de sensibilização de segurança 

rodoviária tanto para o pessoal da mina como para a comunidade. Enquanto estas medidas são expectáveis 

de reduzir o risco da natureza dos acidentes rodoviários significa que a importância continua a ser 

considerada reduzida - moderada.  

 

 

Impactos no 
tráfego 
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As principais consequências da detonação 

incluem a vibração do solo, a explosão do ar e os 

estilhaços.  A vibração do solo é o próprio 

estremecimento do mesmo enquanto que a 

explosão do ar é a vibração que se desloca 

através do ar, sendo que ambos podem causar 

danos. Os estilhaços são pedaços de rocha que 

são lançados para o ar e que podem cair em cima 

das pessoas, animais ou bens. Relativamente a 

isto, as vibrações do solo e a explosão do ar 

poderia resultar em danos nos edifícios e nos bens 

circundantes, enquanto que os estilhaços 

resultam potencialmente em ferimentos ou 

morte de pessoas e animais.  Os resultados da 

modelização das detonações indicam que não 

existem danos nas estruturas de terceiros em 

consequência da vibração do solo ou da explosão 

do ar que são expectáveis. Será implantada uma 

zona de exclusão da detonação de 500 m vedada 

para minimizar a existência de possíveis 

estilhaços. Será obrigatória a evacuação 

temporária de pessoas e de animais nas 

proximidades das atividades de detonação. A 

detonação será projetada para minimizar as 

vibrações e os estilhaços e as vibrações serão 

monitorizadas para assegurar que não ocorrem 

danos nos bens. Serão feitos avisos, sinalização e 

sensibilização da comunidade para garantir que 

todas as pessoas têm conhecimento de quando é 

que a detonação vai ocorrer e de quais são os 

perigos associados com estas atividades. Uma vez 

minimizada a importância disto é considerada ser 

reduzida.  

 Várias atividades do projeto têm o potencial de 

impacto nos recursos do património através da 

interferência no solo de superfície, a colocação de 

infraestrutura e as atividades relacionadas com a 

mesma, o potencial aumento da erosão e através de 

danos acidentais durante o desmantelamento.  

Além disso, o projeto poderia resultar na limitação 

de acesso a terceiros a recursos culturalmente 

significativos situados dentro da zona do projeto. 

Será levado a efeito o realojamento dos cemitérios 

após consulta com os líderes espirituais, os líderes 

da comunidade e os membros da família. 

Adicionalmente, locais com património significativo 

serão posteriormente estudados e documentados se 

não for possível evitar a destruição. Será 

desenvolvido um plano para a possibilidade de 

achados e todo o pessoal receberá formação 

relativamente a este procedimento. Com a 

minimização isto é considerado ter um impacto de 

importância reduzida.  

 

Impactos da 
detonação 

Património 
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As práticas atuais relativas ao uso da terra na região resultam em impactos ambientais negativos.  Estes 

impacto incluem a perda de mais habitat e a degradação do funcionamento do ecossistema e os respetivos 

serviços através das práticas de exploração do ecossistema, as atividades de subsistência e uma falta em 

geral da proteção ambiental.  Adicionalmente a estas preocupações ambientais existentes, a presença de 

problemas relativos à segurança e à saúde da comunidade, tal como a existência de normas e práticas 

deficientes de segurança rodoviária, serviços sociais limitados e restritos e a prestação de cuidados de saúde, 

poderão ser exacerbados se não forem proativamente geridos. No entanto, através da implementação com 

sucesso deste plano de gestão ambiental bem como através das recomendações da avaliação de impacto 

social e do plano de realojamento estes impactos podem ser limitados. A importância disto é considerada 

ser reduzida - média.  

