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1. INTRODUÇÃO 

A TTT Africa (PTY) Ltd foi eleita pela GSC (Pty) Ltd para realizar um Estudo de Impacto do 

Tráfego para o Projeto Atualizado de Carvão  de Estima, uma mina de carvão a ser 

desenvolvida pela Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) na província de Tete, 

dentro do distrito de Cahora Bassa em Moçambique. Este estudo é uma acualização e revisão 

de um estudo anterior realizado em Novembro de 2012 para a Mina de Carvão Estima. 

A revisão é necessária, já que o esquema e funcionamento propostos da mina serão alterados. 

O carvão a ser extraído será processado no local e está planeado para ser usado em uma 

futura central eléctrica e refinadora que será construída nas proximidades da mina. No 

relatório anterior supunha-se que o carvão seria transportado para a costa antes de ser 

expedito por via marítima para outros mercados. 

Este relatório descreve o acesso ao local e estima o tráfego que seria gerado durante a 

construção e as fases operacionais da mina. Este foi testado contra a infra-estrutura 

rodoviária que estará disponível, bem como novas estradas que serão providenciadas pela 

mina. Os aspectos relativos à segurança rodoviária são igualmente tratados no âmbito da 

investigação. 
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2. LOCALIZAÇÃO 

A Mina de Estima proposta está localizada na parte norte de Moçambique, a cerca de 86 km 

ao norteoeste da cidade de Tete, não muito longe do rio Zambeze. A área fica dentro do 

distrito magistral de Cahora-Bassa, com o Posto Administrativo de Chitima/Localidade 

Chibegadimo como sua autoridade local. A Vila de Estima está situada ao longo da estrada 

455, aproximadamente 10 quilômetros ao oeste da mina proposta. 

A vila de Estima tem um aeródromo, mas este não é usado neste momento. A Barragem de 

Cahora Bassa Localiza-se a aproximadamente 30 km ao norte da mina de Estima, ao longo da 

estrada 258. A cidade de Songo está Localizada perto da parede da barragem e tem um 

aeródromo operacional. 

A ENRC pretende explorar o carvão como é mostrado no esquema da Fase de Mineração em 

Estima. Sua licença cobre uma área de até 24 375 ha e contém um recurso de carvão de 1.388 

Mt de carvão (GTIS) com uma produção potencial de 20 Mt de produto primário e secundário. 

Várias aldeias estão situadas nas imediações da área de concessão e serão afectadas pela 

Mina de Estima proposta. Propõe-se a transferência de cerca de 600 famílias que serão 

afectadas pela mina para um nova povoação em desenvolvimento chamada "Distrito 

Residencial da Nova  Povoação de Estima ", e este novo empreendimento estará localizado a 

2 km a leste da actual Vila existente. 
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Figura 1. Localização do local (área dentro do polígono) 
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3. PROPOSTA DO ESQUEMA DA MINA 

A proposta do esquema da mina é mostrado no Mapa 14-398-01 na próxima página. O plano 

mostra a área a ser explorada do lado norte do rio. Será uma mina de carvão a céu aberto e 

a mineração continuará no decurso de 2016, de oeste para leste. As Linhas de Energia 

Electrica actualmente atravessam a área proposta de mineração, e estas terão de ser movidas 

e deslocalizadas para oeste do local conforme mostra o mapa. Os limites da área de mina a 

céu aberto distarão aproximadamente 200 m da Linha K-L no oeste, e sua extremidade 

oriental estará a 6.5 km para leste na secção da curvatura do rio, onde o rio muda o seu curso 

para correr em direccão ao norte. 

Uma série de características da mina precisam de ser mencionadas, e são discutidas abaixo. 

