
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
RASCUNHO 
RELATÓRIO DO ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE 
AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DO ÂMBITO E 
TERMOS DE REFERÊNCIA 



 

 

DEPÓSITO DE MINERAIS PESADOS DE NATAKA, PROVÍNCIA 
DE NAMPULA, MOÇAMBIQUE 

 

Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e 
Definição do Âmbito e Relatório de Termos de 

Referência 
 

 

Preparado para: 

 

Kenmare Moma Mining (Mauritius) Limited and Kenmare 
Moma Processing (Mauritius) Limited 

Av. Marginal 4985, Prédio Zen, 4º Andar Esq.Maputo 
Moçambique 

 

Preparado por: 

 

 

Coastal and Environmental Services 
(Pty) Ltd. t/a CES 

 

www.cesnet.co.za  

JULHO DE 2022 

Relatório original elaborado em Inglês e traduzido para o Português



 
Relatório do EPDA   

 

CES Environmental and Social Advisory Services 
 
 

  
DEPÓSITO DE MINERAIS PESADOS DE NATAKA 

 
 

i 

 

TABELA DE RASTREIO DE REVISÕES 
Cronograma de Revisão e Acompanhamento do Relatório pela CES 

Título do Documento: 

 

Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito e Termos 

de Referência para o Depósito de Minerais Pesados de Nataka 

proposto, Província de Nampula, Moçambique 

Nome do Cliente e 

Endereço: 

Kenmare Moma Mining (Mauritius) Limited e Kenmare Moma 

Processing (Mauritius) Limited, Av. Marginal 4985, Prédio Zen, 4º 

Andrar Esq., Maputo, Moçambique 

  

Estado: 

 
RASCUNHO 

Data de Emissão: 

 
 

Autor Principal: 

 

 

dra Nicole Wienand  

Dra Chantel Bezuidenhout  

dra Lina Buque 
 

Revisor: 

 

 
 

Aprovação pelo Líder do 

Estudo/ Profissional de 

Avaliação Ambiental 

Registado: 

Dr A.M (Ted) Avis  

 

Distribuição do Relatório Circulated to 
No de cópias 

impressas 

Nº de cópias 

electrónicas 

    

    

    

    

Versão do Relatório Data    

 Maio 2022    

    

    

Este documento foi preparado de acordo com o escopo da 

nomeação da CES e contém propriedade intelectual e informações 

proprietárias protegidas por direitos autorais a favor da CES. O 

documento não pode, portanto, ser reproduzido, usado ou 

distribuído a terceiros sem o consentimento prévio por escrito da 

CES. Este documento é preparado exclusivamente para uso do 

cliente da CES. A CES não se responsabiliza por qualquer uso 

deste documento que não seja por seu cliente e apenas para os fins 

para os quais foi preparado. Nenhuma pessoa além do cliente pode 

copiar (no todo ou em parte), usar ou confiar no conteúdo deste 

documento, sem autorização prévia por escrito da CES. O 

documento está sujeito a todas as regras de confidencialidade, 

direitos autorais, segredos comerciais e leis e práticas de 

propriedade intelectual da África do Sul. 

 

 

 

 

www.cesnet.co.za 



 
Relatório do EPDA   

 

CES Environmental and Social Advisory Services 
 
 

  
DEPÓSITO DE MINERAIS PESADOS DE NATAKA 

 
 

ii 

 

RESUMO DO PROJECTO 

INTRODUÇÃO E ANTECEDENTES 

Os depósitos  de minério pesado de Namalope e Pilivili, localizados na Província de Nampula, 

nordeste de Moçambique, estão actualmente a ser explorados pela Kenmare Moma Mining 

(Mauritius) Limited e Kenmare Moma Processing (Mauritius) Limited (colectivamente referidos 

como “Kenmare”). Estes depósitos de minério são um recurso finito e a conclusão da 

mineração no depósito de Namalope está prevista para 2025. Portanto, a Kenmare precisa 

de realocar as operações de mineração existentes no depósito de Nataka, que contêm  um 

recurso comprovado. O depósito de Nataka está localizado a aproximadamente 8 km a 

sudoeste de Namalope, dentro da concessão existente da Kenmare. A realocação das 

operações de mineração é necessária para garantir  a continuidade no fornecimento de 

matéria-prima, e manter a actual taxa de produção de 1,2 milhões de toneladas de ilmenite  

e os coprodutos zircão e rutilo. 

 

 

 

Figura 1 : mapa de localização do projecto 
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DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

A mineração envolverá limpeza do local, dragagem, mineração hidráulica e seca, separação 

dos minerais, areia e material fino, gestão dos rejeitos e reabilitação progressiva das áreas 

mineradas. O processamento posterior, armazenamento e envio dos produtos, ocorrerão 

nas operações actuais. Os aspectos avaliados nesta AIASS incluem a preparação do local 

(fase de construção), a mineração e separação do recurso no local em Nataka e o transporte 

do concentrado mineral pesado (via conduta), para posterior processamento nas operações 

existentes em Namalope (fase operacional) .  

 

A infraestrutura a seguir estará  associada ao desenvolvimento proposto:  

� Uma Instalação de Armazenamento de Rejeitos (TSF) no traçado e bermas associadas; 

� Estradas de acesso aos diversos pontos do empreendimento e para transporte de 

materiais, equipamentos, insumos e funcionários - As estradas de acesso serão 

construídas com material obtido em câmaras de empréstimo aprovadas. As vias públicas 

existentes serão usadas na medida do possível; 

� Uma área de depósito de materiais e equipamentos de construção; 

� Oficinas para reparação de equipamentos e máquinas; 

� Áreas de armazenamento contida para óleo, diesel, lubrificantes e óleo usado; 

� Armazéns e área(s) de armazenamento de equipamentos, peças sobressalentes e 

consumíveis; 

� Escritórios para funcionários do local; 

� Instalações de ablução e estação de tratamento de esgoto associada; 

� Furos para abastecimento de água potável e da operação; . 

� Condutas para fornecimento adicional de água potável e de reposição operacional; 

� Reservatórios de água de processo; 

� Medidas de segurança; 

� Infraestrutura eléctrica – Linha de Transmissão Aérea (OHL), subestações; 

� Estrada e/ou conduta para transporte de Concentrado Mineral Pesado (CMP) até a 

Planta de Separação Mineral (PSM);  

� Um Terraço Oriental com  Infraestrutura, que incluirá uma estação de bombeamento de 

Deslocamento Positivo (DP) de CMP (3 bombas DP com uma conduta), uma bomba DP 

de lama para transferir a lama para a TSF do Vale Isoa (5 bombas DP com uma conduta), 

uma barragem de água bruta, espessantes fixos e planta de floculantes (3 x 65m de 

diâmetro de espessantes), Oficina de Equipamentos de Maquinaria Pesada (EMP), 

Armazéns, Escritórios e Abluções, Baia de Lavagem, Colector de Areia, Separador de 

Óleo e Tanques de Água, Barragem de Água do Processo, Empilhador de CMP, 

Transportador de Recuperação e descarte de silos com rampa de recuperação, Pátio de 

Alta Tensão (AT) e subestação. Dependendo do planeamento detalhado, é possível que 

mais de um Terraço Oriental com Infraestrutura seja necessário. Se for este o caso, será 

necessário construir um segundo Terraço de Infraestruturas e desmantelar e reabilitar o 

Terraço de Infraestruturas original. 
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� Terraço ocidental com  infraestrutura, que incluirá estação de bombeamento de DP de 

CMP (3 bombas DP com uma conduta, pois as bombas DP do terraço leste 

permanecerão em operação e serão usadas como impulsionadores), bombas DP de 

lama para transferir lama para o Vale da TSF no traçado (8 bombas DP com duas 

condutas, para acomodar o volume elevado de lama na parte oeste do depósito de 

minério). É provável, que as bombas DP sejam movidas do terraço leste e realocadas no 

oeste. Durante este período de realocação, as lamas serão bombeadas directamente 

para a TSF no traçado, enquanto a Planta Concentradora a Húmido PCH (WCP-A) ainda 

estiver no traçado  perto da TSF. Outras infraestruturas incluem barragem de água bruta, 

espessantes fixos e planta de floculantes (4 espessantes de 65m de diâmetro), barragem 

de água do processo, empilhador de CMP, transportador de recuperação e descarte de 

silo com rampa de recuperação e uma subestação. 

� Serão necessárias várias rotas de condutas, alocadas da seguinte forma: 

o Conduta de CMP do terraço de infraestrutura para o PSM. 

o Conduta de captação de águas superficiais. 

o Conduta de água do terraço da infraestrutura até a lagoa da PCH (WCP-A). 

o Conduta de lamas do terraço de infraestrutura até a TSF. 

o Conduta de água de retorno da TSF para o terraço de infraestrutura. 

o Para a opção de poço de alimentação flutuante: 

� Conduta de alimentação do espessante da PCH (WCP-A) para o terraço da 

infraestrutura. 

� Conduta de água do processo do terraço de infraestrutura até a lagoa da PCH 

(WCP-A). 

� Para a opção de espessante fixo: 

o Conduta de transferência de lama do poço de alimentação flutuante da PCH (WCP-

A) para a estação de bombeamento DP no terraço da infraestrutura 

A posição e dimensão exacta desta infraestrutura, não estão actualmente definida e 

dependerá  do resultado da avaliação ambiental e dos estudos técnicos associados que estão 

a ser realizados pela Kenmare. 

 

MOTIVAÇÃO 

Os depósitos  de minerais pesados de Namalope e Pilivili, localizados na Província de 

Nampula, actualmente a ser explorados pela Kenmare, são um recurso finito e serão 

extraídos nos próximos 5 a 7 anos. Portanto, a Kenmare precisa realocar as operações de 

mineração existentes no depósito de Nataka, localizado a aproximadamente 8 km a sudoeste 

de Namalope, dentro da concessão existente da Kenmare. A realocação das operações de 

mineração é necessária, para garantir a continuidade no fornecimento de matéria-prima para 

manter a actual taxa de produção de 1,2 milhões de toneladas de ilmenite e os co-produtos 

zircão e rutilo. 

