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Sumário Executivo 

 

Mapa Topográfico - 250 000:  Folha 37 de Songo 

Consultor da AIA:   GCS Water and Environmental Consultants 

Titular:    Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC). 

Consultor da Heritage:  Heritage Contracts and Archaeological Consulting CC  

    (HCAC). 

Pessoa de Contacto:  Jaco van der Walt  Tel: +27 82 373 8491  

E –mail:     jaco.heritage@gmail.com. 

Data do Relatório:   3 de Dezembro de 2014 

Resultados da Avaliação: 

A HCAC digitalizou a área proposta para implantação e exploração do Projecto de Carvão 

de Estima para os locais de significância arqueológica, cultural e histórico. Foram 

registados sessenta e três (63) locais durante o levantamento. Os locais variam da Idade 

da Pedra, Idade do Ferro ou locais contemporâneos, cemitérios, restos fósseis, minas 

históricas/recentes bem como locais de património vivo. O material da Idade do Ferro 

Tardio está associado aos rios e aos sistemas de drenagem antigos em toda a área do 

projecto e está localizado próximo da matéria-prima. As ruinas das povoações da Idade 

do Ferro ou os aglomerados cerâmicos contemporâneos (incluindo locais de fundição) 

marcam o pontilhado da área de estudo, nas proximidades dos rios e das áreas 

cultiváveis dos mesmos. Qualquer desenvolvimento fora das áreas cobertas pelo estudo 

de linha base deve ser reavaliada. Foram identificados dois locais de interesse 

Paleontológico e podem-se esperar mais em toda a área de estudo e deverão ser 

investigados por um paleontólogo antes do arranque da mineração. Túmulos, cemitérios 

e locais espirituais foram registados e avaliados pela equipe social. Todos os locais são 

relevantes para o Património Paisagístico, mas poucos têm valor de conservação (além 

dos túmulos e locais de património vivo).     

A mineração e as infraestruturas inerentes terão um impacto negativo nos padrões de 

todos períodos e nas paisagens e será necessária alguma mitigação onde os locais não 

podem ser preservados "in-situ". Por favor consulte a Tabela 2 para as medidas de 

gestão. 

Todas as escavações devem ser feitas mediante autorização da autoridade local do 

património. As medidas de mitigação recomendadas irão minimizar os impactos do 

desenvolvimento nos recursos do património. O estudo foi desenvolvido mediante a 

autorização número 1/2009 emitida pela Direcção Nacional do Património (Ministério da 

Cultura, República de Moçambique). 

Renúncia: Apesar de ter sido tomado todo cuidado na identificação dos locais de 

importância cultural durante as investigações da área de estudo, é sempre possível haja 

locais escondidos ou na sub-superfície que tenham sido omitidos durante o estudo. A   

Heritage Contracts and Archaeological Consulting CC e o seu pessoal não será 



4 
 

responsabilizada por tais descuidos ou pelos custos inerentes às consequências de tais 

descuidos. 

Direitos do Autor: Os direitos do autor em todo o documento, ilustrações e registos 

produzidos tanto manual ou electronicamente, que fazem parte da submissão e qualquer 

relatório subsequente ou documento do projecto são atribuídos à Heritage Contracts and 

Archaeological Consulting CC. Nenhum dos documentos, desenhos ou registos deve ser 

usado ou aplicado de maneira alguma, ou reproduzido ou transpassado em qualquer 

formato ou  por qualquer meio que seja por ou para qualquer outra pessoa, sem o 

consentimento prévio escrito da Heritage Contracts and Archaeological Consulting CC. O 

cliente sob aceitação de qualquer submissão pela Heritage Contracts and Archaeological 

Consulting CC e sob condição de que o cliente paga ao Heritage Contracts and 

Archaeological Consulting CC o preço total pelo trabalho conforme o acordado, terá o 

direito de usar para o seu próprio benefício e para o projecto especificado apenas:       

 Os resultados do projecto; 

  A tecnologia descrita em qualquer relatório;   

 As recomendações fornecidas ao Cliente.
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Abreviaturas 

ASAPA - AAPAA: "Association of Southern African Professional Archaeologists" -  

   Associação de Arqueólogos Profissionais da África Austral (AAPAA) 

BC - AC:  "Before Christ" - Antes de Cristo (AC) 

CRM - GRC:  "Cultural Resource Management" - Gestão de Recursos Culturais 

   (GRC) 

CHMP - (PGPC): "Cultural Heritage Management Plan" - Plano de Gestão do  

   Património Cultural (PGPC)  

ECP - PCE:  "Estima Coal Project" - Projecto de Carvão de Estima (PCE)  

EIS - EIA:  "Environmental Impact Study" - Estudo de Impacto Ambiental  

   (EIA) 

EMP - PGA:  "Environmental Management Plan" - Plano de Gestão Ambiental 

   (PGA)  

ENRC:   "Eurasian Natural Resources Corporation" - Corporação de Recursos 

   Naturais Euro-asiáticos (CRNE) 

EO - OA:  "Environmental Officer" - Oficial de Ambiente 

ESA - IPP:  "Early Stone Age" - Idade da Pedra Precoce (IPP) 

ESIA - AIAS:  "Environmental and Social Impact Assessment" - Avaliação do  

   Impacto Ambiental e Social (AIAS) 

GPS - SPG:  "Global Positioning System" - Sistema de Posicionamento Global 

   (SPG) 

HCAC - CPCA :  "Heritage Contracts and Archaeological Consulting" - Contractos de 

Património e Consultoria Arqueológica (CPCA) 

IFC - CIF:  "International Finance Corporation" - Corporação Internacional de 

Finanças (CIF) 

SAHRA - ASARP: "South African Heritage Resource Agency" - Agência Sul Africana de 

   Recursos de Património (ASARP) 

GCS:   "GCS Water and Environmental Consultants" - GCS Consultores 

   para Água e Ambiente 

UNESCO:  "United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization" 

   Organização das Nações Unidas para Educação Ciência e Cultura 

ha:   hectar 

km:   quilómetro 

m:   metro 

kV:   quilovolts  

Local do Projecto:  A área que cai dentro do limite da licença de exploração, 

potencialmente impactada pelo desenvolvimento na área do 

projecto.  

Fases do Projecto: Construção: Preparação do local, tal como limpeza, escavação e 

escalonamento do terreno, e construção de 

estruturas/infraestruturas/instalações. 

Operação: Funcionamento rotineiro a actividades associadas à 

trabalhos/instalações de mineração. 
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Encerramento: Encerrar permanentemente uma 

actividade/instalação, retirá-la do uso/serviço ou o término do 

mesmo. 

Post-Closure: The time period following the closure of an 

activity/facility; for monitoring and maintenance purposes 

ROM:    "Run of Mine" - Operação da Minas 

Património Tangível: refere-se aos artefactos físicos ou estruturas  

Tuyere: um tuyere é um tubo de argila usado para soprar ar para dentro do 

forno 

Património Cultural 

Intangível:  refere-se às práticas, representações, expressões, conhecimento, 

habilidades - bem como espaços culturais associados com isso, que 

são reconhecidos como património cultural 

Líticos:   Artefactos da Idade da Pedra  

Estruturas Daga:  Estruturas de lama queimada 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A "Heritage Contracts and Archaeological Consulting CC" - Contractos de Património e 

Consultoria Arqueológica - foi contratada pela "GCS Water and Environmental 

Consultants" - GCS Consultores para Água e Ambiente - para actualizar a Avaliação do 

Impacto do Património Arqueológico de Cultural (2012) para a fase de mineração do 

Projecto de Carvão de Estima na Província de Tete, Norte de Moçambique (Figura 1).O 

relatório faz parte do AIAS para o projecto proposto.  

 

O objectivo do projecto é identificar locais de património, documentá-los, e avaliar a sua 

importância dentro dos contextos Local, Provincial e Nacional. O estudo visa também 

avaliar o impacto do projecto proposto noa recursos de património não-renováveis e 

submeter recomendações apropriadas em relação às medidas gestão responsável dos 

recursos culturais que possam ser necessárias para ajudar ao titular, na gestão dos 

recursos do património descobertos duma maneira responsável, para proteger, 

preservar, e desenvolvê-los dentro do quadro fornecido pela legislação do Património.    

 

O relatório esboça a abordagem e metodologia utilizada antes e durante o levantamento, 

que inclui na Fase 1: Informação recolhida de várias fontes e consultas; Fase 2: 

Levantamento físico da área a pé e de carro e Fase 3: Relatório dos resultados do 

estudo.  

Durante o levantamento foram registados 63 locais de património de variável grau de 

significância. O termo local foi usado complectamente arbitrariamente e não reflecte 

necessariamente uma estação arqueológica propriamente dita.   

As condições gerais dos locais e as características foram registadas por meio de fotos, 

localização por GPS e descrição do local. Os possíveis impactos foram identificados e 

foram propostas medidas de mitigação no relatório seguinte.  

Este relatório deverá também ser submetido às autoridades locais de património para a 

revisão. 
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1.1 Termos de Referência 

Os termos de referência que se seguem foram propostos pelo cliente:  

 Actualização da Avaliação do Impacto sobre o Património para a Fase de 

Mineração.  

 Alto Nível de Exame Crítico a Anál 

 ise de Falhas Fatais para o a Geração de Poder e Fase de Refinaria. 

Para alcançar isto, foram usadas as seguintes fases de abordagem:  

Fase 1: Desenvolver um breve estudo de gabinete: 

 Rever a literatura disponível, estudos de património anteriores e outras fontes de 

informação relevantes para obter uma compreensão complecta das condições do 

património arqueológico e cultural da área; 

 Colher dados e compilar o contexto histórico da área;  

 Identificar os locais arqueológicos e culturais conhecidos e registados; 

 Determinar se a área é de renome para qualquer recurso cultural e de património 

tal como locais de Idade da Pedra, Idade do Ferro, cemitérios informais ou 

quintas históricas.  

Fase 2: Desenvolver um estudo de campo para: 

 Consultar com residentes locais na área de estudo para colher informação em 

história oral, história local, possíveis sepulturas informais, cemitérios, e outras 

áreas de significância cultural;  

 Fazer levantamento sistemático da área proposta do projecto para localizar, 

identificar o registo, fotografar e descrever os locais de interesse arqueológico, 

histórico ou cultural; e registar as coordenadas de GPS das áreas significativas 

identificadas; 

 Determinar os níveis de significância dos vários tipos de recursos de património 

registados na área do projecto.  

Fase 3: Relatório 

O relatório da componente de linha base consiste duma descrição curta de cada tipo de 

local identificado. Durante a fase da Avaliação do Impacto, o relatório terá como 

objectivo identificar os impactos antecipados, bem com os impactos cumulativos, das 

unidades operacionais da actividade do projecto proposto nos recursos de património 

identificados para todos 3 estágios do projecto, i.e. construção, operação e desactivação. 

O relatório irá também considerar as alternativas para casos em que qualquer local 

venha a ser eventualmente impactado pelo projecto proposto. O Relatório também tem 

como objectivo assegurar que os requisitos da "ASAPA" - AAPAA sejam cumpridos; e 

garantir que os estudos e os resultados sejam suficientes para cumprir com os requisitos 

relevantes dos Princípios do Equador, Padrões do Banco Mundial, "IFC" - CIF, Padrões de 

Desempenho bem como a legislação Nacional. Isto é feito para ajudar ao titular na 

gestão dos recursos de património descobertos para proteger, preservar e desenvolvê-

los dentro do quadro fornecido pela Legislação do Património. 
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1.2 Natureza do Projecto 

O projecto será edificado inteiramente na área da concessão do Projecto de Carvão de 

Estima, e consistirá dos seguintes componentes:  

 Mineração a céu-aberto; 

 Carregamento e operação da mina (OdM) manuseamento e armazenamento  

 Processamento do Carvão (trituração, crivagem e classificação); 

 Armazenamento do produto do carvão; 

 Gestão de resíduos mineralizados e não-mineralizados; 

 Gestão de Resíduos; 

 Serviços de apoio e infraestruturas; e 

 Acomodação e instalações do pessoal. 

Além do acima exposto, os componentes específicos da mineração, o "ECP" - PCE irá 

precisar também das seguintes actividades relacionadas: 

 Reassentamento de várias residências e aldeias dentro da área do projecto; 

 Desvio duma secção do Rio Sanangué; 

 Desvios e reorientação das estradas; e 

 Desvio das linhas de Corrente eléctrica. 

  

1.3 Descrição da área de estudo 

A orientação Norte-Sul da estrada asfaltada de Songo atravessa a área, bem como três 

linhas de corrente eléctrica de 220 KVA da Barragem de Cahora-Bassa. A precipitação 

varia de ano para ano (com uma média de 590 mm/a no local) e a área é sujeita à 

períodos de seca com a precipitação (e cheias sazonais) apenas entre Dezembro e 

Março. Três rios de regime não-permanente fluem através de uma vasta área da 

concessão, dos quais o Rio Sanangué é o Maior. A vegetação geral pode ser classificada 

com Floresta Zambeziana e Mopane. O terreno é relativamente plano, elevando-se 

gradualmente á media que noa afastamos do rios e aumentando de declive ao longo dos 

seus limites ao Norte e ao Sul. Os limites são marcados por faixas de colinas baixa 

alinhadas na direcção Este-Oeste. Agricultores de subsistência têm os seus campos de 

cultivo (machambas) nos bancos marginais destes rios e alguns nas colinas.
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Figura 1: Mapa Regional de Localização.  
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A Província de Tete é dominada por rochas abrangendo idades desde o Pré-Karoo ao 

Quaternário, e podem ser agrupadas em três maiores grupos nomeadamente:  

 Formações Pré-Karoo (Pre-câmbrico); 

 Supergrupo Karoo (Carbónico – Cretácico); e 

 Formações Pós-Karoo (Cretácico – Quaternário). 

Estas formações são conhecidas como contendo restos fósseis e portanto uma alta 

possibilidade de existirem achados de restos fósseis nesta área de estudo.  

Trabalhos Anteriores 

A Epoch Resources finalizou os estudos ambientais e sociais de linha base para projecto 

proposto em 2012. Como parte desde relatório, foi desenvolvida uma Avaliação do 

Impacto Arqueológico (vide Walt & Muianga 2012) para a configuração conceptual do 

PCE proposto.   