 

3.1 Área do Poço da Mina 

A área da mina terá uma largura de aproximadamente 6,5 km por 2 km. O poço da mina 

estender-se-á entre B-L sobre a estrada pública existente 258 em direcção ao lago Cahora 

Bassa. A estrada pavimentada 258 de duas faixas (Uma faixa por sentido) entre B-L 

eventualmente terá eventualmente de ser fechada (talvés em 25 anos) a medida que o poço, 

nessa altura, invade a estrada. Nessa altura, B-L será substituída por uma nova via de duas 

faixas K-L, que irá contruir uma ponte sobre o rio e restaurar aa ligação para Cahora Bassa. A 

estrada 258 existente  e a sua ponte sobre o rio serão mantidas como uma estrada privada 

da mina estendendo-se para o norte a partir de B para estabelecer o acesso exclusivo para as 

áreas de Carvão e Empilhamento de Carvão. 
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3.2 Áreas de empilhamento de carvão e de construção 

Esta área estará localizada a leste da estrada 258 e a sul do rio. Eventualmente, esta estará 

conectada à usina de carvão através de esteira transportadora. Esta desviar-se-á da estrada 

258 nas proximidades do Ponto A. Esta será construída durante a Fase de Construção da mina 

por grandes equipamentos de terraplenagem, e será inicialmente usada como uma área de 

Estaleito para os empreiteiros antes da mina tornar-se operacional. 

 

3.3 Área de Carvão 

A área de carvão localiza-se directamente a sul da área proposta do poço da mina. A área será 

construída da camada de corbertura estéril e será rectangular com as dimensões de 1,8 km 

por 1,0 km. Parte da área de produção de carvão estender-se-á sobre o actual leito do rio, 

que implicará a re-localização do rio mais para o sul entre B e C. Esta área abrigará a britadeira 

e o crivo mecânico para carvão, bem como oficinas, escritórios e pátios de armazenamento 

de veículos. 

A nova secção sul do rio exigirá que a estrada pavimentada 455 existente entre B-C seja 

deslocalizada e substituída por um novo desvio de estrada pavimentada A-C. A Estrada A-C 

será uma via de duas faixas de rodagem, com uma faixa em cada sentido. 

 

3.4 Área de entulhos 

A área de entulhos será usada para armazenar entulhos  e material da cobertura estéril 

removido da área do poço da mina. Esta área de 117 hectares (ha) estará localizada a sul da 

estrada 455 existente  (seção C-K). Isto é, dentro dos 400 m do rio, directamente ao lado 

oposto da área do poço. Inicialmente, uma nova estrada de arrasto de entulhos sobre o leito 

do rio para a área de entulhamento será usada para permitir o transporte directo de entulhos 

arrastados da mina para a área de entulhamento. Numa fase posterior, um sistema  de 

esteiras transportadoras poderá ser utilizado. 
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3.5 Complexo Residencial e Escritórios de Chitima  

Este é usado na fase de planeamento e exploração como base para o pessoal e especialistas. 

O acesso é feito do desvio da estrada 455 (no ponto C). Aproximadamente 300 pessoas 

podem ser alojadas no acampamento existente. 

 

3.6 Desenvolvimento do Distrito Residencial da Nova Povoação de Estima 

Esta área, nas proximidades do ponto D, destina-se a prover habitação formal para os 

seguintes: 

 Aproximadamente 600 casas para pessoas na e perto da área proposta para a  Mina 

de Carvão, que serão afectadas pela mineração e que precisarão de ser realocadas; 

 Outras 300-400 casas para os trabalhadores das minas e suas famílias. 

 

3.7 Área Habitacioanal  

Esta área está localizada a sul da estrada 455 e a leste da área de entulhamento. Esta área 

destina-se a abrigar trabalhadores júniores de construção durante a Fase da Construção da 

Mina. Esta irá prover habitação para 600-700 trabalhadores durante a construção e, talvez,  

na fase das operações da mina. 

 

3.8 Administração de Habitação para sêniores em Songo 

Destina-se a fornecer alojamento para o pessoal sênior casado em Songo perto da parede da 

Barragem de Cahora Bassa. Songo dista aproximadamente 30 km, a noroeste, do local da 

mina. O número de pessoal sênior estima-se que seja na ordem de 50 funcionários. 
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4. POSSÍVEL CENTRAL ELÉCTRICA E REFINADORA FUTURA  

O resumo deste estudo de impacto de tráfego é restrito à Mina de Carvão proposta de Estima 

e não aborda os efeitos de tráfego da Central Elétrica e refinadora que pode ser construída à 

sul da mina e directamente à oeste da Estrada 258 entre A-J. Isso será abordado num estudo 

separado. 