 

Moçambique é um país da África Austral, em desenvolvimento que tem vindo a reconstruir 

constantemente a sua economia, instituições cívicas e infraestruturas sociais desde o fim em 

1992, de uma guerra civil de 16 anos. Apesar do impressionante crescimento económico ao 

longo da última década e das previsões para um crescimento económico contínuo, 

Moçambique ainda enfrenta alguns desafios significativos. Em 2019,  o País  ocupou o 181º 
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lugar entre 189 países no Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD, e aproximadamente 

60% da população de 23,7 milhões vive com menos de US$ 1,25/dia. Isso coloca o país na 

categoria de baixo desenvolvimento humano. 

 

Moçambique vive um período de crescimento económico devido às recentes descobertas 

predominantemente de gás, carvão, rubis e grafite. Prevê-se, e espera-se por muitos, que 

este crescimento seja alcançado de forma benéfica para todos os cidadãos de Moçambique 

e que coloque permanentemente o país, fora da lista dos mais pobres do mundo. O principal 

motor, pelo qual este crescimento deve ser alcançado é através do investimento estrangeiro 

directo no sector de recursos e minerais. 

 

A expansão das operações para Nataka, ajudará a Kenmare a continuar a empregar pessoas 

locais e cidadãos Moçambicanos, uma vez que as operações continuarão e o encerramento 

da mina não será necessário. Além disso, a fase de construção do projecto proposto também 

resultará em um número limitado de oportunidades de emprego adicionais dentro da área 

geral do projecto. O desenvolvimento proposto, também garantirá que a Kenmare seja capaz 

de continuar com seus níveis actuais de pagamentos de impostos e continuará a implementar 

vários projectos de Responsabilidade Social Corporativa para melhorar as condições de vida  

das comunidades afectadas pelo projecto. 

 

ALTERNATIVAS 

Um tipo diferente de desenvolvimento: Como o negócio principal do  proponente do 

projecto, é a mineração e como as áreas circundantes já estão sendo utilizadas para esse 

fim, a alternativa fundamental de um desenvolvimento que não seja a mineração é 

tecnicamente inviável neste caso. Por esta razão, nenhuma alternativa fundamental para o 

desenvolvimento proposto será considerada.  

Um local diferente: Não é possível localizar a área de mineração proposta em um local 

diferente, pois a área específica foi selecionada com base em teores minerais adequados que 

ocorrem em quantidade suficiente para permitir a exploração comercial. Áreas alternativas 

dentro da área geral do projecto, já foram mineradas ou poderão  ser mineradas no futuro. 

Consequentemente, uma localização diferente não é uma alternativa viável e não pode ser 

avaliada. 

Desenho: Várias alternativas de desenho foram avaliadas como parte de um estudo de pré-

viabilidade para o projecto proposto, que já foi concluído. Estes incluem o seguinte: 

Método de Mineração: A Kenmare avaliou os seguintes métodos de mineração: mineração 

por draga, mineração por escavadora de roda de pás, mineração hidráulica, mineração a seco 

por meio de carregadores frontais e mineração a seco por tractores. O método de mineração 

preferido consiste em uma combinação de mineração de dragagem, mineração hidráulica e 

mineração a seco através do uso de tractores. Esta opção será melhor avaliada na AIASS. 

Gestão de Rejeitos e Lamas: Foram consideradas duas opções primárias para a deposição 

de lama, ou seja, compartimentos de lama contínuos, dentro do traçado da mina e TSFs de 

longo prazo. O trabalho de testagem, indicou que as lamas de Nataka consolidam-se a um 

ritmo muito lento.  Assim, foram recomendadas TSFs dedicadas as  lamas, em vez da 
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deposição em compartimentos ao longo do traçado. No entanto, em algumas situações 

específicas, os compartimentos no traçado ainda poderão  ser necessários, por exemplo, ao 

minerar-se em áreas particularmente de lama altas. Como tal, ambas as opções, bem como 

uma combinação destas opções, serão posteriormente avaliadas na AIASS. 

Disposição: Para projectos de mineração, as alternativas de disposição são muito limitadas, 

pois a localização da mina é determinada pela presença do recurso a ser explorado. Assim, 

o traçado da mina é baseado na exploração geológica, que é usada para definir a extensão 

de um recurso comercialmente explorável. A presença dos minerais, portanto, determina a 

disposição do traçado da mina. Outras opções de disposição podem incluir, por exemplo, a 

localização de estradas de acesso e outras infraestruturas associadas. Opções alternativas 

de disposição serão exploradas na AIASS. 

Não-Avançar: De acordo com os Regulamentos da AIASS, a opção de não fazer nada, não 

prosseguir com o desenvolvimento proposto (ou seja, a opção de Não-Avançar), deve ser 

avaliada durante a AIASS. 

 
SENSIBILIDADE ECOLÓGICA 

Hidrologia: 

A área do projecto de Nataka, inclui vários afluentes terciários que desaguam em um dos dois 

principais afluentes secundários do Rio Larde. Estas características de drenagem linear 

inclinam-se principalmente de sul para norte e drenam o local para a planície de inundação 

do Larde. Na extensão sul existe uma linha de drenagem isolada que flui em direcção ao mar. 

A planície de inundação do Rio Larde é uma importante feição geomórfica ao norte, mas fica 

fora do limite da área de depósito. 

Existem vários sistemas de terras húmidas dentro da área do projecto. Embora várias dessas 

terras húmidas tenham sido impactadas pelo derrube da vegetação, principalmente para fins 

agrícolas, elas ainda sustentam uma biodiversidade considerável e fornecem uma série de 

serviços ecossistêmicos valiosos, como abastecimento de água para uso doméstico (lavar e 

beber) e agricultura de subsistência. 

 

Vegetação: 

A vegetação presente na área de estudo é um mosaico de Floresta de Miombo e terra 

transformada que é composta por machambas. Devido às práticas de cultivo itinerante do 

passado e do presente, ocorre um mosaico de diferentes tipos de vegetação. A classificação 

da vegetação não foi feita nesta fase, mas com base em uma visita de campo preliminar 

foram identificadas as seguintes comunidades:  

 

� Savana secundária – mais abundante 

� Floresta/mata de Miombo - manchas isoladas 

� Vegetação da linha de drenagem - restrita às linhas de drenagem 

� Pastagem de planície de inundação – restrito à área de planície de inundação de Larde. 
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Fauna: 

Durante a breve pesquisa de triagem da estação seca, realizada em 2021, foram registados 

quatro répteis, três anfíbios, três mamíferos e 44 espécies de aves. Foram observadas no 

local duas EIC; a Águia-marcial (EP) e o Tartaranhão-pálido (QA). Espécies que precisam de 

mais investigação na AIASS incluem a confirmação da presença das espécies de rato-

toupeira, o Cágado-de-carapaça-mole de Zambeze (Cycloderma frenatum) (EP), o pangolim 

(Smutsia temminckii) (VU) e várias espécies de aves vulneráveis. Será realizada uma 

avaliação da fauna como parte do processo da AIASS. 

Áreas Protegidas: 

Existem cinquenta e oito (58) áreas protegidas em Moçambique, cobrindo uma superfície total 

de 233.249 km2 (Ferramenta Integrada de Avaliação da Biodiversidade (Integrated 
Biodiversity Assessment Tool) - IBAT). Uma parte da área do projecto está dentro da Área de 

Protecção Ambiental das Ilhas Primeiras e Segundas (APAIPS), uma das maiores áreas 

marinhas protegidas de África, com uma reserva marinha de aproximadamente 10.411 km2. 

A APAIPS inclui 10 ilhas, a faixa de oceano entre essas ilhas e a costa, além de vários 

estuários e rios dentro do trecho de 19,3 km para o interior. 

A gestão das Áreas de Conservação em Moçambique, é principalmente da responsabilidade 

da Administração Nacional de Conservação (ANAC). No entanto, a gestão da APAIPS é 

baseada em uma abordagem participativa e incorpora governo, comunidades, sector privado, 

sociedade civil e outros (Biofund, 2022). O Plano de Maneio da APAIPS (Plano de Maneio da 

Área de Protecção Ambiental do Arquipélago das Ilhas Primeiras e Segundas 2014-2019) 

orienta sobre actividades específicas dentro da área protegida para minimizar ameaças à 

biodiversidade e identifica várias zonas dentro da Área de Protecção Ambiental com 

diferentes níveis de protecção ambiental. O documento indica que existem várias áreas de 

concessão de minas aprovadas, dentro da área designada e inclui orientações específicas 

sobre como tais actividades devem ser geridas.  

Além da APAIPS, a área protegida mais próxima da área do projecto é a Reserva de Caça 

de Gilé, localizada aproximadamente 53 km a noroeste da área do projecto.  

SENSIBILIDADE SOCIAL 

Oito comunidades estão localizadas dentro e directamente adjacentes aos limites e vias de 

acesso do projecto. As comunidades são:  

� Nampeia 

� Nahilokoni 

� Mahaka 

� Natalahe 

� Natuko 

� Nataka 

� Terra Batida 

� Jatoni 
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Essas comunidades serão todas directamente afectadas pelo projecto e são chamadas de 

comunidades afectadas pelo projecto (CAP). 

RISCOS IDENTIFICADOS 

Foram identificados um total de vinte e sete (27) riscos potenciais para o projecto proposto. 

Desses vinte e sete riscos potenciais, dez (10) foram classificados como de significância 

negativa alta, treze (13) foram classificados como de significância negativa moderada e um 

(1) foi classificado como significância negativa baixa antes da mitigação. Além disso, dois (2) 

foram classificados como positivos altos e um (1) como positivo moderado (ver tabela abaixo). 

Em termos de riscos, com a implementação de medidas de mitigação sólidas, a maioria dos 

riscos potenciais identificados podem ser reduzidos a Menores ou Médios. No entanto, seis 

(6) riscos foram classificados como maiores, e são esses riscos que requerem consideração 

cuidadosa durante a fase da AIASS. Três desses riscos são de natureza biofísica e estão 

relacionados a impactos na quantidade e qualidade das águas subterrâneas, perturbações 

nas linhas de drenagem e no Rio Larde e impactos da mineração na produtividade do solo. 