Os objectivos principais da área definida pela Epoch Resources (Pty) Ltd foram de: 

 Empreender um estudo de gabinete e levantamento de campo para registar 

quaisquer restos à superfície e artefactos de significância cultural na área do 

projecto;  

 Identificar elementos de património cultural tanto tangíveis como intangíveis na 

área do projecto; 

 Avaliar o valor e a significância dos locais identificados e os elementos 

intangíveis;  

 Informar sobre o estudo de viabilidade e a colocação de infraestruturas no 

projecto proposto em relação aos bens culturais, constrangimentos e 

oportunidades; e  

 Identificar problemas levantados pelo projecto proposto e formular 

recomendações para a gestão desses problemas. 

 

O estudo de 2014 identificou 44 ocorrências (inumerados numericamente como Local 1 

- 44). Estes locais continham escória, peças de cerâmica, líticos, lugares rituais e 

túmulos. Tomando em conta que a localização da infraestruturas mineiras não tinha sido 

afixada naquele tempo, foi recomendado outro levantamento uma vez que a área do 

projecto era conhecida. O relatório de 2014 endereçou esta recomendação. Além disso, 

era nossa tarefa, confrontar os resultados do levantamento anterior e apresentar os tais 

num relatório integrado.   

Os leitores devem notar que o levantamento social de linha base (Acer Africa 2014) 

concentrou-se nas sepulturas e áreas culturalmente significantes com mapas detalhados 

relevantes, bem como descrições dos costumes na área e a mitigação destes locais. 

 

4. EQUIPE DE ESTUDO 

Jaco van der Walt (BA - Baharelato - Pretoria, BA Hons - Licenciatura - Wits, MA - 

Mestrado - Wits) é um membro de "Cultural Resource Management (CRM)" - Gestão do 

Recurso Cultural (GRC), uma secção da  "Association of Southern African Professional 

Archaeologists (ASAPA)" - Associação de Arqueólogos Profissionais da África Austral 
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(AAPAA) e é também acreditado com a "South African Heritage Resource Agency 

(SAHRA)" - Agência Sul Africana de Recursos de Património (ASARP). A sua acreditação 

inclui a arqueologia Colonial, da Idade do Ferro e Idade da Pedra e Realocação de 

Túmulos. Ele tem estado envolvido na avaliação arqueológica e do património desde 

2000. Durante este tempo, elaborou mais de 300 avaliações de impacto em Botswana, 

Moçambique, Zimbabwe, Tanzania, RDC bem como na África do Sul. Entre outros, estes 

projectos incluíram pesquisa a larga escala de ferrocrómio, ouro, manganês, platina e 

minas de carvão. 

Mr. van der Walt "(Archaeologist at Heritage Contracts and Archaeological Consulting 

(HCAC)" -  Contractos de Património e Consultoria Arqueológica (CPCA) - realizou o 

trabalho de campo com o Sr. Décio Muianga (Arqueólogo Moçambicano e docente na 

Universidade Eduardo Mondlane).   

Décio Muianga (MA - Mestrado - Wits) é um membro da "Cultural Resource 

Management (CRM)" - Gestão dos Recursos Arqueológicos (GRA) - um secção da 

"Association of Southern African Professional Archaeologists (ASAPA)" - Associação de 

Arqueólogos Profissionais da África Austral (AAPAA). Ele tem estado envolvido nas 

avaliações arqueológicas e do património desde 2012. Ele é docente na Universidade 

Eduardo Mondlane em Maputo.  

2. ABORDAGEM E METODOLOGIA 

 

O objectivo do estudo é abarcar extensivamente todos os dados arqueológicos e 

culturais disponíveis, compilar a história geral da área; isto foi concluído em termos das 

fases seguintes e é apresentado no capítulo 4 deste relatório: 

2.1 Estudo de Gabinete 

Esta primeira fase consistiu de um estudo de gabinete, recolha de dados para a 

compilação da história geral da área. O estudo de gabinete abarca o seguinte: 

Pesquisa Bibliográfica 

Utilização os dados guardados na base de dados arqueológicos, e recolha de material 

publicado e não-publicado. O objectivo disto é extrair dados e informação na área em 

questão, olhando para os locais arqueológicos, locais históricos, sepulturas, aquitectura, 

história oral e informação etnográfica nos habitantes da área. 

Recolha de Informação 

Os dados foram em diante colhidos das Autoridades Locais e arqueólogos que 

empreenderam trabalho na área para fornecer o conto da mais compreensiva história da 

área onde fosse possível. 

Consulta Pública 

A consulta foi feita com os residentes locais na área de estudo, para recolher mais 

informação na história oral, história local da área, sepulturas, cemitérios, e lugares de 

significado religioso que não estejam disponíveis através dos meios escritos.
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Levantamento Fotográfico Aéreo 

Foram utilizadas fotografias "Lidar" para identificar lugares onde os sítios arqueológicos 

podiam estar localizados. 

2.2 Levantamento Físico 

Devido a natureza das ruínas culturais, cuja maioria ocorre abaixo da superfície, foi 

empreendida uma caminhada física pela área de estudo. Tomando em conta o âmbito do 

trabalho, o trabalho de campo concentrou-se na área do projecto (Anexo A) com um 

elevado nível de pesquisa da proposta de localização das áreas Geração de Energia e 

áreas de refinaria 

. A "Heritage Contracts and Archaeological Consulting CC" pesquisou a área de estudo 

através de dois arqueólogos durante um período de 13 dias, primeiramente em 2012, 

com uma visita posterior para actualizar o relatório da Avaliação do Impacto 

Arqueológico em Outubro/Novembro de 2014. O estudo foi desenvolvido por meio de 

veículos e pesquisa extensiva a pé. Além disso, a equipe de pesquisa consultou vários 

especialistas nas suas respectivas áreas do saber. Prof. T Huffman da Universidade de 

Witwatersand e a Dra Solange Macamo da Universidade Eduardo Mondlane em 

Moçambique deram contribuições em relação a componente da Idade do Ferro e um 

colega da "CRM" (GRC), Len van Schalkwyk, partilhou o seu trabalho de consultoria 

previamente desenvolvido na área de Tete. Foram consultadas fotografias aéreas e 

mapas à escala 1:250 000 da área e foi estudada a literatura da área antes de 

desencadear a pesquisa. O propósito disto era identificar áreas topográficas de possível 

actividade histórica e pré-histórica. Os locais descobertos dentro da proposta área de 

desenvolvimento foram plotados em mapas à escala 1:50 000 e as suas coordenadas de 

GPS foram registadas. Foram tiradas fotografias em filmes digitais nos locais 

significativos.  

3. ESTUDO DE LINHA DE BASE 

3.1 Significância do Património e Medidas de Mitigação 

Os recursos arqueológicos e de património identificados foram avaliados para determinar 

a sua potencial informação e valor do património. Os potenciais impactos sob os 

recursos do património foram avaliados em termos de metodologia de avaliação tal como 

se descreve no capítulo 7 deste relatório. 

A "HCAC" - CPCA aborda a importância do local em cinco critérios inter-relacionados: (1) 

contexto primário (in-situ) versus contexto secundário (movido da localização original); 

(2) profundidade do depósito arqueológico; (3) número de variedades de características; 

(4) Singularidade (raro ou não comumente achado); e (5), potencial para responder as 

presentes questões de investigação. Estes critérios são usados em conjunção com 

classificação das significâncias do património tal como é detalhado nos Padrões Mínimos: 

componentes Paleontológicos e Arqueológicos dos Relatórios de Avaliação do Impacto 

(padrões da "ASAPA" - AAPAA para a Comunidade do Desenvolvimento da África Austral) 

e os guiões da South African Heritage Resources Agency (SAHRA) Agência Sul Africana 

de Recursos de Património (ASARP) na ausência de Guiões Moçambicanos comparáveis. 

O especialista classificou os recursos de património identificados de acordo com os 

critérios, que são baseados nos guiões descritos na Acta dos Recursos do Património 
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Nacional Sul Africano (Acta 25 de 1999) (NHRA - National Heritage Resourses Act - Acta 

Nacional de Recursos de Património (ANRP). A "NHRA" (ANRP) é baseada nos padrões 

internacionais tais como a Burra Charter, Guiões da UNESCO e várias outras 

organizações internacionais de património cultural que definem a significância dos 

recursos do património cultural. A classificação da significância do local é então 

determinada usando certos parâmetros descritos nos padrões internacionais e na 

legislação Sul Africana, bem como nos padrões mínimos profissionais da "ASAPA" - 

AAPAA e "SAHRA" - ASARP.  

O locais sem importância não necessitam de gestão; locais de importância baixa a média 

exigem gestão limitada; enquanto os locais de grande importância requerem gestão 

extensiva. Recomenda-se que os locais sejam identificado como: de valor universal 

excepcional, incluindo locais de património cultural crítico tais como os definidos pelos 

Padrões de Desempenho 8 do "IFC"- CFI a serem evitados. Sepulturas reconhecíveis e 

locais de património vivo têm um valor social independentemente da sua importância 

arqueológica. Locais reconhecidos como sepulturas e locais de património vivo irão 

requerer gestão extensiva e são de grande importância. 

3.2 Acordos Internacionais, Guiões e Padrões  

3.2.1 Convenções e Acordos 

Os acordos internacionais mais importantes em relação a protecção dos recursos 

culturais são a Convenção da UNESCO para a protecção do Património Cultural e Natural 

do Mundo (1972) e a sua Convenção no Sentido de Proibir e Prevenir a Importação 

Ilícita, Exportação ou Transferência de Propriedade dos Bens Culturais (1970). Nenhum 

Local de Património Mundial está próximo da área de estudo.  

Moçambique é também membro do Grupo de Estados do Acordo de Cotounou entre a 

União Europeia e Africana, Caraíbas e Pacífico (ACP).  Além disso para toda a série de 

problemas de cooperação de desenvolvimento, o Acordo de Cotounou também 

reconhece a dimensão social e cultural dos projectos de cooperação e programas 

baseados nos seguintes princípios: 

 Integração da dimensão cultural em todos os níveis de cooperação de 

desenvolvimento; 

 Reconhecimento, preservação e promoção do valor do património cultural, apoio do 

desenvolvimento de capacidades neste sector; e  

 Desenvolvimento das Indústrias Culturais e alcance das oportunidade de acesso ao 

mercado para os bens culturais e serviços. (Artigo 27 na Desenvolvimento Cultural). 

 

3.2.2 Padrões de Desempenho da Corporação Financeira Internacional na 

Sustentabilidade Ambiental e Social 

A "International Finance Corporation (IFC)" Corporação de Finanças Internacionais (CFI) 

desenvolveu uma série de Padrões de Desempenho, (IFC, 2012) para ajudar aos 

proponentes de projectos a avaliar os riscos ambientais e sociais associados com um 

projecto e ajudar ao proponente do projecto a identificar e definir as regras e 

responsabilidades em relação à gestão do risco. A tabela 1 descreve os Padrões de 

Desempenho 8 da CFI em relação ao Património Cultural, apoiando a ENRC a gerir os 
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riscos e impactos associados aos riscos arqueológicos, de património e culturais 

relacionados com o projecto proposto. 
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Tabela 1. Resumo dos Padrões de Desempenho 8 da CFI e sua relevância para o estudo. 

PADRÕES DE DESEMPENHO 8: PATRIMÓNIO CULTURAL  

Requisitos/ Princípios Implicações para este Estudo 

1) Práticas Internacionalmente reconhecidas: O 

cliente irá proteger e apoiar o património 

cultural empreendendo práticas 

internacionalmente reconhecidas para a 

protecção, estudos baseados no campo, e 

documentação do património cultural  

1. De acordo com os capítulos 6 e 7 dos Guiões 

dos Padrões de Desempenho 8 da CFI, foi 

apontado um arqueólogo profissional e 

especialista de património para este projecto 

para investigar os locais arqueológicos e de  

património na área do projecto. Foi 

empreendida uma visita a um local 

arqueológico por Jaco van der Walt e Décio 

Muianga para a identificação da significância 

arqueológica dos locais de património, bem 

como a documentação de avaliação da 

significância dos locais identificados.  

2) Procedimentos de descoberta: O cliente é 

responsável pelo desenho dum projecto que 

evite danos significativos ao património 

cultural e natural. Quando o local proposto 

para um projecto estiver dentro de áreas onde  

se espera que o património cultural seja 

achado, tanto durante a construção com 

durante as operações, o cliente deverá 

implementar os procedimentos de descoberta 

estabelecidos através da Avaliação do Impacto 

Ambiental e Social. O Cliente não irá perturbar 

qualquer descoberta em diante até que seja 

feita uma Avaliação por um especialistas 

competente e sejam identificadas acções 

consistentes com os requisitos destes Padrões 

de Desempenho.  

2. De acordo com o capítulo 8 dos Guiões do 

Padrão de Desempenho 8 da CFI, o 

arqueólogo e o especialista de património 

avaliaram os achado na área do projecto e 

fizeram recomendações construtivas para a 

gestão dos locais que podem sofrer impacto 

pelas actividades de construção e 

operacionais. As medidas de monitoramento e 

gestão (incluindo os procedimentos de 

descoberta) serão incorporados como parte do 

Plano de Gestão Ambiental do Projecto 

(PGAP), para garantir que os locais de 

significância arqueológica e de património 

sejam protegidos durante todas as fases do 

projecto. 

3) Consulta: Onde o projecto poderá afectar o 

património cultural, o cliente deve consultar 

as comunidades afectadas dentro do país 

anfitrião que usa, ou tem usado dentro da 

memória viva, o património cultural para 

propósitos culturais de longa data, para 

identificar a importância do património 

cultural, e incorpora-los no processo de 

tomada de decisões do cliente tendo em vista 

as comunidades afectadas por tal património 

Cultural. 