Contudo, deve ser mencionado que o futuro sistema rodoviário proposto para servir a área 

da mina teve em conta as necessidades de tráfego que serão impostas pela futura Central 

Eléctrica e Refinadora. 

 

 

5. SISTEMA DE ESTRADAS EXISTENTES 

Duas estradas principais servem a área em torno do local da mina e do desenvolvimento 

actual Distrito de Estima. Referem-se as estradas 258 e 455. 

 A estrada 258 é a estrada principal que liga a Barragem de Cahora Bassa com a Cidade 

de Tete. Esta também atravessa o local proposto da Mina de Estima. Trata-se de uma 

estrada pavimenta de duas faixas de rodagem, com uma faixa por cada sentido; 

 Os rebordos da estrada geralmente não estão pavimentados; 

 A Estrada 455 é uma estrada pavimentada de duas faixas de rodagem (uma faixa por 

cada sentido) que atravessa a Vila distrital de Estima em direcção à oeste para 

Mucumbura, na fronteira com o Zimbábue. 
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6. FALTA DE SINAIS DE SEGURANÇA NA ESTRADA 455 

Infelizmente, os sinais de segurança rodoviários foram feitos para padrões muito baixos. Na 

estrada existente, na secção K-C, vários bueiros foram instalados ao longo da rota sem 

qualquer consideração para a segurança dos utentes da estrada. Dentre as deficiências de 

segurança que representam perigo para os motoristas destacam-se: 

 As paredes do bueiros estão posicionadas muito perto da estrada; 

 A berma para a passagem de pedestres e corrimão foram posicionadas muito 

próximos à estrada percorrida; 

 As paredes das estruturas de entrada e saída dos escoamentos de água estão muito 

próximas da estrada; 

 Não há sinais rodoviários, marcações na estrada ou placas de sinalização de perigos 

nestes bueiros para alertar os motoristas ao perigo de acidentes, e ajudar a guia-los 

claramente dos perigos. 

 Não há delineadores, sinais em “chevron”, ou marcações  na estrada para assistir os 

motoristas a ficar na estrada quando conduzem de noite. As curvas apertadas são 

particularmente perigosas no ponto C. Houve incidentes naquele local, onde 

motoristas de caminhão, depois de conduzir a noite na longa seçcão recta K-C, 

inesperadamente, encontraram curva apertada mal visível e, em seguida, julgaram 

mal a curva embatendo o seu veículo fora da estrada. 

 

Na ponte de uma única faixa de rodagem na estrada 455 existente na Vila de Estima, não há 

sinais de paragem obrigatória, vulgo Stop, em cada extremidade de aproximação para indicar 

que um carro precisa de afrouxar e parar, enquanto dá espaço suficiente para um veículo que 

já está na ponte para sair em segurança. 
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Fotos de deficiências de segurança existentes junto aos bueiros na estrada 455, e na ponte 

estreita com uma única faixa de rodagem, são mostradas nas  Fotos no Anexo. Estes bueiros  

usurpam a estrada e são perigosos para os motoristas. Em condições de pouca visibilidade, as 

paredes dos bueiros não são claramente visíveis, e os motoristas correm grande risco de 

colisão com os mesmos, quando invadem as bermas das estradas. 

 

É evidente que estes perigos são regularmente atacados por veículos; Na Foto 2, é aparente 

que o corrimão do lado esquerdo do bueiro foi destruído em uma colisão com veículo. As 

marcas de deslizamnento de pneus em outros bueiros indicam que estas também foram 

atingidas por veículos. 