Os quatro restantes, são riscos sociais relacionados à imigração, impactos relacionados à 

interrupção das rotas de acesso da comunidade, riscos associados ao reassentamento 

involuntário e perda de terra e acesso a recursos. 
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Questão 
Classificação 

de 
Significância 

Potencial de 
Mitigação Risco Previsto 

PD 2 – Trabalho e Condições de Trabalho 

Benefícios Nacionais e Regionais Moderada (+) 
Facilmente 

Alcançável 
Menor 

Criação de Emprego Elevada (+) 
Facilmente 

Alcançável 
Menor 

Condições de Trabalho Baixa (-) Alcançável  Menor 

Saúde e Segurança Ocupacional Moderada (-) Difícil  Médio  

Desenvolvimento Social Elevada (+) 
Facilmente 

Alcançável  
Menor  

Migração Interna Moderada (-) Muito Difícil  Maior  

PD 3 - Prevenção e Redução da Poluição 

Resíduos Gerais e Perigosos Moderada (-) Alcançável Menor 

Contaminação de Águas 

Superficiais e Pluviais Moderada (-) 
Facilmente 

Alcançável  
Menor 

Uso de Água Elevada (-) 
Facilmente 

Alcançável  
Menor 

Quantidade da Água Subterrânea Moderada (-) Muito Difícil  Maior  

Qualidade da Água Subterrânea Moderada (-) Alcançável  Menor  

Ruído  Moderada (-) Alcançável Menor 

Qualidade do Ar Moderada (-) Alcançável Menor 

Uso de Energia Moderada (-) Alcançável Menor 

Paisagem e Qualidade Visual Moderada (-) Alcançável Menor 

PD 4 – Saúde, Segurança e Protecção Comunitária 

Acesso Elevada (-) Difícil  Médio  

Segurança Elevada (-) Alcançável  Médio  

Impactos de Tráfego Elevada (-) Alcançável  Médio  
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Questão 
Classificação 

de 
Significância 

Potencial de 
Mitigação Risco Previsto 

Saúde Comunitária e Doenças 

Transmissíveis Elevada (-) Alcançável Médio 

PD 5 – Aquisição de Terras e Reassentamento Involuntário 

Reassentamento  Elevada (-) Difícil  Maior  

Perda de terra e acesso a recursos Elevada (-) Difícil  Maior  

Mudanças nos sistemas e 

estruturas sociais Elevada (-) Alcançável  Médio  

PD 6 – Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais 

Perda de vegetação e 

biodiversidade Moderada (-) Difícil  Médio  

Fragmentação de habitat e perda 

de fauna Moderada (-) Difícil  Médio 

Perturbação nas linhas de 

drenagem e no Rio Larde Elevada (-) Difícil Maior 

Impactos da mineração na 

produtividade do solo Elevada (-) Difícil Maior 

PD 8 – Património Cultural 

Campas  Moderada (-) Alcançável Menor 

 

CAMINHO A SEGUIR 

Serão concluídos estudos de especialidade (incluindo pesquisas de campo), dentro da área 

de estudo. No entanto,as informações existentes e disponíveis para a área mais ampla, serão 

usadas para contextualizar o local e quaisquer questões como Espécies de Interesse para a 

Conservação (EIC), que possam ser identificadas. 

Os seguintes estudos de especialidade serão realizados para complementar e constituir  a 

AIASS:  

1. Avaliação da Vegetação 

2. Avaliação da Fauna Terrestre 

3. Uso dos Solos, Terra e Recursos Naturais & Agricultura 

4. Avaliação de Águas Subterrâneas 

5. Avaliação de Águas Superficiais (incluindo levantamento de base) 

6. Avaliação de Terras Húmidas 
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7. Avaliação de Impacto Socioeconómico, incluindo Avaliação de Património Cultural  

8. Avaliação de Impacto na Saúde 

9. Avaliação de Radiação 

10. Avaliação da Gestão de Resíduos 

11. Avaliação da Qualidade do Ar (incluindo levantamento  de base) 

12. Avaliação de ruído (incluindo levantamento  de base) 

13. Estratégia de Reabilitação  

14. Manuseio de materiais, Avaliação de Infraestrutura e Transporte 

 

Após a conclusão dos estudos de especialidade, serão compilados um rascunho da AIASS e 

um rascunho do Plano de Gestão Ambiental e Social, e as informações neles contidas serão 

distribuídas a todas as partes interessadas para comentários, antes da apresentação desses 

relatórios às autoridades, para fins de tomada de decisão. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 VISÃO GERAL DO PROJECTO 
Os corpos de minério pesado de Namalope e Pilivili, localizados na Província de Nampula, 

nordeste de Moçambique, estão actualmente a ser explorados pela Kenmare Moma Mining 

(Mauritius) Limited e Kenmare Moma Processing (Mauritius) Limited (colectivamente referidos 

como “Kenmare”). Esses corpos de minério são um recurso finito e a mineração no depósito 

de Namalope está prevista para ser concluída até 2025. Portanto, a Kenmare precisa de 

realocar as operações de mineração existentes para o depósito de Nataka, que é um recurso 

comprovado (Figura 1.1). O depósito de Nataka está localizado a aproximadamente 8 km a 

sudoeste de Namalope, dentro da concessão existente da Kenmare. A transferência das 

operações de mineração é necessária para garantir que o fornecimento de matéria-prima 

para manter a actual taxa de produção de 1,2 milhões de toneladas de ilmenite mais os co-

produtos zircão e rutilo possa continuar. 

1.2 PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
É necessário um processo de licenciamento ambiental para obter uma licença ambiental para 

todas as actividades do sector público e privado que possam influenciar directa ou 

indirectamente o meio ambiente em Moçambique. O Projecto de Minerais Pesados de Nataka 

está, portanto, sujeito a um processo regulamentado de Avaliação de Impacto Ambiental e 

Social (AIAS). Este Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição de Ambito (EPDA), é 

exigido no início do processo de AIA, que também requer um processo obrigatório de 

envolvimento das partes interessadas conhecido como Processo de Participação Pública 

(PPP). Este oferece a oportunidade para qualquer pessoa interessada ou que possa ser 

afectada pelo projecto proposto se envolver.
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Figura 1.1: Localização do Projecto de Minerais Pesados de Nataka. 
Legenda:Drawn by – desenhado por; Date: 02 June 2022 – Data: 02 de Junho de 2022; Title – Título;  Locality Map = Mapa de Localização; Project = Projecto; Kenmare heavy minerals deposit: 

Nataka = Depósito de minerais pesados da Kenmare: Nataka ; License  area 735C = Área de licença 735C; Nataka TSF License Area = Área de Licença da TSF de Nataka; Namalope License 

Area = Área de Licença de Namalope;  Pilivili License Area = Área de Licença de Pilivili;  Nataka Mining EIA boundary = Limite da AIA de Mineração de Nataka; Villages roads = Estradas da 

comunidade; Villages areas = Áreas da Comunidade.

Área de licença 735C 
Área de Licença da TSF  
de Nataka  
Área de Licença de Namalope 
Área de Licença de Pilivili 

desenhado por: Justin Green 
Data: 02 de Junho de 2022 

TÍTULO: 

Mapa de Localização  

DEPÓSITO DE MINERAIS PESADOS DA 
KENMARE: NATAKA 

PROJECTO: 

LEGENDA  

Limite da AIA de Mineração de Nataka  
 

Estradas da comunidade  
 

Áreas da Comunidade  
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1.3 O PROPONENTE E A EMPRESA DE CONSULTORIA 
O proponente deste projecto é a Kenmare Moma Mining (Mauritius) Limited e a Kenmare 

Moma Processing (Mauritius) Limited. 

Detalhes de contacto (Escritório de Maputo):  

Av. Marginal 4985, 

Prédio Zen, 

4º Andar Esq., 

Maputo, Moçambique. 

Tele: +258 21 499 701 

Fax: +258 21 499 731 

 

Os Consultores  

Este documento foi elaborado pela Coastal and Environmental Services Mozambique Lda 

(CES). A CES é uma empresa registada em Moçambique, junto do Ministério da Terra e 

Ambiente (MTA) (Anexo 2) e possui o conhecimento, experiência e especialistas 

multidisciplinares necessários para realizar avaliações de impacto ambiental e preparar 

programas de gestão ambiental. 

Os detalhes de contacto da CES são: 

dra. Lina Buque 
Email: L.Buque@cesnet.co.za 

Tel: +258 84 359 1856 

Av. Patrice Lumumba No 391, 1o Andar Direito, Bairro de Fomento, 

Maputo, Moçambique  

Dra Chantel Bezuidenhout 
Email:c.bezuidenhout@cesnet.co.za  

Tel: +27 83 320 2074 

Av. Patrice Lumumba No 391, 1o Andar Direito, Bairro de Fomento, 

Maputo, Moçambique  

1.4 EXPERIÊNCIA DOS PRINCIPAIS MEMBROS DA EQUIPE 

Dr A.M. (Ted) Avis – Líder do Projecto / Revisor 

Ted Avis é um especalista líder na área de Avaliações de Impacto Ambiental, tendo gerido 

inúmeros projectos de Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIASs) de grande escala de 

acordo com padrões internacionais (ex.:Corporação Financeira Internacional). Ted foi 

consultor principal do Corridor Sands Limitada para o desenvolvimento de todos os aspectos 

ambientais para o Projecto Corridor Sands de 1 bilião de dólares. Ted também geriu estudos 

de AIAS e respectivas avaliações ambientais de escopo similar no Quénia, Madagáscar, 

Egipto, Malawi, Zâmbia e África do Sul. Ele trabalhou igualmente em Avaliações Ambientais 

Estratégicas de larga escala na África do Sul e tem sido envolvido em vários projectos da 

Corporação Financeira Internacional (IFC). Ted foi fundamental na criação do Departamento 
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de Ciências Ambientais na Universidade de Rhodes, enquanto docente sénior em Botânica, 

com base na sua experiência na gestão de módulos de honra na prática da AIAS e ambiente. 