3. De acordo com o capítulo 9 dos Guiões do 

Padrão de Desempenho 8 da CFI, os 

arqueólogos, consultaram as autoridades 

comunitárias relevantes durante as visitas aos 

locais, para além disso foi desenvolvido um 

estudo social separado abordando sepulturas 

e lugares de rituais. Em cooperação com o 

processo de consulta pública o PGAP irá tomar 

providências para garantir que os membros da 

comunidade afectados sejam informados e 

consultados dentro do contexto cultural antes 

que  qualquer local de significância 

arqueológica ou de património seja afectado.      
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4) Acesso Comunitário:  

No local onde do projecto do cliente contém 

património cultural ou impede o acesso ao locais 

património cultural anteriormente acessível ou 

usados pelas comunidades, as Comunidades 

Afectadas dentro da memória viva de propósitos 

culturais, por um longo período de tempo, o cliente 

irá, com base em consultas, permitir o acesso 

contínuo aos lugares culturais ou irá fornecer via 

alternativa, sujeita a saúde primordial, segurança e 

considerações de tranquilidade.  

4. De acordo com este capítulo, é necessária 

uma extensiva consulta social onde os locais 

sagrados sofrerão impacto. A equipe social 

deve encarregar-se deste assunto. Qualquer 

local a ser preservado deve ser vedado com 

um portão de acesso para permitir às 

comunidades, o acesso aos locais de 

património.  

5) Remoção do Património Cultural: A maioria do 

património cultural está melhor preservada 

nos seus locais, uma vez que a pode resultar 

em danos irreparáveis ou destruição do 

património cultural. O cliente não deve 

remover nenhum património cultural a menos 

que: 

 Não haja alternativas técnicas ou financeiras 

viáveis à sua remoção; 

 O benefício geral do projeto supere a perda 

antecipada do patrimônio cultural por 

remoção; e/ou qualquer remoção do 

património cultural seja conduzida pela melhor 

técnica disponível. 

5. De acordo com o capítulo 11 e 12 dos Guiões 

dos Padrões de Desempenho 8 da CFI, deve-

se considerar o seguinte:  

 Não há alternativas técnicas e financeiras 

viáveis para a remoção; 

 Os benefícios gerais do projecto superam as 

perdas antecipadas pela remoção do 

património cultural; e/ou  

 Qualquer remoção do material do património 

cultural é conduzido aderindo à legislação do 

património e é feito por meio de padrões 

científicos. 

6) Património Cultural Crítico: 6) Património 

Cultural Crítico consiste em: 

(i) Património internacionalmente 

reconhecido da comunidade que o usa, ou 

tenha usado o património cultural dentro 

da memória viva de propósito cultural por 

longo período de tempo; e   

(ii) Áreas de património cultural legalmente 

protegidas, incluindo aquelas propostas 

pelo governo anfitrião para tal 

designação.  

6. De acordo com o capítulo 13 e 14 dos Guiões 

dos Padrões de Desempenho 8 da CFI, o 

cliente não deve alterar significativamente, 

danificar, ou remover nenhum património 

cultural crítico ou nenhum local de valor 

internacional p.e. Locais de Património 

Mundial.  

7) Áreas de património cultural legalmente 

protegidas: Em circunstâncias onde o projecto 

proposto esteja dentro de uma área 

legalmente protegida ou uma zona tampão 

legalmente definida, o cliente, para além dos 

requisitos para património cultural crítico 

acima citados, deve satisfazer os seguintes 

requisitos: 

 Cumprir com os requisitos nacionais definidos 

ou regulamentos locais de património cultural 

ou planos de gestão da área protegida;  

 Consultar os financiadores e gestores da área 

protegida, comunidades locais e outros 

actores chave no projecto proposto. 

7. De acordo com o capítulo 15 dos Guiões dos 

Padrões de Desempenho 8 da CFI, o PGAP irá 

tomar providências para garantir que a área 

do projecto proposto não esteja localizado 

dentro da área de património cultural 

legalmente protegido ou uma área tampão de 

património cultural legalmente protegida. 

Como parte do estudo do impacto ambiental, 

todos os planos e guiões nacionais e 

ambientais locais e políticas sociais relevantes 

devem ser implementados para todas as 

actividades associadas ao projecto.   
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Os autores aderiram na medida do possível, às preocupações legais (requisitos e guiões 

internacionais) e fizeram um esforço razoável para assegurar que fossem tomados em 

conta todos os aspectos legais em cada etapa. 

4. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

A África Austral tem uma das sequências arqueológicas mais longas no mundo porque a 

humanidade envolvida na área estende-se de Cabo até Etiópia. A maioria destas 

sequências cobrem os tempos em que os nossos ancestrais usava utensílios de pedra.  

Importa, desta maneira, rever o registo arqueológico para a Africa Austral e colocá-lo no 

contexto das ocorrências conhecidas. A arqueologia da área pode ser dividida em Idade 

da Pedra, Idade do Ferro e período Histórico.   

Além de pequenas variações regionais, a sequência Idade da Pedra é geralmente similar 

em toda a África Austral. A Idade Precoce da Pedra (IPP) - Earlier Stone Age (ESA) e a 

Idade Média da Pedra (IMP) - Middle Stone Age (MSA) são caracterizadas pelo uso da 

parte central da pedra para a produção de lâminas para o fabrico de instrumentos 

bifaciais e machados de mão, enquanto na Idade Tardia da Pedra (ITP) - Late Stone Age 

(LSA) a tecnologia é dominada por utensílios microlíticos e lâminas, muitas vezes 

associadas com a "San" arte rupestre e algumas vezes com a San sepulturas. A Idade 

Tardia da Pedra (ITP) deste modo fornece uma ligação com os períodos históricos 

(Deacon & Deacon 1999). Na África Austral a ITP cobre os últimos 20.000 anos (Deacon 

& Deacon 1999) e no Centro de Moçambique, ao longo da faixa ocidental da Escarpa do 

Zimbabwe, Província de Manica, datações de C14 de 4800 AP a 500 AP a partir dos 

abrigos das cavernas demonstram a presença de caçadores e recolectores na área 

(Saetersdal 2004). 

 

A história da ocupação na África Austral especialmente do Zambeze está intimamente 

associada com os "San" que são autóctones da região. Eles tinham uma economia 

baseada na caça e colecção e deixaram depósitos arqueológicos ricos e artefactos 

incluindo utensílios microlíticos de "Wilton" e arte rupestre de 22.000 a 2000 anos atrás. 

De cerca de 2500 anos atrás, com o surgimento dos grupos dos falantes de Khoi, foi 

introduzida a pastorícia na área bem como um tipo distinto de arte rupestre 

caracterizada por impressões de mão e desenho geométrico (Hall & Smith 2000; 

Kinahan 2000). Ao Sul do Zambeze entre 2000 AP – 1500 AP, quando os grupos falantes 

do Bantu chegaram, todas as evidências sugerem que apenas os grupos falantes do 

"Khoi-San" encontravam-se na região (Mitchell 2002; Phillipson 2002; Deacon & Deacon 

1999) 

As terras ao Norte do Rio Zambeze foram também ocupadas por um grupo diferente dos 

caçadores e recolectores denominado "Batwa" que também fazia a arte rupestre, a 

Geometria Vermelha e a Tradição de Animais Vermelhos, e a indústria microlítica 

"Nachikufan" que se estende de entre 16,715 - 95 AP e 200 - 100 AP (ambas não-

calibradas, Miller 1971: 143-146; Smith 2006). Tanto os grupos de caçadores como os 

dos recolectores, deixaram um registo arqueológico em Moçambique (vide Capítulo III) e 

especialmente ao longo do Rio Zambeze.  

 

Ao longo do vale do Zambeze as primeiras evidências de Primeiras Comunidades 

Agrícolas (ou Idade Precoce da Pedra – IPP), foram encontradas por Carl Wiese em 
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1909, na caverna de Chifumbaze, no Nordeste da Província de Tete no Centro de 

Moçambique (Phillipson 2002). O Complexo de Chifumbaze datado do primeiro  milénio 

D.C. e esta tradição cerâmica é parte do ramo Kwale, tradição Urewe que está 

espacialmente espalhado desde os a região dos Grandes Lagos até a África Austral 

(Huffman 1989a; Sinclair et al. 1993: Phillipson 2002; Mitchell 2002). Com o surgimento 

das Primeiras Comunidade Agrícolas na área de pesquisa a forma de vida de caça e 

colecção foi gradualmente substituída. Aldeamentos, fundição do ferro e introdução do 

gado e tecnologia agrícola foram as novas características culturais implementadas na 

área (Pwiti 1996; Mitchell 2002). Após a chegada das primeiras comunidades agrícolas, 

as transformações graduais que incluem migração e movimentos de diferentes grupos na 

organização económica e social no Vale do Zambeze devem ter contribuído para o 

surgimento de Últimas Comunidades Agrícolas ligadas ao comércio, urbanismo e o 

processo de formação do estado (Macamo 2006). 

 

No Centro de Moçambique, as Últimas Comunidades Agrícolas são caracterizadas pela 

construção de abrigos de pedra e em Moçambique provavelmente começou por volta do 

Século XIII D.C. até a invasão dos Nguni, que veio da Zululândia no Século XIX D.C. 

Alguns destes assentamentos foram integrados dentro da esfera política de Mutapa  

(Pikirayi 1993). Mais tarde, como parte da interacção entre a população local e os 

Portugueses, o Vale do Zambeze contou com a existência de assentamentos, tais como 

os prazos, feiras e fortalezas (Pikirayi 1993; Liesegang 1996; Newitt 1997; Macamo 

2006). Maioria da informação relacionada com este período foi obtida a partir de registos 

históricos escritos disponíveis para a África Ocidental.  

 

As primeiras fontes escritas conhecidas das regiões do Leste de África especialmente do 

território actual de Moçambique são Greco-Romanas e estes são muito escassas e datam 

de antes do Século V D.C.. Mais a Norte do Zambeze, as evidências arqueológicas das 

Últimas Comunidades Agrícolas estão relacionadas com a origem do grupo dos Swahili 

entre o Século VI e o Século X D.C. na costa da Tanzania. As evidência do material da 

cultura ("Triangular Incised Ware [TIW]" - Fio Triangular Incisivo) encontrado na 

Tanzania e ao longo da costa Moçambicana até Inhambane, incluindo partes do Vale do 

Zambeze,  ilustram a expansão da ocupação desde grupo específico no litoral do Leste 

da África (Chami 1994; Ekblom 2000, 2004; Juma 2004; Macamo 2006). Os Swahili no 

Leste da África tiveram a agricultura e a pesca como actividades sustentáveis mas 

também gradualmente engajaram-se no estilo de vida marítimo que os permitiu ligações 

comerciais com diferentes regiões do Oceano Índico (Duarte 1993; Chami 1994; 

Macamo 2006). 

 

Integrados nesta dinâmica, as fontes Árabes e Asiáticas forneceram informação sobre o 

Vale do Zambeze a outras áreas da costa Moçambicana. De 900 - 1000 D.C., o Geógrafo 

Al Masudi referenciou Sufala em Moçambique. Cerca de 1154, o mapa de Al-Idrisi 

ilustrou Sofala e Zanj como uma das regiões da África Oriental, que incluía Barbara (até  

Mogadíscio na Somália), lugares onde a presença de Muçulmanos era conhecida  

(Trimingham 1975; Horton 1984; Chittick 1990). Sofala referenciada por fontes Árabes 

no Moçambique actual representa aparentemente a área de Cabo Delgado (Norte de 

Moçambique à Baía Vilanculos (Província de Inhambane) onde as actividades comerciais 

que ligavam o Oceano Índico foram desenvolvidas (Trimingham 1975). Emboras os 

Árabes e os Asiáticos tenham estabelecido as actividades comerciais ao longo da cista de 

Moçambique, apenas no Século XII o geógrafo Al-Idrisi faz referência a Sena (Província 

de Tete) no Zambeze como parte da penetração destes grupos para o interior e também 
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deu informação sobre ligações comerciais na África Oriental (Trimingham 1975; Serra 

1986). 

 

No Leste da África, os contactos entre as Últimas Comunidades Agrícolas e os Árabes, 

contribuíram para a intensificação das actividades comerciais complexas, representadas 

por objectos de ouro encontrados nas trocas do interior com missangas de vidro e outros 

bem provenientes da costa, e consequentemente desenvolveram-se interacções culturais 

entre os territórios ao longo da costas e os do Interior. O comércio árabe começou a 

decrescer gradualmente depois da chegada dos Portugueses na costa Moçambicana no 

final do Século XV a início do Século XVI D.C. (Macamo 2006; Wood 2011). 

 

No Século XVI os Portugueses chegaram ao Vale do Zambeze e os primeiros viajantes e 

missionários forneceram as primeiras informações e fontes escritas sobre os territórios 

do interior do Centro de Moçambique, onde testemunharam e descreveram a expansão 

da construção do Zimbabwe para dentro do Vale do Zambeze (Rita-Ferreira 1982). 

Depois da chegada dos Portugueses no Vale do Zambeze, notou-se que a região era um 

importante centro comercial dos Swahili e que quem estabelecia as leis locais, o 

Mwenemotapa, era mencionado como tendo tido riqueza fabulosa em ouro. Nos seus 

esforços em alcançar Mwenemotapa, os Portugueses estabeleceram dois assentamentos 

no Alto-Zambeze em 1531, os quais eram Sena e Tete. Progressivamente eles 

estabeleceram e expandiram o Sistema de Prazos (Regime de Propriedade Portuguesa, 

em Latin - Placitum - a coisa alugada) até ser oficialmente abolido em 1930 (Newitt 

1973, 1997). Os prazos constituíram o maior veículo de expansão dos Portugueses para 

as terras do interior e estavam envolvidos no comércio do marfim, ouro e escravos e 

outros bens tais como missangas e tecidos (Isaacman & Isaacman 1975, 1983; 

Isaacman 1979; Pélissier 1984; Macamo 2006). Estas instituições eram compostas por 

uma mistura de Goeses, Europeus e pessoas de descendência mista com a população 

Africana e também funcionavam como uma entidade social económica. O mais 

importante nos assentamentos dos Portugueses dentre do Vale do Zambeze foram os de 

Sena e Tete (Século XVI) mas outros locais arqueológicos e históricos foram  Degue 

Mufa, Lupata, Mitondo, Mafunda, Nhacufula, Fukeza, Missongue, Chiramba Sança, 

Bompona Casse, Zambel e Ngombe (discussões pessoais com James Bannerman e  

Solange Macamo sobre as paredes de pedra e os primeiros assentamentos do 

Portugueses do Centro de Moçambique: 2011/2012). 