 

Recomenda-se que estes bueiros sejam fixados através de extensão dos bueiros e as suas 

paredes para além da berma das estradas. Isso permitiria uma área de segurança na berma 

disponível para motoristas retirarem-se de emergência. Até que estes estejam fixados, as 

placas de sinalização de perigo devem ser colocadas nos bueiros, e sinais de aviso devem ser 

colocandos antes dos bueiros para tornar os perigos visíveis e para advertência dos  

motoristas sobre os perigos. 
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7. SISTEMA DE ESTRADA FUTURO 

Com o fim de suplementar as principais estradas existentes 455 e 258, a ENRC pretende 

prover estradas adicionais para estabelecer routas de desvio para o trânsito e providenciar 

uma routa mais directa entre a futura central eléctrica/refinadora e o Distrito Residencial  de 

Nova Estima no Ponto D . 

As futuras estradas podem ser inicialmente de saíbro, mas pretende-se pavimenta-las o mais 

cedo possível, logo que for garantido. 

As estradas são descritas abaixo. 
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Figura 2: Esquema de Mineração de Estima 
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7.1 Estrada de Desvio A-C 

Esta estrada irá proporcionar uma rota mais curta e mais directa para o tráfego que viaja entre 

Tete na estrada 258 e desviando-se para a estrada 455. Esta estrada é necessária, uma vez 

que a ligação B-C irá desaparecer quando o rio for realocada, para dar lugar à Plataforma da 

Área de Carvão. A nova estrada eliminará as curvas perigosas e apertadas na estrada 455 

entre os pontos A e C. 

 

7.2 Estrada de Desvio A 

Esta contém a secção J-H-D e irá proporcionar uma ligação entre a área da central eléctrica/ 

refinadora no ponto J, e a área residencial "da Nova Povoação de Estima em 

Desenvolvimento" no ponto D. A estrada de desvio irá oferecer uma routa alternativa para 

sair da Estrada 455 em A a D . 

 

7.3 Estrada de Desvio B 

Esta contém secções H-G-E, bem como G-F para o oeste do Distrito Residencial da Nova 

Povoação de Estima em Desenvolvimento e iria servir para ligações mais directas entre a 

Estima existente e o local da Central Eléctrica/Refinaria no ponto J. Esta iria também 

proporcionar um desvio conveniente para o tráfego na estrada 455 indo para e vindo do 

Zimbabwe. 

 

7.4 Estrada de Desvio K-L 

Esta secção da estrada tornar-se-á necessária quando o poço de mineração alcançar a estrada 

258 existente  entre L e B. Isto pode ser num futuro longíquo, talvez em 25 anos. Nessa fase, 

a actual Estrada B-L seria fechada, e uma nova via de desvio K-L seria construída. Esta secção 

precisaria de ponte sobre o rio. 
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8.  VOLUMES DE TRÁFEGO ACTUAL NO SISTEMA DE ESTRADAS 

As contagens de tráfego foram realizadas em outubro de 2012 e foram repetidas em outubro 

de 2014. Os resultados são fornecidos na tabela resumo abaixo. 

Data Posição Estrada de Ligação Volume em dois sentidos 

ADT 

(veh/dia) 

Pico AM 

(veh/dia) 

Pico PM 

(veh/dia) 

11/10/2012 
B (intersecção 455 e 

258 

B-L (258 para/de Cahora Bassa 488 31 34 

B-C (455 para Chitima & 

Estima) 
668 46 44 

B-J (258 para e de Tete) 542 41 24 

Out 2014 Ponto D Estrada 455 para Ponto D 247 20 51 

Out 2014 Ponto F 
Oeste da ponte do rio perto 

do Ponto F 
289 34 41 

 

 

9. GERAÇÃO DE VIAGENS 

O tráfego gerado pela mina ocorrerá em duas fases distintas: A primeira fase será durante a 

construção da mina, e a segunda fase durante a operação real da mina após a conclusão da 

construção. 

 

9.1 Geração de viagens durante a construção 

No pico da construção da mina, espera-se que 300 funcionários sejam alojados no actual 

Acampamento de Chitima, e até 700 trabalhadores poderiam ser abrigados na Área proposta 

de Construção de Habitação no Local de Área de Habitação de Mina próximo ao Ponto C. 