É um Profissional Visitante Honorário no Departamento de Ciências Ambientais da 

Universidade de Rhodes. Foi um dos primeiros Profissionais certificados em Avaliação 

Ambiental, na África do Sul, tendo obtido a certificação em Abril de 2004. Produziu e publicou 

artigos na área de AIAS, Avaliação Ambiental Estratégica e Gestão Integrada de Zonas 

Costeiras e tem sido um dos directores da CES desde a sua criação em 1990, e Director 

Executivo desde 1998. Ted é doutorado em Botânica, e recebeu uma medalha de bronze da 

Associação Sul Africana de Botânicos pelo melhor PhD atribuído nesse ano, intitulado 

"Coastal Dune Ecology and Management in the Eastern Cape” (Ecologia e Gestão das Dunas 

Costeiras no Cabo Oriental). 

Dra Chantel Bezuidenhout –Gestora de Projecto 

Dra. Chantel Bezuidenhout é Mestrada e Doutorada em Botânica (ecologia estuarina) e 

Bacharel em Botânica e Geografia pela Universidade Metropolitana Nelson Mandela (África 

do Sul). A Dra. Bezuidenhout é Consultora Ambiental há aproximadamente 10 anos e, como 

tal, tem-se concentrado na gestão ambiental e avaliação de impacto. É bem versada em 

legislação ambiental e tem gerido uma série de avaliações de impacto ambiental, social e de 

saúde e planos de gestão para a mineração de minerais pesados na África do Sul e 

Madagáscar. Estes projectos foram concluídos de acordo com normas internacionais (IFC e 

Banco Mundial). Adicionalmente, a Dra. Bezuidenhout concluiu igualmente AIASSs para 

inúmeras minas a céu aberto na Zâmbia e em Moçambique. Estes projectos foram também 

concluídos segundo as normas da IFC, os quais os seus países anfitriões concederam as 

autorizações ambientais. Todas as AIASs que foram geridas pela Dra. Bezuidenhout 

incluíram consultas comunitárias e, como tal, ela tem estado envolvida em várias formas de 

engajamento comunitário nos cenários rurais africanos. A Dra. Bezuidenhout tem estado 

também muito envolvida na recolha de dados e na elaboração de relatórios de avaliação de 

uso da terra e dos recursos naturais, tanto em Madagáscar como em Moçambique. A 

componente de recolha de dados envolve reuniões comunitárias extensivas, bem como 

reuniões de grupos focais para definir o uso da terra (incluindo a agricultura) e o uso dos 

recursos naturais nas comunidades e regiões mais vastas. A Dra. Bezuidenhout completou 

recentemente um extenso levantamento da terra como parte de um processo de PAR (Plano 

de Acção de Reassentamento) para uma mina de minerais pesados em Moçambique e um 

levantamento da terra, em espécie, para um grande projecto de infraestruturas na Tanzânia, 

e como tal tem muito conhecimento dos processos relevantes. Ela é Consultora Principal e 

Directora da Sucursal do Escritório da CES em Port Elizabeth. 

dra Lina Buque –Redatora de Relatórios 

Lina é uma facilitadora pública qualificada e experiente e consultora sócio-económica e 

ambiental com mais de 10 anos de experiência a trabalhar em Moçambique. Tem um 

mestrado em Ciências Ambientais pela Universidade de São Paulo, Brasil. A sua área de 

pesquisa foi em conservação e desenvolvimento sócio-ambiental, com foco na educação 

ambiental. Lina tem experiência tanto em monitoramento como na gestão de melhores 

práticas de desempenho ambiental e social. A sua experiência inclui gestão de projectos, 

AIAS, engajamento público e facilitação social, monitoramento do cumprimento ambiental e 

planeamento de reassentamento. Como consultora ambiental sénior da CES, trabalhou em 
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vários processos de AIAS para os sectores de mineração, florestal, do petróleo e gás, 

facilitando o engajamento das partes interessadas e os processos de reassentamento, 

levantamentos socioeconómicos e desenvolvendo Planos de Acção de Reassentamento (de 

acordo com as directrizes da IFC). Concluiu um curso de formação prática em Aquisição de 

Terra, Reassentamento e Sustentabilidade Social que foi ministrado pelo Banco Mundial. 

Ganhou também até à data uma experiência notável na gestão de monitoramento do 

desempenho ambiental e social para os sectores mineiro e do petróleo e gás. 

dra. Nicole Wienand – Redação de Relatórios 

Nicole Wienand (SACNASP Reg No. 130289) é uma Consultora Ambiental com mais de 3 

anos de experiência baseada na filial de Port Elizabeth. Nicole obteve a sua licenciatura em 

Botânica (Gestão Ambiental) na Universidade Metropolitana de Nelson Mandela em 

Dezembro de 2018. Também é Bacharel em Gestão Ambiental (Cum Laude) pela mesma 

universidade. O projecto de fim de curso da licenciatura de Nicole centrou-se na composição 

de comunidades bentónicas marinhas de sub-maré nos recifes de águas temperados quentes 

ao largo da costa de Port Elizabeth e para o seu projecto de graduação investigou o 

movimento dunar na Baía da Sardenha. Desde que se juntou a CES em Janeiro de 2019, 

Nicole especializou-se na área de avaliações de especilidade em ecologia e botânica, 

garantindo que essas avaliações de especialidade sejam realizadas e preparadas de acordo 

com os Protocolos para a Avaliação de Especialidade e Requisitos de Conteúdo Mínimo do 

Relatório para Impactos Ambientais em Biodiversidade Terrestre (GN R. 320), Espécies 

Vegetais e Espécies Animais (GN R. 1150). Nicole realizou várias Avaliações de Impacto 

Ecológico para uma série de empreendimentos, incluindo Instalações de Energia Eólica 

(WEFs), Linhas de Transmissão Aéreas (OHL) e infraestrutura, trabalhando em estreita 

colaboração com desenvolvedores para garantir um desenvolvimento ambientalmente 

sustentável, bem como financeira e tecnicamente viável.  

1.5 O PROCESSO DE AIAS EM MOÇAMBIQUE 

O processo de AIAS, regulado pelo Regulamento de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) 

de Moçambique (Decreto nº 54/2015) e traduzido como Regulamento de Avaliação de 

Impacto Ambiental (AIA), é aplicável a todas as actividades públicas e privadas. O MTA 

(Ministério da Terra e Ambiente), através da Direcção Nacional do Ambiente (DINAB), no 

âmbito do Ministério da Terra e Ambiente, é a autoridade responsável pela avaliação 

ambiental. 

Os Regulamentos Moçambicanos do AIA (Artigo 4) definem quatro categorias de projectos 

que determinam o nível de avaliação ambiental necessário. O projecto que está sendo 

considerado aqui é um Projecto de Categoria A (Anexo II) e está sujeito a uma AIAS 
completa conforme definido pelos regulamentos, devido à natureza, escala e localização do 

projecto proposto (Carta de categorização N/Ref. No 612/SPA/RLA/220 recebida a 6 de Junho 

de 2022, consulte o Apêndice 1). 

As directrizes dos PPPs estão estabelecidas no Decreto Ministerial nº 130/2006 e são 

obrigatórias para todos os Projectos da Categoria A. O Artigo 15 do Regulamento do 

Processo de Avaliação de Impacto Ambiental define o PPP como uma actividade que envolve 

audiências e consultas públicas. O PPP implica a entrega atempada de informações sobre 
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os projectos a todas as partes directa e indirectamente interessadas e afectadas (PI&As), 

respondendo às solicitações públicas de esclarecimentos sobre o projecto e à formulação de 

sugestões. 

A participação pública oferece uma oportunidade para as partes interessadas aprenderem 

mais sobre o projecto proposto e fornecerem suas opiniões. Estas precisam ser incorporados 

ao processo de AIAS e devem ser usadas para orientar as fases posteriores da avaliação e 

para ajudar a mitigar potenciais situações de conflito no início do processo de planeamento. 

Existem seis (6) etapas principais no processo de AIAS que são descritas na Figura 2.1 

abaixo. 

 
Figura 1.2: Resumo do processo de AIAS a ser seguido para um projecto de Categoria A. 
 

Etapa 1: Instrução do processo/ Pré-avaliação (Submissão de Pedido e 
Triagem/Categorização) 

A primeira etapa é a instruação do processo ou triagem ambiental e é necessária para definir 

a extensão e o tipo de avaliação ambiental necessária para um determinado projecto. Todas 

as actividades devem ser avaliadas em relação aos Anexos I, II, III e IV, conforme definido 

no Artigo 4 do Regulamento de Avaliação Ambiental, de modo a determinar em qual categoria 

de projecto (A+, A, B ou C) a actividade proposta deve ser avaliada. Os factores que são 

considerados durante a triagem incluem: 

� Escala e tipo de projecto; 

� Localização e sensibilidade do local; e 

� Natureza e magnitude dos impactos potenciais 

CATEGORIA A

REJEIÇÃO

PRÉ-AVALIAÇÃO +SUBMISSÃO DE PEDIDO
(8 DIAS ÚTEIS)

ACEITAÇÃO REJEIÇÃO

RASCUNHO DO EPDA
ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE AMBIENTAL E DEFINIÇÃO DE ÂMBITO

&TERMOS DE REFERÊNCIA DA AIA 

DIVULGAÇÃO DO EPDA 
(30 DIAS DE CALENDÁRIO)

EPDA FINAL & RELATÓRIO DE PPP 
SUBMETER O EPDA E O RELATÓRIO DO PPP AO MTA

REVISÃO DO EPDA PELO MTA
(30 DIAS ÚTEIS)

ACEITAÇÃO

RASCUNHO DA AIA
AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL, PLANO DE GESTÃO

AMBIENTAL & ESTUDOS DE ESPECIALIDADE

DIVULGAÇÃO DA AIA
(30 DIAS DE CALENDÁRIO)

AIA FINAL
SUBMETER AO MTA

REVISÃO DA AIA PELO MTA
(45 DIAS ÚTEIS)

ACEITAÇÃO

EMISSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL
(8 DIAS ÚTEIS)

VALIDADE: 2 ANOS

REJEIÇÃO
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Os Regulamentos de AIAS exigem o preenchimento de um Ficha de Informações Ambientais 

Preliminares (intitulado “Informações Ambientais para a Pré-Avaliação de Projectos de 

Desenvolvimento” e disponível como Anexo VI dos Regulamentos AIAS) antes do início do 

processo AIAS. Este formulário, comumente chamado de formulário AIA, requer as seguintes 

informações: 

� Nome da actividade. 