 

Os Prazos permitiram a promoção de interacções Afro-Portuguesas, que mais tarde, no 

Século XVII, resultaram na formação da sociedade Muzungo (Isaacman & Isaacman 

1991; Newitt 1997). Como parte da penetração para os territórios do interior, os 

viajantes Portugueses encontraram o Grande Zimbabwe (1300 – 1450 D.C.) 

descrevendo a estrutura da capital do estado e as características sociopolíticas da 

liderança Shona. Mais tarde com o declínio do Grande Zimbabwe e o aparecimento do 

Estado de Mutapa (1500 – 1750 D.C.) os Portugueses também envolveram-se nas 

actividades comerciais do Século XVI nas áreas controladas pelos Mutapas no Nordeste 

do Zimbabwe e partes do Centro de Moçambique (Províncias de Manica e Tete). Eles 

também notaram a existência de comércio entre Swahilis de Mutapa, e também o Estado 

de Khami esteve envolvido nestas actividades comerciais à larga escala envolvendo 

produtos como ouro, marfim, roupas, tecidos, missangas e outros materiais (Macamo 

2006; Huffman 2007; Wood 2011). 
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Simultaneamente com os eventos reportados no Centro de Moçambique, parte da 

interacção dinâmica envolvendo Africanos, Europeus, Asiáticos, entre 1835 e 1865 a 

área do Zambeze foi afectada por Mfecane (movimento do povo Nguni causado por 

eventos políticos e ambientais) originado no Natal, África do Sul em 1815. O Chefe 

Zwangendaba atravessou o Rio Zambeze (a pé devido ao baixo nível da água no rio) 

cerca de 1835 (Novembro) próximo do posto avançado dos Portugueses em Zumbo, indo 

para o Norte, enquanto o segundo grupo dos Nguni liderado por Ngwana Maseko usou 

uma rota diferente de travessia (usando canoas) próximo do assentamento de Tete em 

1839. O grupo de Ngwana Maseko mais tarde estabeleceu-se no Nordeste da Província 

de Tete e Sul do Malawi em 1865 formando a área conhecida como Distrito de Angónia 

Província de Tete) tornando -se um grupo patrilinear no Norte do Zambeze (Poole 1930; 

Newitt 1997). Para além das estruturas em pedra, outras evidências arqueológicas tais 

como arte rupestre foram também reportadas pelos Portugueses neste período.  

 

Na Província de Tete, o Alto Zambeze é densamente habitada por falantes de Chewa e 

Sena. O interior da Província é também habitado por um número significativo de falantes 

de Shona, Lunda, Chewa (Smith 1995; PNUD 2001; Macamo 2006). 

 

Chi Chewa é provavelmente a língua dominante na Província de Tete e os seus falantes 

também dominam o centro de Malawi e Leste da Zâmbia (Zubieta 2009). Os falantes de 

Chewa, contudo, não são os primeiros habitantes da África Central-Sul. Grupos de 

caçadores e colectores já estavam presentes na área e foram identificados por diferentes 

nomes tais como Akafula, Amwandionerapati, Amwaniwonerakuti, BaTwa e Nlukuwewe 

(Mgomezulu 1978). De acordo com as descrições físicas, eles eram caracterizados por 

serem baixinhos "pessoas pequenas" espertas e nómadas (Werner 1925; Metcalfe 1954; 

Nurse 1974). Eles, porém, são normalmente conhecidos como BaTwa e habitaram a 

região desde a "LSA" - ITP até ao período histórico de acordo com artefactos microlíticos 

encontrados na Zâmbia (Clark 1959, 1970; Miller 1969b; Phillipson 1976; 2002; 

Musonda 1983) and in Malawi (Mgomezulu 1978; Juwayeyi 1981). 

 

Os povos BaTwa interagiram com os ancestrais dos Chewa (agricultores), e a escassez 

dos locais arqueológicos tornou escassa a localização de importantes santuários e 

montanhas secretas (Miller 1969b; Schoffeleers 1973, 1992; Musonda 1983). 

Similarmente os "San" em Drakensberg eram conhecidos pelo seu poder de cura e de 

fazer cair a chuva. Os BaTwa de acordo com alguns grupos de agricultores na África 

Central-Sul (Schoffeleers 1992: 262) estavam ligados através dos espíritos e tinham 

nomes tais como Zinzimu e Zinyau (espíritos poderosos). 

 

Mgomezulu (1978: 320) suporta a ideia de que as relações entre caçadores-recolectores 

e as populações da "EIA" - IPP no Centro de Malawi (Linthipe/Changoni) são melhor 

caracterizados como coexistência. Em primeiro lugar, por causa da continuidade no 

registo cultural em todos os locais onde ele escavou. Em secundo lugar, nas cavernas 

com artefactos de caçadores e recolectores, foi também encontrado um pequeno número 

de fragmentos Nkope e ossos de animais domésticos (ovelhas/cabritos e vacas). 

Portanto, a presença de dois items culturais pode resultar também da troca de bens, 

talvez os caçadores e recolectores os roubaram dos agricultores. Em terceiro lugar, a 

tecnologia de utensílios de pedra foi encontrada continuamente até o final do Século 

XVII D.C. (Phillipson 1977). 
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No Centro da África as primeiras comunidades agrícolas domesticaram o gado bovino, 

caprino, ovino e viviam em aldeias e usavam o ferro, são geralmente designados como 

parte do Complexo Chifumbaze (denominado de acordo com a caverna em Moçambique: 

Phillipson 1976, 2002; Huffman 1989, 2007). A evidência dos primeiros grupos da Idade 

Precoce da Pedra na área é a chegada da porcelana dos Nkope. A cerâmica dos Nkope é 

normalmente encontrada no Malawi, Moçambique, Zâmbia e Zimbabwe. Na "EIA"- IPP, 

estes grupos patrilineares falantes do Bantu assentaram-se na região, vindos do Leste 

da África cerca de Século III D.C. (Sinclair et al 1993; Phillipson 1976, 1977; Mgomezulu 

1978; Juwayeyi 1981). A porcelana Nkope é parte do Complexo Chifumbaze e foi 

registado pela primeira vez em dois locais no Nordeste de Tete em Moçambique por Carl 

Wiese, um antropólogo Alemão, em 1909 (Staudinger 1911; Santos Júnior 1955; 

Phillipson 1976). A cerâmica Nkope tem sido datada de Século III até ao ano 800 D.C.  

 

A existência dum número considerável de aldeias encontradas e a ocorrência de objectos 

de cerâmica nas cavernas é uma das mais significativas representações com Complexo 

Chifumbaze na África Central-Sul (Phillipson 2002). Um aspecto interessante é que, a 

cerâmica pertencente ao Complexo Chifumbaze foi encontrado em cavernas junto com 

utensílios de pedra e pinturas rupestres feitos por caçadores e recolectores durante o 

primeiro milénio D.C. (Phillipson 1976, 2002; Huffman 1989a, 2007). Para discussões 

posteriores sobre a possível inter-relação entre agricultores e caçadores-recolectores 

consulte os Capítulos III e VIII.  

 

Os arqueólogos demonstram que os grupos da linhagem patrilinear da faixa Central 

Leste falantes do Bantu, interagiram com grupos da linhagem matrilinear Ocidental 

falante do Bantu no primeiro milénio D.C. De acordo com Huffman (1989b: 173), esta 

interacção persistiu por alguns séculos, baseado na análise da cerâmica. Os falantes 

Orientais do Bantu, em menor número que os falantes Ocidentais do Bantu foram 

rapidamente absorvidos pelos grupos Ocidentais falantes do Bantu. 

 

Existem diferenças substanciais na maneira pela qual as sociedades de ambos os grupos 

Bantu funcionam. Existem diferenças fundamentais relacionadas com as crenças acerca 

da descendência biológica (Huffman 2007; Zubieta 2009). Os falantes orientais do Bantu 

acentuam o sangue do pai (Hammond-Tooke 1974); em contraste os falantes ocidentais 

do Bantu enfatizam a importância do sangue da mãe. Além disso, do ponto de vista 

arqueológico, Huffman (1989a, 1989b, 2001, 2007) reconhece através da configuração 

das aldeias e a forma das casas, certas características que permitem a identificação dos 

grupos matrilineares ocidentais e patrilineares do oriente. Os Falantes orientais do Bantu 

têm aldeias circulares arranjadas em volta de um curral de gado bovino central. Este 

sistema é definido como "Central Cattle Pattern (CCP)"- Padrão de Gado Central (PGC), 

no qual o símbolo central para a riqueza é o gado e o casamento é arranjado através do 

pagamento (Huffman 2001). Os falantes ocidentais do Bantu, pelo contrário, têm as 

aldeias com casas rectangulares arranjadas num padrão de estrada linear. O símbolo 

central de riqueza destes grupos matrilineares é o metal e os casamentos são arranjados 

através de serviços.  

 

Por volta do ano 1000 D.C. houve um declínio na cerâmica de Chifumbaze a qual 

confirma que os falantes ocidentais do Bantu foram absorvidos pelo falantes ocidentais 

do Bantu (Phillipson 1977; Smith 1995). Os falantes ocidentais do Bantu relacionam -se 

com o Complexo Luangwa (Idade Tardia da Pedra, 1000-1900 D.C.) que é a tradição 

cerâmica recente mais espalhado, estendendo-se a partir de quase toda a Zâmbia até as 
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partes ao Sul da República Democrática de Congo (Lubumbashi)  e também partes de 

Moçambique (Província de Tete), Malawi e Zimbabwe (Phillipson 1977, 2005; Huffman 

1989a; Smith 1995; Zubieta 2009). A tradição cerâmica Luangwa é deste modo vista 

como o que mais rapidamente substitui aquelas de diferentes grupos distintos da Idade 

Precoce da Pedra em toda a metade oriental da Zâmbia bem como nas área 

circunvizinhas no período inicial do presente milénio e que continuou com 

comparativamente pequenas diferenças regionais até aos tempos recentes (Phillipson 

1977: 10). Os povos do Ocidente falantes do Bantu estão relacionados 

predominantemente na área do "CBD" com os ancestrais do povo Chewa que vive na 

Província de Tete actualmente.  

 

Esta tradição cerâmica foi estabelecida pelos Chewa, Nsenga, Ngoni, Tumbuka, Soli, 

Lala, Lamba, Bisa, Bemba, Lungu, Mambwe e os Lunda do Norte e os povos Luapula. A 

tradição Luangwa +e uma tradição de cerâmica exclusivamente realizada por mulheres. 

a qual mostra notoriamente pequenas variações por uma larga área da África Central-Sul 

(Phillipson 1977: 7). 

 

O material de cultura na África Central-Sul é claramente identificada pelos arqueólogos 

como pertencendo a diferentes grupos mas também uma divisão entre os grupos 

patrilineares e matrilineares. Os grupos matrilineares relacionados com os povos Lunda 

(maioritariamente na Zâmbia) e Chewa (em Moçambique e Malawi), habitaram o Norte 

do Rio Zambeze enquanto os grupos patrilineares dos povos Shona [excepto os Ngoni o 

único grupo patrilinear no Norte do Zambeze - (baseado no Distrito de Angónia a 

Nordeste da Província de Tete)] são dominantes no Sul do Rio. Esta divisão materializa o 

Vale do Zambeze como uma fronteira do sistema (identidade) política e social entre os 

grupos Bantu (Isaacman 1979; Serra 1986; Macamo 2006). Deste modo os grupos 

Bantu da margem Norte do Zambeze estão relacionados com a Tradição Cerâmica 

Luangwa a qual substituiu os grupos (do Complexo Chifumbazi) e os da língua Chewa da 

Idade Precoce da Pedra como parte dos grupos ocidentais de língua Bantu (Phillipson 

1977; 2005; Smith 1995; Mann & Dalby 1987). 

 

O povo Chewa ocupou progressivamente a área e as organizações políticas foram 

também estabelecidas dentro deste processo. Em outros períodos históricos, 

Schoffeleers (1973: 47) divide a história dos Chewa em quatro períodos: 

 

História Proto-Chewa ou Proto-Maravi (clãs principais: Banda & Mbewe), c. 1200 – c. 

1400 

Formação de Maravi (clã principal: Phiri), c.1400 – c. 1600 

Florescimento do Império Maravi, c.1600 – c. 1750 

Intrusão Estrangeira (Europeia) e declínio, c. 1750 – c.1892 

 

O período proto-Chewa, que começa em 1200 D.C. e termina por volta de 1400 D.C., 

proposto por Schoffeleers (1973) mostra que eles tiveram relação com outros grupos 

étnicos na área. Os Chewa não estavam isolados na paisagem depois da sua chegada, 

eles estiveram em contacto e absorveram influência de muitos outros grupos. Grupos 

tais como os Nsenga, Bemba, Yao e Ngoni foram registados com parte desses contactos 

(Zubieta 2009). Por exemplo, os Nsenga e os Bemba são grupos matrilineares que 

praticam ritos de iniciação das raparigas embora seja possível que tenham adoptado, 

modificado ou influenciado os rituais Chewa. Para além disso, alguns grupos, Yao e 

Ngoni (patrilineares e originalmente da Zululândia na actual África do Sul) que chegaram 
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na área no Século XIX também adoptaram os rituais praticados pelas sociedades 

matrilineares (Zubieta 2009). 

 

Os territórios marginais que se estendem para o interior ao longo do Baixo Zambeze 

mais para o Oeste como a confluência Luangawa em Moçambique forma habitadas 

continuamente desde a "LSA" - ITP até os dias actuais e forma estabelecidas múltiplos 

contactos de inter-relações entre caçadores-recolectores e também com os agricultores.  

Os diferentes grupos deixaras as suas assinaturas na paisagem através do seu material 

de cultura e arte rupestre. No capítulo que se segue poderemos ver a revisão dos 

trabalhos anteriores pertinentes para o estudo da idade tardia da pedra e a arte rupestre 

nos dois lados do Rio Zambeze em Moçambique com a intenção de construir uma 

imagem precisa dos caçadores e recolectores na área de pesquisa no passado. 