Os trabalhadores serão transportados em autocarros, mini-autocarros, bakkies e carros/suv's. 

A geração de viagens esperada durante as horas de pico AM é mostrada na tabela a seguir. 

Espera-se que as horas de pico PM sejam o inverso das horas de pico AM. 
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O número de camiões de entrega de materiais, combustível, suprimentos e equipamentos 

durante a construção pode ser variável. Supõe-se que o volume de camiões por dia seria na 

ordem de 50 camiões por dia, assume-se que 50% deste volume iria operar durante cada 

período de pico. O pico AM, portanto, pode acomodar 25 camiões, com uma divisão assumida 

em 60% para dentro e 40% para fora. 

 

Tabela 2 Horas de pico AM de geraçao de viagens durante a construção 

Trabalhadores  

 

Viagens de  

pessoas 

Ocupação Viagens de 

veículos 

Para dentro Para fora 

Autocarro    

(60 lugares) 
 240 60 4   

Combi          

(15 lugares) 
 300 15 20   

Bekkie            

(3 lugares) 
 135 3 45   

Car/SUV         

(1 lugar) 
 25 1 25   

Ttrabalhadores  700  94 85 9 

Camiões    25 15 10 

Total de 

veículos 
   119 100 19 

 

 

9.2 Geração de viagens durante a operação da mina 

A mina pode oprar com aproximadamente 800 a 1200 funcionários. O pessoal mais júnior 

seria alojado na Área Habitacional da Mina perto do Ponto C, ao lado da Área de 

Empilhamento. Esta área de alojamento da mina acomodaria aproximadamente 300 

funcionários júniores. 

Entre 500 e 800 funcionários ficariam alojados no Distrito Residencial da Nova Povoação de 

Estima em Desenvolvimento. O alojamento para cerca de 100 funcionários sêniores casados  
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seria fornecido em Songo perto da Barragem de Cahora Bassa. Supõe-se que a maioria destes 

funcionários faria uso de seus próprios carros. 

Um sistema de turnos para o trabalho provavelmente seria implementado na mina. Prevê-se 

que os trabalhadores mineiros operariam em dois turnos, e a operação da usina faria uso de 

três turnos. Supõe-se um pessoal de 1200., é constuído por uma divisão em 900 trabalhadores 

de mineração com dois turnos de 10 horas por dia, e 300 trabalhadores de fábrica com três 

turnos de 8 horas por dia. 

Durante o turno crítico da manhã, estima-se que o turno da usina mudaria, com 100 

trabalhadores terminando o turno, e 100 trabalhadores começando um novo turno. Os 450 

trabalhadores de mineração, do turno das primeiras 10 horas, também começariam. Nenhum 

trabalhador de mineração sairá do turno, já que o turno teria terminado antes do pico AM. 

Isso exigiria o transporte para 550 trabalhadores que entram e 100 trabalhadores que saiem 

da mina. 

A mina pretende fornecer um serviço de autocarros  para trabalhadores e não-trabalhadores 

residentes na Área de Estima. O serviço de autocarros funcionaria durante todo o dia, e 

seguiria uma rota D-K-C-A-B, e retornaria via uma outra secção nova B-J-H-D. O serviço de 

autocarros também seria estendido aos trabalhadores na área habitacional da mina próximo 

ao ponto C na estrada 455. 

Supõe-se que a mina produziria 40 viagens de veículos pesados de mercadoria por dia, com 

20 cada nos picos AM e PM. 
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Tabela 3 Horas de pico AM de geraçao de viagens durante a operação da mina 

Trabalhadores 

em saída 

 

 

Viagens de  

pessoas 

Ocupação Viagens de 

veículos 

Para dentro Para fora 

Na área da 

Usina de 

Carvão 

 100     

Autocarro       

(60 lugares) 
 60 60 1   

Combi             

(15 lugares) 
 30 15 2   

Car/SUV         

(1 lugar) 
 10 2 5   

SubTotal A: 