� Identidade do requerente. 

� Endereço e detalhes de contacto do solicitante. 

� Local da actividade proposta – Rua; Cidade; Localidade; Distrito; Província. 

� Tipo de área. 

� Informações de zoneamento. 

� Descrição da actividade – Infraestrutura; Actividades Associadas; Breve descrição da 

tecnologia necessária para construção e operação; Origem do tipo e quantidade de 

mão de obra; Tipo, origem e quantidade de matérias-primas; Produtos Químicos a 

serem utilizados; Tipo, quantidade e origem da água e da eletricidade a utilizar; Outros 

recursos necessários; Propriedade da terra (exigência do estatuto legal da área 

física); Locais alternativos (motivo da escolha do local proposto e identificação de pelo 

menos dois locais alternativos); Breve descrição ambiental da área e região; e 

Informações complementares na forma de mapas e diagramas. 

A Ficha de Informações Ambientais Preliminares (FIAP) foi enviada ao MTA a 22 de Fevereiro 

de 2022 e uma carta de categorização foi emitida pelas autoridades a 6 de Junho de 2022 

(N/Ref. No 612/SPA/RLA/220). A cópia da carta de categorização é fornecida no Apêndice 1. 

Etapa 2: Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito e Termos de 
Referência 

Um Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito (EPDA) (este relatório) é 

obrigatório para todas as actividades dos Anexos I e II, conforme definido pelo Artigo 10 do 

Regulamento de Avaliação Ambiental. Os principais objectivos são: 

� Identificar quaisquer falhas fatais e riscos ambientais associados à implementação da 

actividade. 

� Definir o escopo do processo de AIAS e desenvolver Termos de Referência (TdR) 

para esta fase, caso nenhuma falha fatal seja identificada. 

Um relatório EPDA deve ser produzido e deve, no mínimo, incluir o seguinte:   

� Um resumo não técnico destacando as principais questões e conclusões (consulte a 

página ii deste documento). 

� Detalhes do proponente e da equipe de estudo da AIAS (consulte a Secção 1.3 deste 

documento). 

� Extensão espacial da actividade proposta em termos de influências directas e 

indirectas, bem como o uso da terra pré-desenvolvimento nesta área de estudo 

(consulte a Figura 1.1, Capítulo 2 e Seção 3.5 deste documento). 
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� Uma descrição da actividade e das diferentes ações a serem realizadas, com relação 

a possíveis alternativas nas etapas de planejamento, exploração, construção e 

desativação (consulte a Secção 2.9 deste documento). 

� Identificação de características biofísicas e socioeconómicas importantes do ambiente 

afectado (consulte os Capítulos 3 e 4 deste documento). 

� Identificação de qualquer falha fatal potencial e análise dos riscos ambientais e sociais 

do projecto (consulte o Capítulo 6 deste documento). 

� Identificação de todos os aspectos que precisam ser abordados na fase de estudo da 

AIAS e apresentação dos termos de referência para estudos de especialidade. Estes 

devem descrever, em detalhes, as questões a serem investigadas por cada estudo de 

especialidade durante a fase do processo AIAS seguinte (consulte o Capítulo 7 deste 

documento). 

 

Etapa 3: Revisão do Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito e 
Termos de Referência pela Autoridade  

O relatório EPDA e TdR será apresentado em português ao MTA para revisão. A autoridade 

pode solicitar informações adicionais e deve apresentar comentários e recomendações no 

prazo de 30 dias a contar da receção do relatório final.  

Etapa 4: O Processo de Participação Pública (Fase de EPDA e AIAS) 

O PPP envolve consultas com o público em geral. O processo facilita a divulgação de 

informações sobre o projecto e a identificação das PI&As directa e indire tamente afectadas. 

O proponente é obrigado a realizar o PPP durante todo o processo de AIAS. Isso inclui 

fornecer publicidade suficiente e proporcionar às PI&As a oportunidade de participar de 

reuniões públicas durante as fases de EPDA e AIAS do projecto. O PPP será realizado com 

base em quaisquer directrizes dadas pela autoridade competente, e os resultados do 

processo serão resumidos em um Relatório final de Participação Pública. Uma reunião 

pública deve ser anunciada com pelo menos 15 dias de antecedência, para a qual todas as 

PI&As devem ser convidadas e os relatórios técnicos do EPDA e AIAS devem ser 

disponibilizados para comentários do público. 

Serão realizadas reuniões públicas para a divulgação do rascunho de EPDA e AIAS nas 

comunidades que serão directamente afectadas pelas actividades do projecto, bem como nos 

escritórios do Administrador Distrital. Duas sessões de divulgação obrigatória serão 

realizadas para o projecto proposto, uma durante a Fase EPDA do projecto proposto e outra 

durante a Fase AIAS do projecto proposto. 

Etapa 5: Estudo de Impacto Ambiental e Programa de Gestão Ambiental (PrGAS) 

A realização do processo AIAS é responsabilidade do proponente e da equipe AIAS e será 

realizado de acordo com os TdR estabelecidos neste EPDA. O estudo será resumido em um 

Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social (RAIAS). Para abordar as questões 

levantadas durante o processo EPDA, o estudo de AIAS incluirá estudos de especialidade 

para fornecer um exame detalhado e completo dos principais impactos ambientais. Uma vez 

concluídos, esses resultados serão sintetizados na AIAS.  
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Todos os estudos de especialidade incluirão recomendações específicas destinadas a evitar, 

ou quando isso não for possível, reduzir os impactos negativos e maximizar os impactos 

positivos durante as fases de construção, operação e desmobilização do empreendimento 

proposto. Essas recomendações serão sintetizadas em um Programa de Gestão Ambiental 

(PrGA). 

Etapa 6: Revisão do Relatório de Impacto Ambiental e Programa de Gestão Ambiental 
pela Autoridade 

O Relatório de Impacto Ambiental, Volume de Estudos de Especialidade e Programa de 

Gestão Ambiental serão apresentados ao MTA para revisão. A revisão deve ser realizada no 

prazo de 45 dias após o recebimento dos relatórios finais. Após a conclusão da revisão, o 

MTA fornecerá um Registo de Decisão final. Com base no Artigo 19 do Regulamento de 

Avaliação Ambiental, isso pode ser um dos seguintes: 

 

� Registo positivode decisão; 

� Rejeição total da actividade com base nos resultados dos relatórios e na declaração 

final de impacto ambiental; ou 

� Rejeição parcial da actividade com base nos resultados dos relatórios e na declaração 

final de impacto ambiental. 

Ao fornecer uma licença ambiental, a autoridade competente pode procurar colocar 

condições de aprovação que sejam juridicamente vinculativas para o proponente. Além disso, 

a autoridade pode solicitar mudanças no escopo do projecto ou estudos adicionais de AIAS. 

 

De acordo com o Artigo 20 do Regulamento da AIAS de Moçambique (Decreto nº 54/2015) 

as etapas de licenciamento são as seguintes: 

� Emissão de licença ambiental provisória – licença ambiental emitida após a aprovação 

do EPDA e do AIA; 

� Emissão da licença ambiental de instalação – Licença emitida após a aprovação do 

AIAS e apresentação do plano de reassentamento (se aplicável); e 

� emissão de licença ambiental (se necessário). 

1.6 LEGISLAÇÃO MOÇAMBICANA APLICÁVEL 

Um resumo do processo AIAS para um projecto de Categoria A é apresentado na Figura 2.1 

acima e um resumo da legislação nacional aplicável ao desenvolvimento proposto é fornecido 

abaixo na Tabela 2.1. Deve-se notar que a lista fornecida abaixo não é exaustiva, não é um 

registo legal, e restringiu-se a documentos que tenham relevância directa para o meio 

ambiente e/ou comunidades. 
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Tabela 1.1: Lista da legislação nacional aplicável. 

LEGISLAÇÃO DATA DE 
APROVAÇÃO APLICABILIDADE AO PROJECTO 

LEGISLAÇÃO NACIONAL 
Constituição da 

República de 

Moçambique 

2004 
Dita o direito ao meio ambiente para cada cidadão na secção 
7.1: “Todos os cidadãos têm o direito de viver em um meio 
ambiente equilibrado e têm o dever de defendê-lo”. 

LICENCIAMENTO INDUSTRIAL E DIREITO TRABALHISTA 
 

Lei Geral de 

Investimentos 

Lei 3/1993 de 

24 de Junho 
As empresas internacionais são obrigadas a cumprir as leis 

comerciais do país de operação. 

Regulamento da 

Lei de 

Investimento 

Decreto 

43/2009 de 21 

de Agosto 

A Lei de Investimentos promove a melhoria na execução dos 

projectos de investimento de forma a torná-los mais atractivos 

para os investidores, simplificando o processo de aprovação 

de investimentos e reduzindo as burocracias existentes nesta 

área. 

Lei do Trabalho 

Lei nº 23/2007 

de 1 de 

Agosto 

As empresas internacionais são obrigadas a cumprir a 

regulamentação trabalhista do país de operação. 

LEI ENQUADRAMENTO AMBIENTAL, AIAS, INSPEÇÕES E AUDITORIAS 

Lei do Ambiente 

Lei 20/1997 de 

1 de Outubro 

(Alterada pelo 

Decreto 

42/2008) 

O projecto terá impacto ambiental e, como tal, será 

enquadrado no âmbito da Lei do Meio Ambiente. 