 

4.1 Consulta com os locais:  

Como parte da consulta pública e do processo de avaliação do impacto social, foram 

incluídas questões respeitantes ao património vivo e intangível, bem como questões 

relacionadas à presença de túmulos (para detalhes por favor consulte o relatório social). 

Para além disto, a equipe de pesquisa entrevistou os chefes das aldeias perto da área de 

estudo. Foi realizada uma visita introdutória inicial, explicando o nosso propósito no 

campo. Depois do estudo ser aprovado pelos chefes, o trabalho de campo iniciou.  

Junto apresenta-se o resumo das constatações de campo:  

A Aldeia de Maoera foi visitada a 26/11/2010. Culturalmente eles chamam-se 

Manyungwe e falam Chinyungwe e Nhungue. O chefe local é o Watchane Baiota Burura e 

a conversa era traduzida de Chinyungwe para Portuguese por Mister Alberto Felani. 

O Chefe Watchane não está ciente de nenhum local de património dentro da área de 

estudo mas partilhou informação valiosa em relação aos locais de cerimónias de fazer 

cair chuva que ocorrem dentro da área de estudo (plano, zona 3). 

O chefe da aldeia é responsável por fazer cair chuva e o chefe foi indicado por ancestral. 

O chefe irá passar o poder para o seu filho quando ele renunciar ou morrer. Como chefe, 

ele precisa de garantir que o conhecimento seja passado para a outra geração e seja 

vivo para o futuro. 

A cerimónia de fazer cair chuva é feita no início da época chuvosa. As ofertas usadas na 

cerimónia incluem tabaco, milho, sementes, bebida tradicional (milhete ou milho), vinho 

tinto ou brandy. Todos estes produtos vão junto com o tabaco e milho num pequeno 

pote nos locais da cerimónia de fazer cair chuva. Existem dois espíritos que ele evocam; 

o pitão das rochas (apenas para a cerimónia de fazer chuva) e o leão (quando eles têm 

que resolver problemas na aldeia). O pitão das rochas é fêmea e o leão é macho. 

A segunda aldeia visitada foi a Aldeia de Chissua (27/11/2010). Culturalmente eles são 

também conhecidos como Manyungwe e falam Chinyungwe e Nhungue. O chefe é Simon 

Capoche e o Vice-chefe: Domingos Paiva. 

No caso do local de cerimónia de provocar a queda de chuva, uma árvore é para o pitão 

da rocha e o outro para o outro espírito da cobra. Estas árvores não são permitidas que 
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sejam cortada e há uma pequena pilha de rochas próximo das bases destas árvores 

onde eles guardam os potes para a cerimónia de provocar queda de chuva. 

As cerimónias tomam lugar perto das árvores porque foram escolhidas pelos espíritos 

para propósitos de cura e religiosos. O Leão e o pitão das rochas estão separados mas as 

árvores estão juntas uma da outra. 

Na aldeia de Chissua a cerimónia de provocar queda de chuva é realizada para o leão 

(macho) e para o pitão das rochas (fêmea). Eles usam ofertas similares como os que 

provocam queda de chuva na Aldeia de Maoera. Eles usam da bebida tradicional (feita de 

milho e abóbora), tabaco e vinho. Na cerimónia de provocar queda de chuva, para o leão 

eles oferecem bebida tradicional e tabaco e para o pitão das rochas oferecem sementes 

(milho, junco e milhete) e também tabaco. A cerimónia é dirigida pelo chefe tradicional e 

é dedicada aos espíritos do Leão. Ambos os chefes sublinham que os batuques e as 

danças são fundamentais para o sucesso da cerimónia. Depois da realização da 

cerimónia, se não chover, a cerimónia é repetida até que chova. A cerimónia de provocar 

queda de chuva é chamada Camutemute – durante a cerimónia eles chamam os 

espíritos para se aproximarem do povo quando eles actuam na cerimónia a também para 

ajuda-los quando não chove. Eles oferecem mais Pombe (bebida tradicional) a todas as 

pessoas para beberem enquanto actuam em cerimónia e também colocam mais bebida 

nos potes no local da cerimónia. O objectivo da cerimónia é pedir aos espíritos a chuva e 

uma boa colheita. O pote que contém todos os ingredientes da cerimónia de provocar 

queda de chuva fica permanentemente no mesmo lugar e eles não o deslocam nem o 

retiram. O que é importante notar é que diferentes chefes dirigem a cerimónia de 

diferentes maneiras de acordo com as crenças da aldeia onde residem. Contudo, os 

espíritos que provocam queda de chuva ou divindades são os mesmos. O espírito sempre 

responde às petições do povo e resolvem os seus problemas. 

O lugar onde as cerimónias realizam-se não é secreto e todos os membros da 

comunidade conhecem a sua localização. Depois da cerimónia de provocar queda de 

chuva, eles normalmente organizam uma festa para a comunidade para que possam 

dançar e agradecer os esforços dos espíritos em disponibilizar a chuva, resolvendo os 

seus problemas.   

De acordo com os chefes, os cemitérios são importantes para todos, uma vez que os 

espíritos estão em volta dos cemitérios para proteger os falecidos.  

Os membros da aldeia estão cientes dos locais de fundição e chamam os de Xpalais (o 

nome do fundidor ou referem-se ao processo de fundição) embora eles acreditem que 

ninguém mais a pratica.  

Na aldeia de Chissua o chefe tem conhecimento sobre os locais de fundição do ferro que 

eram feitos pelos ancestrais na área de estudo. Devido a constrangimentos de tempo 

eles não puderam indicar esses locais. O chefe também apontou que existem vagamente 

três cemitérios na área do plano de zona 3, e todos são protegidos pelos ancestrais. Mais 

uma vez estes locais não foram indicados à equipe de pesquisa. 

1 – O cemitério está localizado próximo a montanha e é apenas para crianças. (Pela 

descrição deles, é pressuposto que os locais caiem fora da área de estudo  

2 – O cemitério está localizado perto da estrada e é especificamente para adultos (o 

espírito de leão vive neste cemitério). Este é o presumível local 41. 
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3 – O cemitério para os espíritos que é usado apenas para cerimónias de provocar 

chuva. Pela sua descrição este é o local 43 e cai fora da área de estudo.
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4.2. DESCRIÇÃO DE LINHA BASE 

 

São necessário alguns comentários gerais para colocar locais individuais dentro da  

perspectiva. Em primeiro lugar, existem várias camadas com fósseis na área de estudo. 

Os ossos fossilizados e madeiras que foram registados serão do interesse dos 

paleontólogos. Os paleontólogos necessitam de endereçar o impacto da actividade de 

mineração propostas nos recursos paleontológicos da área de estudo antes do início da 

mineração.     

Em segundo lugar os artefactos da ITP (25.000 - 500 anos atrás) foram encontrados 

espalhados na porção ocidental da área de estudo, com alguns utensílios da IMP isolados 

e espalhados por toda a área de estudo. Todos os locais estão ao ar livre e não in-situ. 

Achados isolados não formam indicando nem plotados mas as concentrações de 

artefactos foram registados como "locais" embora o termo local seja usado 

arbitrariamente e não represente habitações ou locais de oficinas. Estes locais estão 

perto dos rios e linhas de drenagem e consistem de arranjos feitos de silicatos cripto-

cristalinos e quartzo como matéria-prima. Maioria dos objectos exibem um elevado grau 

de meteorização provavelmente por terem sido lavados e estão fora do contexto. Estes 

locais são largamente espalhados com baixa densidade de ocorrência e são de baixa 

significância e não podem contribuir para as actuais questões de pesquisa. 

Em terceiro lugar a alta frequência dos objectos de cerâmica foi observada em toda a 

área de estudo. Os objectos de cerâmica estão associados ao período da idade do ferro. 

Mais uma vez estes locais estão situados perto dos rios e linhas de drenagem. O que é 

interessante é que alguns destes locais foram queimados e daí bem preservados. Isto 

pode contribuir para as questões académicas actuais relacionadas com as características 

de queimadas como grãos de feijão como parte das cerimónias de purificação vs 

queimada natural ou queimada como um resultado de conflito (Huffman 2010). Além 

disso os vários fornos que foram encontrados podem adiante contribuir para a nossa 

compreensão limitada do desenvolvimento tecnológico durante este período. Para além 

disto há falta de uma tradição/fácies de cerâmica definida, devido a pesquisa 

arqueológica limitada desenvolvida na área. Isto é um problema que também foi 

identificado por Macamo (2006) e os locais registados por aqui contribuem para a 

compreensão da Idade Tardia do Ferro no Vale do Zambeze.    

A habitação bastante densa de pessoas que ainda seguem o estilo de vida tradicional de 

agricultura de subsistência e a pastorícia na área de estudo "borraram" o acamamento 

arqueológico. O estilo de decoração na cerâmica registada na área acomoda-se 

estilisticamente aos povos históricos e modernos falantes do Nhungue na área, 

complicando as práticas arqueológicas aceites de uso da cerâmica como marcador 

cultural exclusivamente para os Locais de Idade do Ferro. Um cenário similar foi 

observado mais abaixo no Vale do Zambeze (van Schalkwyk 2008).  
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Figura 2: Pote Moderno  

 

Figura 3: Aldeia tradicional com silos levantados, comparáveis aos das aldeias da 

Idade de Ferro. 
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Para o propósito dos critérios deste relatório, no capítulo 3 foi usada; a descrição da 

paisagem está dividida em grupos que consistem em: A - Paisagem Paleontológica e B - 

Paisagem Arqueológica e de Património Cultural. Os diferentes tipos de locais estão 

descritos como Paleontológicos, Idade do Ferro, Idade da Pedra, Sepulturas/Cemitérios e 

Locais de Património Vivo. Os marcadores culturais de cada locai estão também 

anotados.   

As coordenadas seguintes estão disponíveis para os locais (WGS84). 

Tabela 2. Locais Documentados 

Número Tipo de Local 
Marcadores 

Cultural  
Coordenadas 

Significância 

do 

Património 

Local 1 
Idade Tardia do 

Ferro/Histórico 
Cerâmica S15 44 15.7 E32 54 07.9 Baixa 

Local 2 
Idade Tardia do 

Ferro 

Cerâmica 
S15 44 24.9 E32 53 58.2 Baixa - Média 

Local 3 
Idade Tardia do 

Ferro 

Cerâmica 
S15 44 15.1 E32 54 00.9 

Baixa 

Local 4 

Idade do Ferro / 

Histórico & Idade 

Tardia do Ferro 

Cerâmica e 

líticos 
S15 44 11.7 E32 54 03.0 

Baixa 

Local 5 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 
Cerâmica S15 44 03.7 E32 54 11.8 

Baixa 

Local 6 
Idade Tardia do 

Ferro 

Cerâmica e 

Fundição de 

Ferro 

S15 44 08.0 E32 54 14.1 Média - Alta 

Local 7 
Idade Tardia do 

Ferro 

Cerâmica e 

paredes de 

pedra 

S15 44 13.7 E32 54 25.0 Baixa - Média 

Local 8 
Idade Tardia do 

Ferro 

Cerâmica e 

paredes de 

pedra 

S15 44 17.9 E32 54 29.3 Média 

Local 9 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica e 

estruturas daga  
S15 44 19.3 E32 54 54.3 Baixa - Média 

Local 10 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 
Cerâmica S15 44 14.2 E32 55 00.7 Baixa 

Local 11 
Idade Tardia do 

Ferro 

Cerâmica e 

estruturas daga 
S15 44 10.2 E32 55 01.7 Média - Alta 

Local 12 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 
Cerâmica S15 44 33.2 E32 55 24.1 

Baixa 

Local 13 
Idade Tardia do 

Ferro 

Cerâmica e 

estruturas daga 
S15 44 38.7 E32 55 24.0 

Baixa 

Local 14 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica 
S15 44 42.1 E32 55 28.4 

Baixa 

Local 15 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica 
S15 44 44.1 E32 55 18.1 

Baixa 

Local 16 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica e 

estruturas daga 
S15 44 49.2 E32 55 11.1 Baixa - Média 

Local 17 
Idade Tardia do 

Ferro 

Cerâmica e 

estruturas daga 
S15 44 54.2 E32 55 18.0 Baixa - Média 

Local 18 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica e 

estruturas daga 
S15 44 45.9 E32 55 14.2 Baixa – Média 

Local 19 

Idade do Ferro & 

Idade Tardia do 

Ferro 

Cerâmica e 

Líticos 
S15 44 15.1 E32 54 49.2 Baixa 

Local 20 
Património Vivo/ 

Idade do Ferro 

Possíveis 

fazedores de 
S15 43 53.7 E32 54 25.5 Baixa - Média 
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chuva 

Local 21 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 
Cerâmica S15 44 08.1 E32 53 55.7 Baixa 

Local 22 
Idade Tardia do 

Ferro 
Cerâmica S15 43 57.8 E32 53 36.2 Baixa - Média 

Local 23 
Idade Tardia do 

Ferro 

Cerâmica e 

Fundição de 

Ferro 

S15 43 53.9 E32 53 02.9 Média - Alta 

Local 24 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica e 

fundição 
S15 43 52.1 E32 52 54.4 

Baixa 

Local 25 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 
Cerâmica S15 44 17.3 E32 53 34.9 

Baixa 

Local 26 Paleontológico Fóssil S15 44 22.8 E32 53 51.1 Média - Alta 

Local 27 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 
Cerâmica S15 44 21.5 E32 53 53.6 Baixa 

Local 28 
Idade Tardia do 

Ferro 

Cerâmica e  

tuyere 
S15 44 14.7 E32 53 30.0 Baixa - Média 

Local 29 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica e 

estruturas daga 
S15 44 09.4 E32 53 51.8 Baixa 

Local 30 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 
Cerâmica S15 44 45.5 E32 54 31.0 Baixa 

Local 31 Paleontológico 
Madeira 

fossilizada 
S15 44 49.5 E32 54 14.9 Média - Alta 

Local 32 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 
Cerâmica S15 45 00.3 E32 54 17.4 Baixa 

Local 33 

Idade Tardia do 

Ferro / Histórico e 

Idade do Ferro 

Cerâmica e 

líticos bem 

como tabuleiro 

de jogo 

S15 44 14.1 E32 53 24.1 Média 

Local 34 
Idade Tardia do 

Ferro 
Cerâmica S15 43 50.8 E32 53 05.2 

Baixa 

Local 35 

Achados 

Históricos  

Período Histórico  

Possivelmente 

contemporâneo/ 

Mineração 

Histórica 

S15 44 08.1 E32 53 00.3 

 

Baixa 

Local 36 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica e  

estrutura daga 
S15 44 13.4 E32 52 59.1 Baixa - Média 

Local 37 

Idade do Ferro & 

Idade Tardia do 

Ferro 

Cerâmica e 

líticos 
S15 44 08.5 E32 52 33.9 

               

Baixa 

Local 38 

Idade do Ferro & 

Idade Tardia do 

Ferro 

Cerâmica e 

líticos 
S15 43 45.0 E32 52 31.0 

                       

Baixa 

Local 39 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica e 

estrutura daga 
S15 43 44.9 E32 51 45.3 

                       

Baixa 

Local 40 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica e 

estrutura daga 
S15 43 49.7 E32 51 40.5 

                      

Baixa 

Local 41 
Sepulturas/ 

Cemitérios 
Túmulos S15 44 37.2 E32 52 27.2 

Alta 

Local 42 Património Vivo 
Fazedores de 

chuva 
S15 48 09.9 E32 52 59.8 

Alta 

Local 43 Património Vivo Ritual S15 43 55.4 E32 51 20.3 
Alta 

Local 44 
Sepulturas/ 

Cemitérios 
Túmulos Oeste da Escavação 

Alta 

Local 45 

A 

Local 45 

Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica Não 

decorada  

S15 45 54.9 E32 52 57.7 

S15 46 06.2 E32 52 55.0 
Baixa 
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B 

Local 46 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica 

Decorada e Não 

decorada 

S15 46 35.2 E32 52 38.5 Baixa - Média 

Local 47 Idade Tardia do 

Ferro? 