Saída 
 100  8 0 8 

No Ponto D  

400 

Trabalhadores 

      

Autocarro       

(60 lugares) 
 360 60 6   

Combi             

(15 lugares) 
 30 15 2   

Car/SUV         

(1 lugar) 
 10 2 5   

Total  

Ponto D 
 430  13 13 0 
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Trabalhadores 

em saída 

 

 

Viagens de  

pessoas 

Ocupação  Viagens de 

veículos 

Para dentro Para fora 

No Ponto C 

150 

Trabalhadores 

       

Autocarro       

(60 lugares 
 120 60  2   

Combi             

(15 lugares) 
 15 15  1   

Car/SUV         

(1 lugar 
 16 2  8   

Total  

Ponto C 
 151   11 11 0 

Em Songo 

80 

Trabalhadores 

       

Car/Bakkie  80 2  40   

Total Songo  80   40 40 0 

Total Camiões     20 12 8 

SubTotal 

Entradas 
 661   84 veh/h 76 8 

Total A e B  761   92 veh/h 76 16 

 

 

10.  DISTRIBUIÇÃO DE VIAGENS 

A distribuição de viagens na rede rodoviária foi baseada nos padrões de fluxo de viagens existentes. A 

Figura 3 abaixo mostra os volumes de fluxo de tráfego existentes durante as horas da manhã de pico 

crítico. Distribuições de viagem separadas foram feitas para as viagens geradas durante a fase de 

construção, e a fase operacional. 
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Figura 3:  Cenários de Tráfego existente 

 

Durante a fase de construção, espera-se que a maioria das viagens venha da área de moradias da 

mina, com trabalhadores viajando entre sua área de residência e a área da usina. Haverá 85 viagens 

de saída e 9 viagens de entrada da área de alojamento da mina durante a manhã, como mostra a 

Figura 4 abaixo. 
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Figura 4:  Antecedentes e cenário de Tráfefo na Fase de Construção 

 

Durante a fase operacional, o Bairro Residencial do Novo Povoado de  Estima estará pronto e a maioria 

dos trabalhadores serão realocados das moradias da mina para esta nova área. A divisão de horas de 

pico será de 75% de viagens indo para a área da usina e 25% de viagens de volta. A Figura 5 abaixo 

mostra a distribuição de viagens nas horas de pico nas manhã no local, de vaigens locais, e mais 

cenário de volumes de tráfego durante a fase de operações. Aqui haverão 40 viagens de veículos 

provenientes da área Songo indo para a usina durante a manhã. 
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Figura 5:  Antecedentes mais cenário de Tráfego na Fase Operacional 

 

O período de construção foi achado como sendo o que mais gera viagens durante as horas de pico e, 

portanto, é o cenário crítico. A intersecção A foi a que teve os volumes de tráfego mais elevados e é, 

portanto, a intersecção mais crítica. Uma análise foi feita com recurso ao “programa AutoJ” para a 

horas de pico matinais na interseção da estrada 258 com a estrada 455. Supôs-se que o cenário de 

tráfego existente, irá duplicar na estrada devido ao crescimento local induzido pela nova mina. 

Portanto, uma taxa de crescimento de 100 Por cento foi aplicado ao cenário cenário actual de tráfego, 

e as viagens geradas no local durante a construção foram,  então, adicionado a estes novos volumes. 

 

A partir da análise, a interseção continuará a funcionar bem no nível de serviço A para todos os 

movimentos. O atraso médio mais alto será de 9 segundos para o tráfego à direita na direcção leste. 

Com base na análise, nenhuma actualização geométrica será necessária, mesmo durante a fase crítica 

de construção. A Figura 6 abaixo mostra os sumários de resultados da análise da interseção  de estrada 

258 com a Estrada 455 durante a fase de construção. 
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Figura 6:  Análise de horas de pico AM na Intersecção A durante a Fase de Construção 



11. CARGAS ANORMAIS 

Quando os veículos pesados de construção, veículos de terraplanagem e equipamento de mina forem 

movimentados para o local como cargas abnormais, permissões para mover as cargas na estrada 258 

vindos de Tete serão necessárias. 