 

A Lei é a base para os requisitos legais relativos à protecção 

do meio ambiente do país. O Artigo 2º define a base legal para 

o uso e gestão do meio ambiente e seus objectivos para 

alcançar o desenvolvimento sustentável no país 

Regulamentyos de 

Avaliação de 

Impacto Ambiental 

(AIA) 

Decreto 

54/2015 de 31 

de Dezembro 

Este descreve o processo e as regras a serem seguidas ao 

realizar uma AIA (referido como um processo de AIASS neste 

relatório). Descreve o tipo de categorias de projecto com base 

no tamanho e impactos do projecto, responsabilidade do 

requerente, autoridades e Consultor Ambiental, o Processo de 

Participação Pública (PPP) e o Processo de Licenciamento 

Ambiental. 

Adenda ao 

Regulamento EIA 

nº 45/2004 

Diploma 

Ministerial 

198/2005 de 

28 de 

Setembro 

A autorização ambiental exigida antes do início deste projecto 

será regulamentada por estes regulamentos de AIA e pela 

Directiva Geral. 

Diretiva Geral para 

AIA 

Diploma 

Ministerial 

129/2006 de 

19 de Julho 

Directriz Geral 

para o Processo 

de Participação 

Pública no 

processo AIAS 

Diploma 

Ministerial 

130/2006 de 

19 de Julho 

A participação pública é uma parte crucial do processo AIAS 

e é obrigatória para projectos de categoria A+, A e B. Pelo 

menos duas rodadas de consulta pública devem ocorrer e um 

relatório final do PPP que aborde todas as perguntas, 

preocupações e comentários levantados pelas PI&As deve 

ser apresentado com o relatório da AIAS às autoridades. 
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LEGISLAÇÃO DATA DE 
APROVAÇÃO APLICABILIDADE AO PROJECTO 

Regulamentos 

sobre Inspeções 

Ambientais 

Decreto 

Ministerial 

11/2006 de 15 

de Junho 

O Regulamento aplica-se tanto a actividades públicas como 

privadas que influenciam, directa ou indirectamente, as 

componentes ambientais. Em particular, o regulamento define 

os tipos e conteúdos das auditorias ambientais, as 

competências necessárias relacionadas e os perfis dos 

auditores. Além disso, regulamenta os relatórios de auditoria 

ambiental e define sanções e penalidades para o 

descumprimento. 

 

Auditoria e monitoramento são partes cruciais do processo 

AIAS e, como tal, esse acto impacta directamente nos 

requisitos regulatórios aos quais o proponente deve aderir 

Processo de 

Auditoria 

Ambiental 

Decreto 

Ministerial 

32/2003 de 12 

de Agosto 

Excertos do 

Código Penal 

16 de 

Setembro de 

1886 

Estes regulamentos definem as consequências da não 

conformidade e infrações ambientais. 

Normas de 

aplicação de 

multas e outras 

sanções previstas 

na legislação 

ambiental 

Diploma 

Ministerial 

1/2006 de 4 de 

Janeiro 

Lei Contra de 

Crimes 

Ambientais 

Diploma 

Ministerial de 

2006/7 

SOCIAL 

Protecção do 

Património 

Cultural 

Moçambicano 

Lei nº 10/1988 

de 22 de 

Dezembro 

O objectivo desta lei é proteger os bens tangíveis e intangíveis 

do património cultural Moçambicano – ex. Monumentos, 

edifícios de valor histórico, artístico e científico e elementos 

naturais de interesse científico e de particular valor estético. 

Esta lei estende-se a quaisquer bens culturais que venham a 

ser descobertos em território Moçambicano, nomeadamente, 

no solo, subsolo, massas de água interiores ou na plataforma 

continental. Estes podem incluir monumentos, conjuntos de 

edifícios com importância histórica, artística ou científica, 

lugares ou localidades (com interesse sagrado, arqueológico, 

histórico, estético, etnológico ou antropológico) e elementos 

naturais (formações físicas e biológicas de interesse particular 

de um ponto de vista estético ou científico). 

Património 

Arqueológico 

Decreto 

27/1994 de 20 

de Julho Os Recursos Patrimoniais podem ser perturbados e 

impactados pelas actividades de mineração e, como tal, são 

abrangidos por estes regulamentos. 

Regulamento 

sobre a Protecção 

do Património 

Arqueológico 

Decreto 27/97 

de 20 de 

Julho. 

Regulamento do 

Processo de 

Reassentamento 

Resultante de 

Decreto 

31/2012 de 8 

de Agosto 

Estes regulamentos foram aprovados em 2012. Os 

regulamentos consistem em 28 artigos que formulam os 

procedimentos para qualquer reassentamento em 

Moçambique e, especialmente, articulam a assistência 
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LEGISLAÇÃO DATA DE 
APROVAÇÃO APLICABILIDADE AO PROJECTO 

Actividades 

Económicas 

necessária do governo durante o processo de 

reassentamento. 

Lei de Terras 
Lei 19/97 de 1 

de Outubro 

A Lei de Terras fornece o quadro legal para a propriedade da 

terra, bem como o controle da terra e dos recursos naturais 

em Moçambique. O processo de determinação dos direitos à 

terra também é explicado por esta lei. Como a Kenmare 

Resources exigirá direitos de uso da terra (DUAT) para 

estabelecer a operação de mineração proposta, esta lei é 

relevante.  

Regulamentos da 

Lei de Terras 

Decreto 

1/2003 de 18 

de Fevereiro 

A apropriação da terra e os direitos de propriedade são 

fundamentais para a implementação do projecto. As consultas 

entre os requerentes de terra e a comunidade local são 

obrigatórias antes que uma decisão de concessão de uso do 

título seja tomada pelo governador provincial ou autoridade 

superior. 

Lei de 

Ordenamento 

Territorial 

Lei 19/2007 de 

18 de Julho 

A Lei do Ordenamento Territorial (Lei 19/2007 de 18 de Julho) 

cria um quadro jurídico para o ordenamento do território. A Lei 

define os mecanismos de elaboração, aprovação, 

implementação, acompanhamento e fiscalização dos planos 

de ordenamento do território, bem como as responsabilidades 

que lhes estão associadas. 

Regulamento da 

Lei de 

Ordenamento 

Territorial 

Decreto nº 

23/2008 

Esta Lei estabelece medidas e procedimentos regulamentares 

para assegurar o cumprimento das disposições da Lei de 

Ordenamento Territorial. 

RECURSOS HÍDRICOS 

Lei de Águas 
Lei 16/1991 de 

3 de Agosto 
O marco legal estatutário que regula o uso da água. 

Regulamentos de 

Licença e 

Concessões de 

Água 

Decreto 

43/2007 de 30 

de Outubro Será necessária uma licença ou concessão de uso de água 

para a construção e operação deste projecto. 

Política de Água 

Decreto 

46/2007 de 21 

de Agosto 

RESÍDUOS, EFLUENTES E EMISSÕES 

Regulamento de 

Qualidade 

Ambiental e 

Emissões de 

Efluentes 

Decreto 

18/2004 de 2 

de junho e 

respetivas 

alterações 

aprovadas 

pelo Decreto 

67/2010 de 31 

de Dezembro) 

Este decreto define padrões de qualidade do ar e emissões, 

classifica a água de acordo com seus usos e define padrões 

de controle de qualidade e requisitos de emissão, 

especialmente no que diz respeito à água potável. Também 

fornece padrões para qualidade do solo e emissões de ruído 

Regulamentos 

sobre Gestão de 

Resíduos 

Decreto 

Ministerial 

13/2006 de 15 

de Junho 

Os acampamentos de trabalho e construção, bem como 

acomodação e alojamentos permanentes estarão sujeitos a 

estes regulamentos de resíduos. 
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LEGISLAÇÃO DATA DE 
APROVAÇÃO APLICABILIDADE AO PROJECTO 

Regulamentos 

sobre a gestão de 

resíduos sólidos 

urbanos 

Decreto 

94/2014 de 31 

de Dezembro 

Este decreto estabelece as regras para a gestão de resíduos 

sólidos urbanos e é aplicável a todos os indivíduos, bem como 

a todas as empresas privadas e públicas do país que 

produzem resíduos sólidos urbanos. 

O Artigo 10 (Dever de Informação) especifica que em caso de 

derrame de resíduos sólidos, a Câmara Municipal deve ser 

informada no prazo de 24 horas após a ocorrência do 

incidente. Os Artigos 11 e 12 tratam das obrigações dos 

produtores e operadores de resíduos sólidos, bem como do 

transporte desses resíduos. 

Regulamento 

sobre a gestão de 

resíduos 

perigosos 

 

Decreto 

N.83/2014 de 

31 de 

Dezembro 

Este decreto estabelece as regras gerais para a produção, 

gestão e eliminação de resíduos perigosos em Moçambique. 

Aplica-se a todas as entidades envolvidas na eliminação, 

gestão, importação ou distribuição de resíduos perigosos e 

estabelece taxas e multas por incumprimento. 

Regulamentos 

sobre o gestão e 

controle de sacos 

plásticos 

Decreto 

16/2015 de 5 

de Agosto 

O Regulamento sobre Gestão e Controle de Sacos Plásticos 

aplica-se a todas as entidades públicas e privadas, pessoas 

físicas e jurídicas envolvidas na produção, importação, 

comercialização e uso de sacos plásticos no país. 

 BIODIVERSIDADE E VIDA SELVAGEM 

Lei de Florestas e 

Fauna Bravia 

Lei 10/1999 de 

7 de Julho 

O presente regulamento aplica-se às actividades de 

protecção, armazenamento, uso, exploração e produção de 

recursos florestais e faunísticos, e abrange a comercialização, 

transporte, armazenamento e processamento primário, 

comércio ou aplicações industriais desses recursos. 