 

 

 

Os potenciais impactos cumulativos normalmente associados com a exploração mineira em regiões 

predominantemente rurais incluem a perda de habitat e a capacidade da terra, impactos na qualidade do ar 

e ruído, contaminação dos recursos hídricos e impactos na saúde e segurança da comunidade.  Devido a uma 

quantidade relativamente limitada do desenvolvimento da extração de minério nas imediações imediatas e 

a distância entre tais aglomerados, zonas de influência relacionadas com os impactos na qualidade do ar e 

as interferências de ruído não são expectáveis sobreporem-se e os respetivos impactos cumulativos não são 

previstos.  Os seguintes problemas, contudo, mantêm-se pertinentes para os potenciais impactos cumulativos 

da extração de minério na região: 

 Perda direta de habitat e funcionamento do ecossistema e serviços associados (incluindo a 

capacidade da terra) dos quais as comunidades rurais são dependentes. 

 Contaminação da água. Particularmente através da drenagem ácida da mina, alterações nos padrões 

de drenagem e dos níveis de águas subterrâneas; considerando a forte dependência das comunidades 

rurais dos recursos naturais hídricos (rios e aquíferos). 

 Os problemas de segurança e saúde da comunidade associados com uma maior atividade à escala 

industrial na região e a pressão adicional sobre os recursos naturais e sobre os serviços devido aos 

influxos potenciais de pessoas à procura de emprego.  

IMPACTOS CUMULATIVOS 

Práticas da 
Comunidade 

Extração de 
minério na região 
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A implementação com sucesso do plano de gestão ambiental e da avaliação de impacto social bem como uma 

formação de sensibilização e de cooperação no setor da exploração mineira reduzirá a natureza cumulativa 

dos impactos. É previsível que isto reduzirá a importância do projeto para reduzida - média.  

É observado que a Estação de Produção de Energia relacionada com o ECP ou a Refinaria CTLU devem avançar, 

pode ser expectável mais exploração mineira e desenvolvimento industrial na região resultando na formação 

do não existente anteriormente - e uma intensificação de impactos cumulativos identificados.  Por 

conseguinte, será necessária e recomendada a identificação futura de impactos cumulativos e a gestão, com 

colaboração entre os desenvolvedores na formação e na participação na exploração mineira e em fóruns de 

gestão social e ambiental industrial. 

 

 

 

Os principais impactos sociais do ECP que afetarão negativamente a comunidade vizinha estão relacionados 

com os níveis aumentados de poeiras e de ruído, perda do acesso à terra, aumento de tráfego rodoviário, 

influxo de pessoas e a perturbação ou perda de cemitérios. Os efeitos positivos da implementação do ECP 

estão relacionados com oportunidades económicas, acesso aos serviços, urbanização da zona, estimulação 

da economia local, maiores oportunidades de emprego. As recomendações da Avaliação do Impacto Social e 

depois de concluído o Plano de Realojamento pretendem melhorar os impactos sociais positivos reduzindo 

simultaneamente os impactos negativos.  

 

 

 

 

Impactos Sociais 



14-389 18 de janeiro de 2017 Página 21 

Enquanto muitos dos impactos diretos associados com a contaminação, emissões e alterações biofísicas podem 

ser geridas através de uma boa gestão interna, prática industrial e as instalações apropriadas e conceção do 

confinamento e dos comandos da operação, o projeto resultará num uso generalizado da terra.  Considerando 

a dependência das comunidades circundantes relativamente aos serviços do ecossistema provenientes da 

funcionalidade do solo, vegetação que surge naturalmente e recursos hídricos, impactos na função do 

ecossistema e alterações no uso e acesso à terra têm potencial para impactos graves nas comunidades na área 

do projeto e na zona circundante.  Relativamente ao referido, uma elaboração com sucesso (com o 

envolvimento da comunidade) e a implementação do plano de realojamento e o fornecimento de meios de 

subsistência alternativos são a pedra angular da minimização com sucesso do impacto ambiental bem como 

sendo crucial para a ampliação dos potenciais benefícios e das oportunidades de ascensão social inerentes 

num projeto desta natureza. 

Por conseguinte, se as medidas de gestão propostas contidas no relatório de AIA e no PGA bem como o 

relatório AIS e os planos de gestão associados forem implementados e assumirem um resultado similar do 

processo AIAS do uso final proposto, a GCS não prevê quaisquer falhas ambientais fatais no projeto proposto. 

CONCLUSÃO 