A estrada 258 foi utilizada para o transporte de equipamentos pesados e cargas abnormais para a 

Barragem de Cahora Bassa, e as pontes e bueiros ao longo da routa são rotineiramente acuados 

quando tais cargas são movimentadas na estrada. A foto seguinte mostra uma carga abnormal que 

estava sendo movimentada na estrada 258, em Outubro 2014, em direcção a  Barragem de Cahora 

Bassa. 

 

 

Foto 5: Carga abnormal na estrada 258 dirige-se para a Barragem de Cahora Bassa 

 

12. TRANSPORTE PÚBLICO 

Pretende-se que a mina forneça um serviço de autocarros de transporte público numa routa circular 

de 31 km de comprimento ligand  a Área residencial do Novo Distrito de Estima em Desenvolvimento 

com a Área Habitacional da Mina com a Usina da Mina de Carvão na mina. Uma viagem de ida e volta 

atrasaria cerca de 30-35 minutos. A análise de geração de viagem mostra que 8 viagens de autocarros 
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seriam necessárias durante o pico AM crítico. Um autocarro poderia fazer duas viagens no período de 

pico, exigindo assim 4 autocarros. Cálculo semelhante para mini-autocarros mostra que 3 viagens 

seriam necessárias durante o pico AM, assim, 2 mini-autocarros seria necessários. 

Os residentes reassentados  no Bairro Residencial do Novo Povoado de Estima em Desenvolvimento 

também serão acomodados na routa circular; O serviço de autocarros estará disponível para eles 

viajarem para e das suas Pequenas propriedades agrícolas no lado sul da margem do rio. 

Quando a Central Elétrica e a Refinaria entrarem em operação no futuro, a routa também 

proporcionará acesso à Área de Habitacional da Refinaria e às áreas da usina na Central Elétrica e na 

Refinaria. 

Seria sensato fornecer autocarros nas estradas para cada uma das áreas residenciais e ponderar  uma 

estação terminal de autocarros, com uma área de recolha de passageiros e área de espera de 

autocarros em cada uma das Áreas da Usina. 

Atendendo que grandes autocarros seriam obrigados a fazer carreiras durante os períodos de pico, 

seria viável fazer carreiras com pequenos mini-autocarros, na mesma routa, durante o período fora 

das horas de pico. 
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13. CONCLUSÃO 

O estudo de impacto de tráfego mostra que a proposta de desenvolvimento da mineração 

pode ser suportado a partir de uma perspectiva de tráfego. 

1. A mina será servida por duas routas arteriais rurais, nomeadamente a estrada 258 

entre Tete e Cahora Bassa, e estrada 455 através de Estima para a fronteira com 

Zimbabwe. Os actuais volume de tráfego em ambas as estradas são baixos; com 

volumes ADT na ordem de 300 a 600 veículos por dia. Durante os períodos de pico, os 

volumes de tráfego situam-se entre 20 e 50 veículos por hora na direcção do pico. Em 

volumes baixos, todas as intersecções podem funcionar adequadamente como 

Intersecções prioritárias, controladas com sinais de paragem nas estradas 

secundárias. 

2. Há riscos de perigos para os motoristas na estrada 455 entre C e K. As paredes das 

pontas e das asas de bueiros foram colocadas muito próximas à via, tornando-os 

muito perigosos para os veículos. As pontas dos bueiros não são visíveis a noite. 

Propõe-se que os bueiros sejam fixados e tornados mais seguros, estendendo os 

bueiros através da colocação de  pontas e de paredes das asas para além das bermas 

da estrada. 