Regulamentos de 

de Florestas e 

Fauna Bravia 

Decreto 

10/1999 de 6 

de Julho 

A lei está dividida em nove capítulos. De relevância para este 

AIAS são os seguintes capítulos: 

1. Capítulo 2 sobre a Protecção dos Recursos Florestais e 

Faunísticos; e 

2. Capítulo 3 sobre Recursos Florestais Sustentáveis, 
Regimes de Exploração e Regimes Sustentáveis de 

Conservação da Fauna Bravia 

Os Regulamentos 

sobre a Lei de 

Fauna Bravia e 

Florestas 

Decreto 

12/2002 

Esses regulamentos fornecem orientações adicionais para a 

Lei de Florestas e Fauna Bravia (1999). 

Estratégia 

Nacional e Plano 

de Acção para a 

Conservação da 

Diversidade 

Biológica para 

Moçambique 

Formulado 

pelo MICOA 

(agora MTA) e 

aprovado pelo 

Conselho de 

Ministros em 

Agosto de 

2003 

A biodiversidade e a gestão da fauna bravia farão parte das 

medidas de mitigação do projecto. 

Regulamentos 

sobre Gestão de 

Pesticidas 

Decreto nº 6 

de 2009 

O Regulamento visa garantir que os padrões de saúde 

humana e de qualidade ambiental sejam respeitados, de 

acordo com os procedimentos legais ambientais aprovados 

pela Lei nº 20/97. Inclui a gestão, composição, classificação e 
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LEGISLAÇÃO DATA DE 
APROVAÇÃO APLICABILIDADE AO PROJECTO 

inspecções a efectuar aos pesticidas. Os anexos especificam 

delitos e penalidades a serem pagas por actividades ilegais. 

Lei de Controle de 

Espécies Exóticas 

Invasoras 

Lei 25/2008 de 

01 de Julho 

O controle de plantas daninhas exigido ao longo das fases de 

construção e operação será regulado direCtamente por esta 

lei. 

Contrabalanços 

de Biodiversidade 

Decreto 

55/2022 de 19 

de Maio 

Este instrumento legal surge como um requisito do 

Regulamento de Impacto Ambiental (Decreto 54/2015 de 31 

de Dezembro) e permite ao Governo de Moçambique 

assegurar que os projectos de Categoria A+ ou A que resultem 

em impactos negativos residuais na biodiversidade importante 

(por exemplo, espécies ameaçadas ou ecossistemas) 

implementam planos de gestão de compensação de 

biodiversidade (projectos de conservação) para garantir que 

não haja perda líquida / ganho líquido em biodiversidade. 

Esta Directiva estabelece os princípios, metodologias, 

requisitos e procedimentos para a correcta implementação 

das Compensações da Biodiversidade, integradas no 

processo de avaliação de impacte ambiental. 

Criação das áreas 

de protecção 

ambiental das 

Ilhas Primeiras no 

Distrito de Pebane 

e Ilhas Segundas 

nos Distritos de 

Angoche e Moma 

 

Decreto nº 

42/2012 de 12 

de dezembro 

de 2012. 

 

A Área de Protecção Ambiental das Primeiras e Segundas/ 

Área de Protecção Ambiental das Ilhas Primeiras e Segundas 

(APAIPS) foi promulgada pelo Decreto nº 42/2012 de 12 de 

Dezembro de 2012. 

A área é rica em biodiversidade e é parte integrante da Eco-

Região Marinha da África Oriental, que se estende desde o sul 

da Somália até a costa de KwaZulu-Natal, na República da 

África do Sul. Esta área assegura a conectividade entre 

habitats costeiros e marinhos, tanto física como 

ecologicamente, com destaque para: 

� Mangais ao longo dos vários estuários; 

� Tapetes de ervas marinhas; 

� Recifes de coral; 

� Grandes bancos de areia integrados no Banco de 

Sofala;  

� Gradientes de água da costa a profundidades de mais 

de 1000 metros em menos de 25 a 35 km da costa 

abrigando várias espécies de plantas e animais 

selvagens 

 

Lei de 

Conservação 

Lei nº 16/2014 

de 20 de junho 

de 2014 

Esta lei estabelece os princípios e regras básicas para a 

proteção, conservação e uso sustentável da diversidade 

biológica dentro das áreas de conservação, bem como a 

gestão integrada dessas áreas de conservação para 

promover o desenvolvimento sustentável do país. Aplica-se a 

todos os valores e recursos naturais existentes no território 

nacional e nas águas sob jurisdição nacional, incluindo todas 

as entidades públicas ou privadas que directaou 

indirectamente possam influenciar o sistema nacional de 

áreas de conservação do país. Além disso, regulamenta a 

gestão de áreas de conservação, zonas de proteção, 

recuperação e restauração da diversidade biológica, gestão 
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de espécies ameaçadas, reassentamento e taxas, e 

estabelece os respectivos regimes de fiscalização e sanção. 

A Lei está dividida da seguinte forma: Princípios gerais (Cap. 

I); Gestão de Áreas de Conservação (Cap. II); Áreas de 

Proteção (Cap. III); Recuperação e restauração da 

diversidade biológica (Cap. IV); Espécies de Flora e Fauna 

Ameaçadas de Extinção (Cap. V); Reassentamento (Cap. VI); 

Impostos (Cap. VII); Inspeção (Cap. VIII); Ofensa e 

penalidades (Cap. IX); Disposições finais (Cap. X). 

ACTIVIDADES DE MINERAÇÃO 

Regulamento 

Técnico de Saúde 

e Segurança das 

Actividades 

Geológicas e 

Mineiras 

Decreto nº 

61/2006 de 26 

de Dezembro 

O presente regulamento tem por objecto definir medidas 

destinadas a assegurar o Regulamento de Segurança e 

Saúde na Actividade Mineira (Decreto nº 61/2006, de 26 de 

Dezembro de 2006) que estabelece as normas e 

procedimentos de saúde e segurança dos trabalhadores que 

exercem actividades mineiras, incluindo a aplicação alterada 

pelo Decreto 34/2019, de medidas técnicas de 2 de Maio de 

2019. 

O Artigo 259 (Instalação de Armazenamento de Rejeitos) 

estabelece que prevenir acidentes, diminuir riscos e melhorar 

a higiene, construção, operação e fechamento de 

armazenamento de rejeitos no local de trabalho na área de 

recursos minerais deve seguir projecto aprovado pelas 

autoridades competentes do sector de mineração. Os pontos 

1 a 9 descrevem uma abordagem baseada no risco para a 

gestão de TSFs, incluindo padrões e procedimentos de gestão 

de rejeitos para aderir ao Regulamento Nacional 

Moçambicano para Barragens de Rejeitos. Menciona também 

que para cumprir os requisitos de segurança recomenda-se a 

identificação de risco geotécnico. 

Regulamento de 

Contratação de 

Estrangeiros no 

Sector de Petróleo 

e Mineração 

Decreto nº63 / 

2011 de 7 de 

Dezembro 

Estabelece o quadro legal incluindo os mecanismos e 

procedimentos de contratação de estrangeiros ao abrigo da 

Lei dos Petróleos e Minas, desde que essas actividades 

tenham sido aprovadas pela autoridade competente. Este 

decreto determina que para actividades de curta duração não 

superior a 180 dias, a contratação de trabalhadores 

estrangeiros qualificados pode ser realizada sem autorização 

do Ministro do Trabalho, desde que o Ministério do Trabalho 

seja notificado no prazo de 15 dias da entrada do empregado 

no país.  

A Lei de Minas 

 

20/2014 de 18 

de Agosto 

A Lei nº 20/2014, de 18 de agosto, entrou em vigor na mesma 

data em que foi revogada a Lei de Minas (Lei nº 14/2002, de 

26 de Junho), estabelece o regime jurídico do sector mineiro. 

Tem como objectivo garantir maior competitividade e 

transparência, preservar o meio ambiente, assegurar a 

protecção dos direitos e obrigações dos titulares de direitos 

minerários, salvaguardar os interesses nacionais e beneficiar 

as comunidades afectadas. 
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Regulamentos da 

Lei de Minas 

Decreto 

Ministerial 

31/2015 de 31 

de Dezembro 

O objectivo dessas regulamentações é regular o uso e a 

reutilização dos recursos minerais para garantir o 

cumprimento das melhores e mais seguras práticas de 

mineração e socio-ambientais, permitir a transparência e 

garantir o desenvolvimento sustentável a longo prazo dos 

recursos minerais e posterior aumento de receitas a favor de 

Moçambique. 

Regulamentos 

Ambientais para 

Actividades de 

Mineração 

Decreto 

Ministerial 

26/2004 de 20 

de Agosto 

Esta lei define as normas para a prevenção, controle, 

mitigação e compensação dos efeitos adversos que as 

actividades de mineração possam causar ao meio ambiente. 

Também fornece medidas específicas de proteção ambiental, 

define os instrumentos de gestão ambiental necessários (por 

exemplo, o processo de AIA) e o uso de licenças. 

Regulamentos de 

Trabalho Mineiro 

Decreto 

13/2015 de 03 

de Julho 

A nova regulamentação do trabalho mineiro responde a uma 

grande lacuna na legislação sobre o trabalho profissional 

nesta área que tem gerado emprego para os cidadãos 

Moçambicanos, embora haja também um número significativo 

de trabalhadores estrangeiros no sector. Para colmatar a 

lacuna existente na legislação, foi promulgado o Regulamento 

do Trabalho Mineiro para reger as relações laborais entre os 

empregadores do sector mineiro e petrolífero, incluindo 

empresas subcontratadas, e os seus trabalhadores, sejam 

Moçambicanos ou estrangeiros. Também prevê a supervisão 

das condições de emprego. 

1.7 LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL APLICÁVEL 

1.7.1 Os Princípios do Equador 

Os Princípios do Equador (Tabela 2.2 abaixo) são uma referência do sector financeiro para 

determinar, avaliar e gerir os riscos socio-ambientais dos projectos. Destinam-se a garantir 

que os projectos financiados pelas Instituições Financeiras dos Princípios do Equador (EPFI) 

sejam desenvolvidos de forma socialmente responsável e reflitam práticas de gestão 

ambiental sólidas. Actualmente, existem 132 instituições financeiras em 38 países em todo o 

mundo que adoptaram os Princípios do Equador (https://equator-principles.com/members-

reporting). 