Cerâmica, daga 

e escória 
S15 46 21.7 E32 49 01.4 

Baixa - Média 

Local 48 Idade Tardia do 

Ferro? 

Cerâmica e 

daga 
S15 46 26.5 E32 49 09.1 

Baixa - Média 

Local 49 Idade Tardia do 

Ferro? 
Cerâmica S15 46 32.4 E32 48 32.6 

Baixa 

Local 50 Idade Tardia do 

Ferro? 
Forno S15 44 37.7 E32 51 04.2 Média - Alta 

Local 51 Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica e 

daga 
S15 44 44.7 E32 53 43.4 Baixa 

Local 52 Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 
Cerâmica S15 45 12.9 E32 53 33.6 Baixa 

Local 53 Idade Tardia do 

Ferro? 

Forno 
S15 45 14.1 E32 53 36.8 Baixa - Média 

Local 54 Idade do Ferro / 

Histórico 

Forno 
S15 45 05.1 E32 53 38.1 

Baixa 

Local 55 Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica 
S15 44 46.6 E32 53 06.2 

Baixa 

Local 56 Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica 
S15 45 04.0 E32 52 52.6 

Baixa 

Local 57 Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica 
S15 44 53.6 E32 52 52.0 

Baixa 

Local 58 Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica 
S15 45 24.9 E32 52 28.4 

Baixa 

Local 59 Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica 
S15 45 13.7 E32 52 22.4 

Baixa 

Local 60 
Histórico 

Cerâmica e 

daga 
S15 48 24.7 E32 52 30.2 

Baixa 

Local 61 Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica 
S15 47 58.1 E32 52 49.3 

Baixa 

Local 62 Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica 
S15 47 26.4 E32 53 20.3 

Baixa 

Local 63 Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Cerâmica 
S15 47 00.7 E32 53 32.7 

Baixa 
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4.1 Idade Tardia da Pedra (ITP)  

Foram registadas quatro ocorrências de Idade Tardia da Pedra na área de estudo. Na 

nova configuração conceptual o Local 19 cai fora da área do desenvolvimento da mina. 

Os locais 4, 37, 38 estão localizados numa escavação:  

 Local 4 - Área aberta marcada por uma baixa frequência de fragmentos da ITP. 

 Local 19 - Local que sofreu impacto da sondagem de exploração, expôs uma baixa 

frequência de fragmentos da ITP. 

 Local 37 - Um campo agrícola antigo, expôs uma baixa frequência de fragmentos da 

ITP 

 Local 38 - Um campo agrícola antigo, expôs uma baixa frequência de fragmentos da 

ITP numa vasta área 

 

 

Figura 4: Artefactos da ITP alguns com retoque feitos de quartzo. 
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4.2 Locais da Idade da Pedra  

Foram registados 49 locais ou pontos de achados com cerâmica como marcadores 

culturais. Embora essas ocorrências estão aglomerados nos Locais de Idade da Pedra, 

nem todas as ocorrências cerâmicas representam locais de Idade do Ferro e muitos 

destes são contemporâneos.  

 Local 1 - Cerâmica não-decorada e decorada numa vasta área. As decorações 

consistem em incisões horizontais largas e polimento vermelho.  

 Local 2 - O local está situado nas margens de um pequeno rio onde a erosão 

laminar expôs cerâmica decorada consistindo de motivos estampados nos vasos 

com bordas invertidas. Foram notadas algumas pedras em posição vertical 

representando cestos de grãos. A decoração é indicativa de cerâmica do Século 

XVII - XIX. Significativamente não se registou aqui nenhuma estrutura queimada.  

 Local 3 - Alta frequência de cerâmica decorada e não-decorada em afloramentos 

rochosos. Vários vasos foram registados como jarras com gargalo curto e taças 

 Local 4 - Área aberta marcada por baixa frequência de cerâmica não-decorada. 

 Local 5 - Área aberta marcada por baixa frequência de cerâmica decorada e não-

decorada. As decorações consistem de bandas entalhadas por baixo da borda do 

recipiente. 

 Local 7 – Paredes de pedra baixas no sopé duma pequena colina. As paredes 

consistem de um recinto medindo 20-25 metros de diâmetro com uma entrada 

declive abaixo no lado oriental. Foram encontrados dois vasos acompanhados de 

tampa e uma banda entalhada por baixo das bordas. O local é altamente coberto 

e existe a possibilidade de haver mais paredes.   

 Local 8 - Similar ao local 7 e também consiste de fundações de pedra pouco 

discerníveis de um recinto medindo 25 metros de diâmetro. Os achados incluem 

cerâmicas e pequenas pedras de moer.   

 Local 9 - Área aberta com estruturas de "daga" queimadas e duas tigelas com 

bandas entalhadas. 

 Local 10 – O local é um ponto de achados (um ponto de achados contém material 

mas não constitui um lugar ocupacional ou um depósito arqueológico) consistindo 

de tigela com bandas entalhadas e uma jarra com incisões no gargalo. Este 

poderá ser moderno uma vez que a cerâmica não está meteorizada na totalidade.   

 Local 11 - Consiste de uma área aberta com várias estrumeiras deflacionadas e 

alta concentração de cerâmicas junto com pedras de moer. Seis estruturas dag 

marcam o aldeamento conformando com o " central cattle pattern (CCP)" - 

padrão central de gado. 

 Local 12 - Ponto de achado com pequenas moagens e uma baixa frequência de 

cerâmicas não-decoradas. 

 Local 13 - Estruturas "daga" queimadas com muito poucas cerâmicas. As 

decorações consistem de bandas entalhadas.  

 Local 14 - Possíveis estruturas "daga" queimadas 

 Local 15 - Concentrações de cerâmica decorada com fragmentos de soalhos de 

"daga". As decorações consistem em bandas entalhadas. 

 Local 16 - Uma área aberta através da desmatação expôs concentrações de 

cerâmicas com incisões no gargalo, alguns vasos têm padrão de pote. São 

encontrados fragmentos de "daga" mas não "in-situ". 
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 Local 17 - Cerâmica não-decorada e pelo menos relictos de estrutura "daga". 

Estruturas "daga" queimadas e concentrações de cerâmica com incisões 

horizontais e padrões de potes. 

 Local 19 - O local sofreu impacto pela sondagem de pesquisa que expôs umas 

tigelas com incisões horizontais. 

 Local 21 - Ponto de achados onde a erosão laminar expôs a concentração de 

cerâmica não-decorada. O local está perto do rio e a cerâmica encontra-se 

espalhada numa vasta área.  

 Local 22 - Cerâmica decorada e não-decorada está exposta pelo corte da rua. As 

decorações consiste de triângulos estampados em pente e arcadas. 

 Local 24 - Cerâmica não-decorada perto da aldeia e pode ser contemporânea ao 

invés de arqueológico.  

 Local 25 - Cerâmica espalhada por uma área de150 X 100 metros. As decorações 

consistem de bandas e triângulos. 

 Local 27 - Área aberta próxima ao rio que contém cerâmica decorada de bandas 

entalhadas. 

 Local 29 - Área aberta com alta concentração de cerâmica e possivelmente 1 

estrutura exposta pela erosão laminar. As decorações consistem de triângulos 

estampados em forma de pente.  

 Local 30 - Cerâmica espalhada numa vasta área. Ad decorações consistem de 

bandas entalhadas.  

 Local 32 - Campo agrícola antigo que expôs cerâmica espalhada numa larga área.  

 Local 33 - O local consiste de fundação de estrutura circular interpretada como 

fundação de cabana e uma alta concentração de cerâmica com triângulos 

impressos. A cerâmica provavelmente marca estrumeiras deflaccionadas. Foi 

encontrado um quadro de jogo de Marabaraba nas proximidades das coordenadas 

S15° 44' 16.1" E32° 53' 23.0".  

 Local 34 - Cerâmica não-decorada estão espalhadas numa larga área afectada 

por erosão laminar. 

 Local 36 - Consiste de restos de duas estruturas "daga" queimadas que devem 

ter sido cestos de grãos e medem 1 metro de diâmetro. A cerâmica é decorada 

com bandas entalhadas e encontra-se espalhada em volta do local.  

 Local 37 - Um campo agrícola antigo com cerâmica exposta numa larga área. 

 Local 38 - Um campo agrícola antigo com cerâmica exposta numa larga área. 

 Local 39 - Restos de pelo menos 4 estruturas "daga" numa aldeia actual. O 

elevado grau de erosão laminar teve um impacto negativo no local. 

 Local 40 - Restos de estrutura "daga" queimadas dentro da aldeia. Cerâmica 

decorada consiste de bandas incisivas. A aldeia teve um impacto negativo no 

local. 

 Local 45 A-B –Cerâmica não-decorada no campo agrícola, possivelmente 

contemporâneo. 

 Local 46 – Largo campo agrícola. Perto de embondeiro com alguma cerâmica 

decorada. Decorações similares às do Local 2. Decorações indicativas de cerâmica 

do Século XVII - XIX.  
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 Local 47 – Cerâmica meteorizada altamente espalhada. Pelo menos foram 

registados três vasos consistindo de jarra com gargalo e tigela aberta com 

decorações de triângulos em forma de pente. Alguns fragmentos de "daga" junto 

com fragmentos de moedor registados. Não são visíveis características "in-situ". 

O local está localizado entre duas linhas de drenagem. 

 Local 48 – uma concentração de cerâmica e estruturas "daga" exposta por erosão 

laminar. Não foram constatadas decorações nem características visíveis. Situado 

adjacente a um embondeiro com marcas de cortes. 

 Local 49 – pequena concentração de cerâmica não-decorada próxima a um 

embondeiro. Nenhumas feições etc. visíveis.  

 Local 52 – Cerâmica decorada próximo ao rio. As decorações consistem de 

bandas incisivas em tigelas abertas. A área é marcada por erosão laminar 

extensiva.  

 Local 54 – Dois a três vasos (jarras de gargalo) com bandas entalhadas na 

posição traseira. Nenhum outro material ou feições presentes. Cerâmica 

possivelmente contemporânea. 

 Local 55 – Largo campo agrícola com cerâmica decorada e não decorada. De 

acordo com os locais que trabalham na decoração dos motivos na cerâmica são 

contemporâneos (últimos 20 anos). A decoração consiste de triângulos em 

bandas duplas no gargalo da jarra.  

 Local 56 - Ponto de achado consistindo de cerâmica não-decorada no campo 

agrícola. Não são visíveis outras características.  

 Local 57 - Ponto de achado consistindo de cerâmica não-decorada e pequenos 

moedores no campo agrícola. Não são visíveis outras feições. 

 Local 58 - Ponto de achado consistindo de cerâmica não-decorada e pequenos 

moedores no campo agrícola. Não são visíveis outras feições. 

 Local 59 - Ponto de achado consistindo de cerâmica não-decorada no campo 

agrícola. Não são visíveis outras feições. 

 Local 60 – Estruturas "daga" e uma concentração de cerâmica decorada e não-

decorada. Estrumeira deflaccionada com cerâmica e artefactos modernos como 

roupas, metal e latão. O local é contemporâneo e localizado nas margens do rio.  

 Local 61 -63 – Cerâmica não-decorada espalhada numa larga área cultivada 

próximo ao rio.  
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Figura 5: Local 2 de cerâmica dos Séculos XVII - XIX  

 

Figura 6: Tigela contemporânea com bandas entalhas, encontrada no Local 7  
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Figura 7: Tigela com arcadas entalhadas encontrada no Local 7  

  

Figura 8: Estruturas "daga" queimadas marcadas em azul 
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6.3 Locais de Fundição do Ferro  

Foram registados sete locais que contêm evidências para trabalhos com ferro 

(ferraduras/fundição). Os locais de 6-28 e 51 estão localizados numa escavação e zona 

de explosão, o Local 50 nas reservas de estoques. O Local 53 é localizado fora da área 

do projecto.  

 Local 6 - Este Local encontra-se numa cordilheira de baixa elevação e exibe 

feições interessantes similares aos locais de fundição no Zimbabwe. Restos de 

materiais são encontrados em forma de fragmentos de pelo menos um forno e 

grande pilha de fragmentos de ferro e "tuyeres". Duas fundações de pedra 

circulares com "daga" encontram-se 5 metros a Sudeste do forno. 

 Local 23 - Consiste de cerâmica que está espalhada por uma larga área com 

restos de forno com tubos de tuyere e escória de ferro. O local está localizado 

perto do rio. 