3. Várias routas de desvio serão construídas como parte do plano integrado de infra-

estruturas rodoviárias, para servir as áreas da mina de Estima, futura Central Elétrica 

e Refinaria. As estradas irão restaurar os acessos e assegurar desvios seguros para o 

tráfego. Estas routas são todas viáveis e operariam com segurança e eficiência: 

 Estrada de Desvio A-C na Estrada 455: oferece alternativa melhorada e mais 

segura para B-C; 

 Estrada de Desvio A: Secção J-H-D fornece ligação para a área do Novo Distrito 

Residencial do Povoado de Estima"; 

 Estrada de Desvio B: Secções H-G-E e G-F fornecem ligação directa para Estima 

mais o desvio para a 455; 

 Estrada de Desvio K-L: Providencia nova Ponte  para a routa 258 quando fechar 

a seção B-L. 
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4. A geração de viagens da Mina Estima proposta foi examinada para a fase de 

construção, e para a fase de operação da mina. O número total de viagens de ida e 

volta que seriam geradas nas horas de pico AM crítica seria: 

 Fase de Construção 119 veículos/h durante o picos AM 

 Fase de Operações 92 veículos/h durante os picos AM 

Estes volumes foram atribuídos à rede rodoviária e testados através de análises dos acessos 

e pontos de intersecção usando o programa AutoJ. Os volumes de tráfego mais elevados 

ocorrem na Intersecção A durante a Fase de Construção. 

A Fase de Construção foi apontada como a  mais crítica, e a interseção em A com maior 

volume de tráfego foi utilizada para testar a Fase de Operação. A análise mostrou que esta 

poderia parar em LOS A (operação extremamente boa) como uma intersecção de controle 

prioritária com o posto de controlo na berma da estrada secundária. O maior atraso durante 

o pico seria para o movimento a partir do posto de controlo, em 9 segundos/veículo. A razão 

Volume/Capacidade seria de 0,07, isto é, mais de 90% de Capacidade disponível. 

Outras interseções e pontos de acesso com menor demanda de tráfego, a semelhança dos 

anteriores, funcionariam muito bem como intersecções de controlo prioritárias. Estas 

operariam em LOS A com menos de 9 segundos de atraso por veículo, e com alta capacidade 

disponível. 

Todas as estradas funcionariam bem dentro da capacidade de estradas de duas faixas (a 

capacidade é tipicamente na ordem de 1 350 veículos/h por faixa de) durante ambas fases de 

construção e de operação da mina. 

5. O transporte público fornecido pela mina proporcionaria, em primeiro lugar, 

transporte para os seus próprios trabalhadores durante os períodos de pico quando 

ocorrem mudanças de turno. Um mínimo de quatro autocarros seriam necessários 

durante a operação diária, bem como um mínimo de dois mini-autocarros. Passagens 

dedicadas à autocarros seriam providenciadas nas áreas residenciais para permitir que 

os trabalhadores sejam recolhidos e desembarcados em segurança. Na Área de Usina 

da Minas, uma área de terminal de autocarros adequada deve ser providenciada para 

permitir operação segura e eficiente para autocarros e passageiros. 
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6. Cargas anormais terão de ser transportadas na estrada 258 de Tete para o local da 

mina de Estima durante a fase de construção da mina. Isso incluirá equipamentos de 

terraplenagem pesados e veículos, bem como de grandes instalações. A routa 258 é 

actualmente usada para transportar cargas abnormais para a Barragem de Cahora 

Bassa, e deve, portanto, ser bem servida para acomodar cargas abnormais. No 

entanto, será necessário o apoio de bueiros e pontes. 

 

14.  RECOMENDAÇÕES 

1. O plano director das estradas para a Mina de Estima proporcionaria uma boa base 

para garantir um fluxo de tráfego adequado e seguro e a operação no sistema 

rodoviário e deve ser aceite. A capacidade de interseções, acessos e estradas de duas 

faixas são suficientes para acomodar o tráfego durante as fases de construção e 

operação da mina. 

2. As deficiências de segurança foram identificadas na secção da estrada 455 existente 

entre C e K. Os bueiros perrigosos devem de ser fixados, estendendo os seus 

comprimentos para além das bermas. 

3. Passagens dedicadas à autocarros devem ser provideciadas na routa circular do 

autocarro e no distrito residencial em desenvolvimento, e na terminal de autocarros 

no local de trabalho na área das instalações da Mina de Carvão. 

 

 