 Local 24 - Cerâmica não-decorada e baixa concentração de escórias perto duma 

aldeia e que pode ser contemporâneo em vez de arqueológicos. 

 Local 28 - Consiste de restos de um tubo de tuyere e baixa concentração de 

escória. O material deve ter sido lavado da colina onde se espera que o resto do 

local seja encontrado. 

 Local 50 – Consiste de uma larga pilha de escória (aproximadamente 3 metros de 

diâmetro). Os fragmentos do forno com escória e tubos de tuyere são 

encontrados em todo o local. O local está bem preservado embora a área seja 

caracterizada por erosão laminar.  

 Local 51 – Nesta área existe um campo agrícola e uma subsequente sondagem 

destruíram o local de fundição. 

 Local 53 – È a localização de uma área de forno bem preservada. Foi registado 

mais de que um forno nesta área e a base de um forno quebrado é ainda visível 

junto com grandes montões de escória. 

 

Figura 9: Fragmento de Tuyere típico com escórias, encontrado nos locais  
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Figura 10  Exemplo de montão escória encontrado perto do forno. 
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6.4 Restos Fósseis 

Foram encontrados dois locais com restos fósseis durante o levantamento; o Local 26 

está localizado na área de escavação e o Local 31 está localizado fora da área conceptual 

do projecto. 

 Local 26 - Este é o local de restos bem preservados de um possível réptil em 

lentes de argilito no leito do rio. Os restos fósseis estão bem preservados.  

 Local 31 - Este é o local de madeira petrificada nas margens do rio. Mais locais 

podem-se prever nesta área.  

 

Figura 11: Restos fósseis em lentes de argilito. 
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Figura 12: Madeira fossilizada 
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6.5 Locais de Ritual 

Durante a consulta com a comunidade e durante o trabalho de campo, foram 

encontrados três locais. Local 20 e 42 estão localizados fora da área do desenvolvimento 

do projecto, o Local 43 está localizado na zona de explosão. 

 Local 20 – É um possível local de cerimónia de provocar queda de chuva. O local 

está localizado no topo de uma colina com vista para o rio e campos agrícolas. Os 

achados consistem em grande concentração de cerâmica; três vasos quase 

completos foram registados com motivos de desenhos contemporâneos.  

 Local 42 - Está localizado dentro da aldeia e foi indicado pela comunidade. 

 Local 43 - Está localizado dentro da aldeia e foi indicado pela comunidade. 

 

 

Figura 13: Peças de cerâmica encontrada no local 20. Os motivos de decoração 

são comparáveis aos dos potes modernos na área. 
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6.6 Mineração Recente 

Um local foi identificado na área da escavação. Este local é provavelmente não 

arqueológico mas por sua vez contemporâneo. 

 Local 35 - Foi observado que a mica foi usada como temperamento na maioria 

das cerâmicas encontradas. O local 35 consiste de uma pequena trincheira (2x2 

metros) cavada num depósito de mica e muito provavelmente usado para potes 

modernos.  

 

6.7 Locais de Sepultura 

Durante a consulta com as comunidades e trabalho de campo, foram encontrados dois 

locais. Local 41 está localizado na zona de explosão e o Local 44 algures a Oeste da área 

de escavação. 

 Local 41 – O local reportado aos arqueólogos durante o trabalho de campo de 

2012 pela equipe social e não foi visitado pelo autor.   

 Local 44 - Está localizado num lugar desconhecido na plano da zona 3. Durante a 

consulta com a comunidade, o local foi mencionado, mas os anciãos da aldeia não 

quiseram divulgar o lugar exacto do local. A equipe social deverá dar seguimento 

sobre este local. 
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7. PRESSUPOSTOS E LIMITAÇÕES 

 

Devido à natureza dos relictos culturais que ocorrem, em muitos casos, abaixo de 

superfície, existe a possibilidade de que alguns restos culturais poderão não ter sido 

descobertos durante o levantamento. A baixa visibilidade do terreno está patente em 

certas áreas do local do projecto devida a densa cobertura de vegetação. Partes do local 

do projecto são complectamente inacessíveis. Deste modo, a possibilidade de ocorrerem 

túmulos não marcados não pode ser excluída. Embora a "HCAC" tenha pesquisado toda 

a área o tanto quanto possível, o corpo competente relevante para as matérias de 

património devia ser informado se forem descobertos restos culturais em diante ou sere 

deixados em aberto durante o processo de desenvolvimento. Para endereçar estes 

assuntos, um resumo de procedimentos de descoberta está incluída no capítulo 9. 

Deve-se colocar em mente também que foi tomado grande cuidado para obter 

informação precisa a partir da consulta com os residentes locais das aldeias, mas a 

realidade é que os factos são apagados pelo tempo, da memória humana e é difícil de 

determinar a precisão da informação apresentada nas entrevistas (Vansina 1965). 

Enquanto este estudo identifica alguns túmulos e património intangível local, os leitores 

devem também consultar os relatórios de linha base compilados pela Acer Africa (2014) 

para detalhes acerca destes locais e outros não representados no relatório arqueológico. 

Para além disso, os impactos previstos são baseados na descrição do projecto e a 

configuração contida neste relatório, contudo devido ao facto de que o desenvolvimento 

linear, estação eléctrica e área da refinaria estão ao nível do conceito estas áreas não 

foram sujeitas a levantamento detalhado mas um alto nível de triagem. As actividades 

associadas com a exploração e câmaras de empréstimo não fez parte deste estudo. Além 

disso os impactos previstos não são baseados na configuração conceptual e não inclui 

actividades de exploração ou desvio do rio 

8. AVALIAÇÃO DO IMPACTO 

8.1. Impactos Ambientais Identificados 

Os recursos culturais dentro da área proposta para o projecto estão em risco de serem 

danificados através impactos directos e indirectos, especialmente durante a fase de 

construção do projecto. A fase de desactivação poderá impor risco adicional uma vez que 

envolve remoção de infraestruturas desnecessárias a quais poderão causar danos 

acidentais. Para além disso, um controle de erosão inadequado durante a desactivação 

pode ter efeitos negativos aos locais de sepultura ou sob os locais evitados durante a 

implementação do Plano de Gestão do Património (PGP) recomendado. O  period para 

estes impactos poderá ser imediato e a sua duração permanente se não for 

implementada nenhuma medida de mitigação. Danos aos cemitérios e locais secretos 

irão afectar as comunidades locais e a destruição dos locais irá esgotar o registo 

arqueológico da área. Medidas de Gestão estão incluídas no Capítulo 9. Contudo, todos 

os patrimónios vivos/intangíveis locais e os túmulos deviam ser avaliados e mitigados 

pela equipe social e não são endereçados neste relatório. 
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O propósito neste capítulo é de determinar quais os recursos que precisam de protecção 

ou outra mitigação antes que a mina do Projecto de Carvão de Estima seja construída. A 

este respeito os recursos de património são diferentes de outras componentes de 

ambiente nas quais incorporam um "senso de lugar", determinado por valores culturais 

das pessoas no momento. Esta é uma das razões pelas quais os recursos de património 

são insubstituíveis e sua destruição irreversível.   

Devido à natureza destrutiva das escavações como uma medida de mitigação, a 

preservação do local é sempre a mitigação preferida. A preservação dos locais é 

geralmente não economicamente viável no caso do Projecto de Carvão de Estima, onde 

a maioria dos locais estão situados na área da escavação.  

  

8.2. Impactos Cumulativos 

Os potenciais impactos cumulativos devem incluir os seguintes:  

 O aumento da presença humana na área da mina pode mais tarde expor ou danificar 

os recursos do património, especialmente a pilhagem dos locais arqueológicos e 

artefactos;  

 Empreendimentos informais e pequenas infraestruturas fora das áreas cobertas pela 

"ESIA" para os vários empreendimentos na área pode criar impacto ou expor mais 

adiante os recursos de património actualmente não documentados e registados; 

 Devido ao crescimento da actividade mineira numa grande área, os registos 

arqueológicos estão em risco de esgotamento e daí a importância da gestão dos 

recursos de património registados duma maneira responsável.  

 

9. MEDIDAS DE GESTÃO 

 

Os Padrões de Desempenho da CFI exigem o desenvolvimento de um Sistema de Gestão 

Ambiental e Social (SGAS) apropriado à natureza e escala do projecto e os seus riscos 

associado e impactos (IFC 2012).  Como parte do (SGAS), devem ser identificadas 

medidas de mitigação específicas para cada aspecto significativo do projecto. Para locais 

arqueológicos e de património, as potenciais medidas de mitigação e gestão a serem 

consideradas incluem; 

i. Prevenção: Esta opção focaliza-se na conservação dos locais de património cultural 

evitando perturbações destes sítios onde for viável. Dependendo da importância do 

recurso e da viabilidade económica da sua preservação, a conservação do local 

pode ser a única opção disponível a desenvolver. O PGPC deve ser desenvolvido 

para descrever o plano de gestão e as acções. 

ii. Mitigação e conservação parcial: Esta opção focaliza-se numa abordagem 

combinada de mitigação e prevenção ou conservação. As porções de um local que 

não podem ser evitadas devem ser geridas através do estudo arqueológico 

incluindo tais acções como escavações a pá manual, escavações de testes, 

documentação e mapeamento detalhado. Nas áreas onde a prevenção é viável, os 

esforços de conservação devem considerar especialmente as partes que contêm 

feições significativas do local. Um PGPC separado é também necessário.   
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iii. Mitigação do Local: O local inteiro é mitigado através do estudo arqueológico e 

documentação antes da destruição. 

iv. Destruição do Local: Se o local for de baixa ou nenhuma significância arqueológica 

ou de património cultural pode ser destruído.   

Podem ser consideradas duas opções na mitigação e gestão dos locais neste relatório. 

Opção I, a qual implica que conservação e protecção dos locais no seu lugar original é o 

caminho preferido. Quando isto não for praticamente ou economicamente viável para os 

locais de significância, Opção II, recomenda-se escavação de salvamento. Estas medidas 

irão minimizar os impactos negativos do desenvolvimento. Para conservar e proteger os 

locais em diante será necessário monitoramento.  

 

Resumo de Procedimentos de Achados Casuais: 

Durante a construção, se forem encontrados achados tais como utensílios de pedra 

espalhados, cerâmica ou ossos e restos de fósseis, devem ser tomados os seguintes 

passos:  

 Canais de comunicação apropriados devem estar no lugar quando as descobertas 

forem feitas. Eles incluem a gestão de linha a partir dos trabalhadores da construção 

no terreno até ao supervisor direto que irá reportar o achado ao oficial do ambiente o 

qual tem detalhes de contactos do especialista de património; 

 O especialista de património deve ser contactado imediatamente para avaliar a 

significância dos achados o mais rápido possível para prevenir qualquer atraso para o 

projecto; e; 

 As actividades de construção na área devem cessar até que o local seja limpo pelo 

especialista de património; e  

 Se qualquer material cultura for exposto, as autoridade administrativas locais e as 

autoridades responsáveis pela Culturas, Arte e Museus devem ser informados de 

qualquer descoberta revelada durante as actividades mineiras.  

 

Medidas de Mitigação Recomendados: 

 A "ENRC" deve elaborar um PGPC local que descreva a localização dos locais de 

património cultural conhecido e as acções para a gestão destes locais. 

 Antes da construção, recomenda-se que os locais 6,22,23,28,33,36,47,48,49,50 e 51 

sejam estudados e documentados em antecipação da destruição pelas infraestruturas 

da mina. 

 O património cultural, secreto e locais de túmulos devem ser evitados, e se não for 

viável evitar, então devem-se considerar medidas de realocação e compensação. 

 Programa de treinamento cultural e consciencialização: contratantes, 

subcontratantes e empregadores devem ser sensibilizados sobre os procedimentos 

que devem ser seguidos no caso de uma descoberta e uma potencial presença de 

recursos arqueológicos que podem ser descobertos durante a limpeza do terreno e 

actividades de escavação mecânica.  

 Desenvolver e implementar o plano para procedimentos de descobertas "descobertas 

imprevistas", procedimentos de significância arqueológica, cultural e feições 

históricas reveladas durante as actividades de construção e operacionais.  

 Monitoramento rotineiro das actividades de desmatamento deve ser realizado por 

monitores treinados para identificar artefactos e locais arqueológicos. 
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 Revisão rotineira da preservação in-situ do património cultural e de locais secretos, e 

especificamente cemitérios na área das operações. 

 

9. REQUISITOS DE MONITORAMENTO 

Idealmente, os locais de monitoramento devem ser dirigidos por um arqueólogo 

experiente ou um especialista de património. Contudo, por causa de recursos humanos 

limitados e constrangimentos de orçamento, isto poderá não de prático. Se o especialista 

de património não estiver disponível, recomenda-se que o Oficial de Ambiente (OA) ou 

outra pessoa responsável seja treinado para as seguintes linhas:  

 Treinamento de Indução: Pessoal responsável identificado pelo titular do projecto 

deve frequentar um curso de curta duração em gestão de património  e 

identificação de recursos de património.  

 Monitoramento Local e Breve Observação: Tomando em conta que maioria dos 

recursos de património ocorrem abaixo da superfície, todas as actividades de 

terraplanagem precisam de ser rotineiramente monitoradas em caso de 

descoberta acidental. Os maiores impactos potenciais são a remoção inicial do 

solo e a subsequente terraplanagem durante a construção. O OA deve monitorar 

todas estas actividades no campo numa base regular. No caso em que o recurso 

de património for encontrado, as autoridades relevantes deve ser informadas e 

qualquer artefacto descoberto deve ser protegido a guardado em segurança de 

acordo com a legislação de património de Moçambique. Um arqueólogo ou 

especialista de património deve ser contactado para avaliar o achado. No caso de 

restos humanos, todo o trabalho na área afectada deve parar imediatamente, e o 

líder tradicional local deve ser informado. Para além disso um arqueólogo 

qualificado ou outro especialista deve documentar os achados.   

Finalmente, um especialista de património deve avaliar qualquer mudança de material 

em relação à configuração do plano conceptual.   

 

10. LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Tomando em conta que os locais arqueológicos ocorrem abaixo da superfície, o potencial 

de serem descobertos durante a fase de construção deve ser alto.  

Devido a inacessibilidade o facto da localização/rotas de "gasodutos", desvios dos rios, 

linhas de energia eléctrica, vias de acesso etc., estes não foram examinados na sua 

totalidade. No tempo do trabalho de campo, a central eléctica e as instalações de 

refinaria não estavam finalizadas e não foram sujeitas a um levantamento detalhado 

completo durante o trabalho de campo mas apenas uma triagem de alto nível. Portanto, 

os locais de implantação da central elétrica e da refinaria devem ser sujeitos a um 

levantamento detalhado antes da construção para avaliar quaisquer potenciais impactos.  

.
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Tabela 3 Apresenta as acções de gestão de acordo com as actividades do projecto. 

 

Número 

do Local 
Tipo do Local 

Origem do 

Impacto 

Medidas de 

Mitigação/Mo

nitoramento 

Frequênci

a de 

Mitigação 

Objectivo 

Requisitos de 

Padrões Legais 

Internacionais 

Plano de 

Acção 

Recomendada 

Cronogram

a 
Pessoa Responsável 

Local 1 
Idade Tardia do 

Ferro/Histórico 

Zona de 

Explosão 

Não se prevê 

nenhum 

impacto não é 

necessária 

mitigação  

NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana  

NA 
Fase da 

Construção 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 2 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

Fora da área de 

Desenvolviment

o, não é 

necessária 

mitigação. 

NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA 
Fase da 

Construção 

Oficial do ambiente 

para informar o 

arqueólogo sobre o 

Potencial Impacto. 

Local 3 
Idade Tardia do 

Ferro 
Escavação Monitoramento 

Uma vez 

que for 

necessário 

Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície  

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Fase da 

Construção 
Oficial do Ambiente. 

Local 4 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 
Escavação Monitoramento 

Uma vez 

que for 

necessário 

Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Fase da 

Construção 
Oficial do Ambiente. 

Local 5 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Zona de 

Explosão 
Monitoramento 

Uma vez 

que for 

necessário 

Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

Fase da 

Construção 
Oficial do Ambiente. 
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subsuperfície infraestruturas 

Local 6 
Fundição do 

Ferro 

Zona de 

Explosão 

Local a ser 

evitada pela 

construção de 

estradas etc. 

Vida da 

mina 

Evitar a 

Destruição 

Acidental 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Vida da Mina 

Oficial do ambiente 

para informar o 

arqueólogo. 

Local 7 
Idade Tardia do 

Ferro 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

NA NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial do ambiente 

para informar o 

arqueólogo. 

Local 8 
Idade Tardia do 

Ferro 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

NA NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial do ambiente 

para informar o 

arqueólogo. 

Local 9 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

NA NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 10 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

NA NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 11 
Idade Tardia do 

Ferro 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

NA NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 12 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

NA NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 
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Local 13 
Idade Tardia do 

Ferro 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

NA NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 14 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

NA NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 15 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

NA NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 16 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

NA NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 17 
Idade Tardia do 

Ferro 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

NA NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 18 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

NA NA 

NA 

 

 

 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 19 

Idade do Ferro 

& Idade Tardia 

do Ferro 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

NA NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 20 Possíveis 

provocadores de 

Zona de 

Explosão 
Avaliação e 

mitigação pela 

NA NA 
Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

NA Antes do 

início da 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 
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queda de chuva  Equipe social  Moçambicana Construção Impacto. 

Local 21 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Escavação 

Monitoramento 

Uma vez 

que for 

necessário 

Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Fase da 

Construção 
Oficial do Ambiente. 

Local 22 
Idade Tardia do 

Ferro 

Escavação 

Escavação de 

Teste a Pá 

manual 

Uma vez 

que for 

necessário 

Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Fase da Pré 

Construção 
Arqueólogo 

Local 23 
Fundição de 

Ferro 

Escavação 

Escavação 

Antes de 

maior 

alteração, 

restauraçã

o, 

demolição 

de Local.. 

Documentar e 

registar o 

local antes da 

destruição 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Escavação de 

Salvamento 

antes do início 

do 

desenvolviment

o 

Antes do 

início da 

Construção 

Arqueólogo 

Local 24 Fundição 

Escavação 

Monitoramento 

Uma vez 

que for 

necessário 

Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Fase da 

Construção 

Oficial do Ambiente. 

Local 25 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Escavação 

Monitoramento 

Uma vez 

que for 

necessário 

Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Fase da 

Construção 

Oficial do Ambiente. 

Local 26 Fóssil Escavação 
Avaliação 

NA NA Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Local/área a ser 

marcada no 

Antes do 

início da 

Paleontólogo 
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Paleontológica Legislação 

Moçambicana 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Construção 

Local 27 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Escavação 

Monitoramento 

Uma vez 

que for 

necessário 

Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Fase da 

Construção 
Oficial do Ambiente. 

Local 28 
Fundição de 

Ferro 

Escavação 

Escavação de 

Teste 

Uma vez 

que for 

necessário 

Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Fase da 

Construção 
Arqueólogo 

Local 29 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Escavação 

Monitoramento 

Uma vez 

que for 

necessário 

Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Fase da 

Construção 
Oficial do Ambiente. 

Local 30 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

NA NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 31 
Madeira 

petrificada 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

Avaliação 

Paleontológica 
NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 32 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

NA NA NA 
Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

NA NA 
Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 
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Moçambicana Impacto. 

Local 33 

Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

e Idade do Ferro 

Escavação 

Mapeamento & 

Escavação de 

Teste 

Antes de 

maior 

alteração, 

restauraçã

o, 

demolição 

de Local.. 

Documentar e 

registar o 

local antes da 

destruição 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Escavação de 

Salvamento 

antes do 

desenvolviment

o começar 

Antes do 

início da 

Construção 

Arqueólogo 

Local 34 
Idade Tardia do 

Ferro 

Escavação 

Monitoramento 

Uma vez 

que for 

necessário 

Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Fase da 

Construção 
Oficial do Ambiente. 

Local 35 

Contemporânea

/Mineração 

Histórica 

Escavação Suficientemente 

registado 

nenhuma acção 

é necessária  

NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA 

Antes do 

início da 

Construção 

NA 

Local 36 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Escavação 

Escavação de 

Teste 

Antes de 

maior 

alteração, 

restauraçã

o, 

demolição 

de Local. 

Documentar e 

registar o 

local antes da 

destruição 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Escavação de 

Salvamento 

antes do 

desenvolviment

o começar 

Antes do 

início da 

Construção 

Arqueólogo 

Local 37 

Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

& Idade Tardia 

do Ferro 

Escavação Monitoramento Uma vez 

que for 

necessário 

Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Fase da 

Construção 
Oficial do Ambiente. 

Local 38 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

& Idade Tardia 

Escavação Monitoramento Uma vez 

que for 

Determinar a 

presença de 

depósito 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

Fase da 

Construção 

Oficial do Ambiente. 
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do Ferro necessário arqueológico 

na 

subsuperfície 

Moçambicana desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Local 39 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Escavação Monitoramento Uma vez 

que for 

necessário 

Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Fase da 

Construção 

Oficial do Ambiente. 

Local 40 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Escavação 

Monitoramento 

Uma vez 

que for 

necessário 

Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Fase da 

Construção 
Oficial do Ambiente. 

Local 41 Túmulos Estrada 

Avaliação e 

mitigação pela 

Equipe social  
NA  

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA 

Antes do 

início da 

Construção 

Equipe Social 

Local 42 

Possíveis 

provocadores de 

queda de chuva 

Escavação 

Avaliação e 

mitigação pela 

Equipe social  
NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA 

Antes do 

início da 

Construção 

Equipe Social 

Local 43 Local de Ritual  
Zona de 

Explosão 

Avaliação e 

mitigação pela 

Equipe social  
NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA 

Antes do 

início da 

Construção 

Equipe Social 

Local 44 Túmulos 

Localização 

desconhecida 

(Oeste da 

escavação 

Avaliação e 

mitigação pela 

Equipe social 

Permanent

e 
 

I Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Antes do 

início da 

Construção 

Equipe Social 
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Local 45 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Área das 

instalações da 

Refinaria 

Monitoramento Uma vez 

que for 

necessário 

Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Fase da 

Construção 
Oficial do Ambiente. 

Local 46 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Área das 

instalações da 

Refinaria 

Monitoramento Uma vez 

que for 

necessário 

Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Fase da 

Construção 
Oficial do Ambiente. 

Local 47 

 

Idade Tardia do 

Ferro? 

Local Alternativo 

4 de Resíduos 

Sólidos 

Escavação de 

Teste a Pá 

manual e 

monitoramento 

Uma vez  

Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Fase da Pré 

Construção e 

Construção 

Arqueólogo 

Local 48 
Idade Tardia do 

Ferro? 

Local Alternativo 

4 de Resíduos 

Sólidos 

Escavação de 

Teste a Pá 

manual e 

monitoramento 

Uma vez  Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Fase da Pré 

Construção e 

Construção 

Arqueólogo 

Local 49 

 

Idade Tardia do 

Ferro 

Local Alternativo 

5 de Resíduos 

Sólidos 

Escavação de 

Teste a Pá 

manual e 

monitoramento 

Uma vez  Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o para 

terraplanagem 

Fase da Pré 

Construção e 

Construção 

Arqueólogo 

Local 50 

Idade Tardia do 

Ferro? 

 

Despojos de 

Pilha de Estoque 

Preservação do 

Local, se não for 

possível 

escavação  

Uma vez  
Preservação 

de recursos 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

Fase da 

Construção 
Arqueólogo 
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o  

Local 51 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Área de 

produção de 

carvão 

Se não for 

preservado "in 

situ" este Local 

deve ser 

escavado 

Uma vez  
Preservação 

do Recurso 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o  

Fase da 

Construção 
Arqueólogo 

Local 52 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

NA NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 53 
Idade Tardia do 

Ferro? 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

NA NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 54 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Área de 

produção de 

carvão 

Não é 

necessária 

mitigação 

NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 55 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Área de 

produção de 

carvão 

Não é 

necessária 

mitigação 

NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 56 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Área de 

produção de 

carvão 

Não é 

necessária 

mitigação 
NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 57 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Área de 

produção de 

carvão 

Não é 

necessária 

mitigação 
NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 58 
Idade Tardia do 

Área 

Habitacional de 

Monitoramento Uma vez 

que for 

Determinar a 

presença de 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Local/área a ser 

marcada no 
Fase da 

Oficial do Ambiente. 
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Ferro / Histórico Mina necessário depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície 

Legislação 

Moçambicana 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Construção 

Local 59 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Área 

Habitacional de 

Mina 

Monitoramento Uma vez 

que for 

necessário 

Determinar a 

presença de 

depósito 

arqueológico 

na 

subsuperfície 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

Local/área a ser 

marcada no 

plano de 

desenvolviment

o de 

infraestruturas 

Fase da 

Construção 
Oficial do Ambiente. 

Local 60 Histórico 

Fora da área de 

Desenvolviment

o 

NA NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

oficial 

"ECO" 

para 

informar 

ao 

arqueólo

go sobre 

o 

potencial 

impacto 

Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Área de 

produção de 

carvão 

Não é 

necessária 

mitigação 

NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 62 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Área de 

produção de 

carvão 

Não é 

necessária 

mitigação 
NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA 

Oficial "ECO" para 

informar o arqueólogo 

sobre o Potencial 

Impacto. 

Local 63 
Idade Tardia do 

Ferro / Histórico 

Área de 

produção de 

carvão 

Não é 

necessária 

mitigação 
NA NA 

Padrão 8 da 

Unidade da CFI; 

Legislação 

Moçambicana 

NA NA NA 
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A mitigação precisa de ser feita holisticamente para a área de estudo. Devido ao facto de 

existirem tantos locais para o mesmo período de tempo, não será necessário escavar cada 

local. O melhor exemplo de cada tipo de local deve ser identificado e a mitigação deve 

focalizar-se nessas áreas. Entretanto recomenda-se que os melhores locais para a 

escavação sejam identificados durante a visita de campo. As medidas de mitigação neste 

relatório foram escritas para locais específicosl. Mais adiante a área de despejo de resíduos 

refinados (a Ponta Ocidental e a Ponta 1 Oriental) bem como a Central eléctrica e a 

infraestrutura da mina devem ser revisitadas e reavaliadas antes da construção uma vez 

que estas áreas não foram suficientemente cobertas durante o estudo de linha base.  

12. CONCLUSÕES 

 

A "HCAC" digitalizou os locais de significância arqueológica, cultural e histórica da área de 

desenvolvimento do Projecto de Carvão de Estima. Foram registados sessenta e três (63) 

locais durante o levantamento. Os locais variam da Idade da Pedra, Idade do Ferro ou locais 

contemporâneos, cemitérios, restos fósseis, mineração histórica/recente bem como locais 

de património vivo. O material da Idade Tardia da Pedra está associado com os rios e 

sistemas de drenagem antigos em toda a área do projecto e está localizado próximo das 

fontes de matéria-prima. Os vestígios dos assentamentos da Idade do Ferro ou 

aglomerados cerâmicos contemporâneos (incluindo locais de fundição) dotaram a área de 

estudo em estrita relação com os rios e a terra cultivável perto destes. Qualquer 

desenvolvimento fora da área coberta pelo estudo de linha base deve ser reavaliado. Dois 

locais Paleontológicos foram identificados e podem-se esperar mais em toda a área de 

estudo que  devem ser investigados por um paleontólogo antes do início da mineração. 

Túmulos, cemitérios e locais espirituais são registados e avaliados pela equipe social. Todos 

os locais são relevantes para o Património Paisagístico, mas poucos têm valor de 

conservação (sem contar com os túmulos e locais de património vivo).  

A mineração e as suas infraestruturas associadas irá ter um impacto negativo nos locais de 

todos os períodos e padrões de paisagem e alguma mitigação será necessária onde os locais 

não podem ser preservados "in-situ". Por favor consulte a Tabela 2 para medidas de gestão.  

Todas as escavações devem ser dirigidas sob permissão das autoridades de património 

locais. As mitigações recomendadas irão minimizar os impactos sobre os recursos do 

património. O estudo foi realizado sob autorização número 1/2009 emitida pela Direcção 

Nacional do Património (Ministério da Cultura, República de Moçambique). 
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ANEXO A: 

Mapa de distribuição dos locais 
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