 

Tabela 1.2: Os Princípios do Equador (EP III – Junho de 2013). 
 

PRINCÍPIO DO 
EQUADOR 

RESUMO 

Princípio 1: Revisão e 
Categorização 

Quando um Projecto é proposto para financiamento, a EPFI irá, como 

parte de sua análise ambiental e social interna e due diligence, 

categorizá-lo com base na magnitude de seus potenciais riscos e 

impactos ambientais e sociais. Essa triagem é baseada no processo de 

categorização ambiental e social da Corporação Financeira 

Internacional (IFC). Usando a categorização, a due diligence ambiental 
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PRINCÍPIO DO 

EQUADOR 
RESUMO 

e social da EPFI é compatível com a natureza, escala e estágio do 

Projecto e com o nível de riscos e impactos ambientais e sociais. 

As categorias são:  

  

� Categoria A – Projectos com potenciais riscos ambientais e sociais 
adversos significativos e/ou impactos diversos, irreversíveis ou sem 

precedentes. 

� Categoria B – Projectos com potenciais riscos ambientais e sociais 
adversos limitados e/ou impactos que são poucos, geralmente 

específicos do local, amplamente reversíveis e prontamente 

tratados por meio de medidas de mitigação. 

� Categoria C – Projectos com riscos e/ou impactos ambientais e 
sociais mínimos ou inexistentes. 

Princípio 2: Avaliação 
Ambiental e Social 

Para todos os Projectos de Categoria A e Categoria B, a EPFI exigirá 

que o cliente conduza um processo de Avaliação para abordar, para 

satisfação da EPFI, os riscos e impactos ambientais e sociais relevantes 

do Projecto proposto (que pode incluir a lista ilustrativa de questões 

encontradas em Anexo II [1]). A Documentação de Avaliação deve 

propor medidas para minimizar, mitigar e compensar impactos adversos 

de maneira relevante e apropriada à natureza e escala do Projecto 

proposto.  

A Documentação de Avaliação será uma avaliação e apresentação 

adequada, precisa e objectiva dos riscos e impactos ambientais e 

sociais, seja ela elaborada pelo cliente, consultores ou especialistas 

externos. Para Projectos de Categoria A e, conforme apropriado, de 

Categoria B, a Documentação de Avaliação inclui uma Avaliação de 

Impacto Ambiental e Social (AIAS). Um ou mais estudos de 

Especialidade  também podem precisar ser realizados. Além disso, em 

circunstâncias limitadas de alto risco, pode ser apropriado que o cliente 

complemente sua Documentação de Avaliação com a due diligence 

específica de direitos humanos. Para outros projectos, pode ser 

realizada uma avaliação ambiental ou social limitada ou focada (por 

exemplo, auditoria), ou aplicação directade localização ambiental, 

padrões de poluição, critérios de projecto ou padrões de construção.  

Para todos os projectos, em todas as localidades, quando se espera que 

as emissões combinadas de Escopo 1 e Escopo 2 sejam superiores a 

100.000 toneladas de CO2 equivalente anualmente, deve ser realizada 

uma Análise de Alternativas para avaliar alternativas menos intensivas 

em Gases de Efeito Estufa (GEE). 

Princípio 3: Padrões 
Ambientais e Sociais 
Aplicáveis 

O processo de Avaliação deve, em primeira instância, abordar a 

conformidade com as leis, regulamentos e licenças relevantes do país 

anfitrião que dizem respeito a questões ambientais e sociais 

As EPFIs operam em diversos mercados: alguns com governança 

ambiental e social robusta, sistemas de legislação e capacidade 

institucional projetada para proteger as pessoas e o meio ambiente 

natural; e alguns com capacidade técnica e institucional em evolução 

para gerenciar questões ambientais e sociais. 
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PRINCÍPIO DO 

EQUADOR 
RESUMO 

A EPFI exigirá que o processo de Avaliação avalie a conformidade com 

os padrões aplicáveis da seguinte forma: 

� Para projectos localizados em Países Não Designados, o processo 

de Avaliação avalia a conformidade com os Padrões de 
Desempenho da IFC aplicáveis em Sustentabilidade Ambiental e 

Social (Padrões de Desempenho) e as Directrizes de Meio 

Ambiente, Saúde e Segurança do Grupo IFC / Banco Mundial 

(Directrizes de EHS) (Anexo III[2]). 

� Para projectos localizados em Países Designados, o processo de 
Avaliação avalia a conformidade com as leis, regulamentos e 

licenças relevantes do país anfitrião que dizem respeito a questões 

ambientais e sociais. As leis do país anfitrião atendem aos requisitos 

de avaliações ambientais e/ou sociais (Princípio 2), sistemas e 
planos de gestão (Princípio 4), Engajamento das Partes 

Interessadas (Princípio 5) e mecanismos de reclamação (Princípio 

6). 

O processo de Avaliação será estabelecido para a satisfação da EPFI 

pelo cumprimento geral do Projecto ou desvio justificado dos padrões 

aplicáveis. Os padrões aplicáveis (conforme descritos acima) 

representam os padrões mínimos adoptados pela EPFI. A EPFI pode, a 

seu exclusivo critério, aplicar requisitos adicionais. 

Princípio 4: Sistema de 
Gestão Ambiental e 
Social e Plano de Acção 
dos Princípios Equator 

Para todos os Projectos de Categoria A e Categoria B, a EPFI exigirá 

que o cliente desenvolva ou mantenha um Sistema de Gestão Ambiental 

e Social (SGAS). 

Além disso, um Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) será 

elaborado pelo cliente para abordar questões levantadas no processo 

de Avaliação e incorporar as ações necessárias para cumprir as normas 

aplicáveis. Quando os padrões aplicáveis não forem atendidos a 

contento da EPFI, o cliente e a EPFI acordarão um Plano de Ação dos 

Princípios do Equador (AP). O AP Princípios do Equador destina-se a 

delinear lacunas e compromissos para atender aos requisitos da EPFI 

de acordo com os padrões aplicáveis. 

Princípio 5: 
Engajamento das Partes 
Interessadas 

Para todos os Projectos de Categoria A e Categoria B, a EPFI exigirá 

que o cliente demonstre o envolvimento efectivo das partes interessadas 

como um processo contínuo de maneira estruturada e culturalmente 

apropriada com as Comunidades Afectadas e, quando relevante, outras 

partes interessadas. Para Projectos com impactos adversos 

potencialmente significativos nas Comunidades Afectadas, o cliente 

conduzirá um processo de Consulta Informada e Participação. O cliente 

adequará seu processo de consulta aos: riscos e impactos do Projecto; 

a fase de desenvolvimento do Projecto; as preferências de idioma das 

Comunidades Afectadas; os processos de tomada de decisão; e as 

necessidades dos grupos desfavorecidos e vulneráveis. Este processo 

deve ser livre de manipulação externa, interferência, coerção e 

intimidação.  

Para facilitar o Engajamento das Partes Interessadas, o cliente irá, 

proporcionalmente aos riscos e impactos do Projecto, disponibilizar a 

Documentação de Avaliação apropriada prontamente às Comunidades 

Afectadas e, quando relevante, outras partes interessadas, no idioma 

local e de maneira culturalmente apropriada. 
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O cliente levará em consideração e documentará os resultados do 

processo de Engajamento das Partes Interessadas, incluindo quaisquer 

ações acordadas resultantes de tal processo. Para Projectos com riscos 

ambientais ou sociais e impactos adversos, a divulgação deve ocorrer 

no início do processo de Avaliação, em qualquer caso, antes do início 

da construção do Projecto e de forma contínua. 

As EPFIs reconhecem que os povos indígenas podem representar 

segmentos vulneráveis das comunidades afectadas pelo projecto. 

Projectos que afetem os povos indígenas estarão sujeitos a um processo 

de Consulta Informada e Participação, e precisarão cumprir os direitos e 

proteções dos povos indígenas contidos na legislação nacional 

pertinente, incluindo as leis que implementam as obrigações do país 

anfitrião sob o direito internacional. Consistente com as circunstâncias 

especiais descritas com impactos adversos sobre os povos indígenas 

exigirá seu Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI). 

Princípio 6: Mecanismo 
de Reclamações 

Para todos os Projectos de Categoria A e, conforme apropriado, de 

Categoria B, a EPFI exigirá que o cliente, como parte do ESMS, 

estabeleça um mecanismo de reclamação projetado para receber e 

facilitar a resolução de preocupações e reclamações sobre o 

desempenho ambiental e social do Projecto. 

O mecanismo de reclamação deve ser dimensionado para os riscos e 

impactos do Projecto e ter as Comunidades Afectadas como seu 

principal usuário. Procurará resolver as preocupações prontamente, 

usando um processo consultivo compreensível e transparente que seja 

culturalmente apropriado, prontamente acessível, sem custo e sem 

retribuição à parte que originou a questão ou preocupação. O 

mecanismo não deve impedir o acesso a recursos judiciais ou 

administrativos. O cliente informará as Comunidades Afectadas sobre o 

mecanismo no decorrer do processo de Engajamento das Partes 

Interessadas. 

Princípio 7: Revisão 
Independente 

Financiamento do Projecto: 

Para todos os Projectos de Categoria A e, conforme apropriado, de 

Categoria B, um Consultor Ambiental e Social Independente, não 

directamente associado ao cliente, realizará uma Revisão Independente 

da Documentação de Avaliação, incluindo os ESMPs, o ESMS e a 

documentação do processo de Engajamento das Partes Interessadas 

para auxiliar a due diligence da EPFI e avaliar o cumprimento dos 

Princípios do Equador. 

O Consultor Ambiental e Social Independente também proporá ou 

opinará sobre um AP de Princípios do Equador adequado capaz de 

colocar o Projecto em conformidade com os Princípios do Equador, ou 

indicar quando o cumprimento não for possível. 

Empréstimos Corporativos Relacionados ao Projecto: 

Uma Revisão Independente por um Consultor Ambiental e Social 

Independente é necessária para Projectos com potenciais impactos de 

alto risco, incluindo, mas não limitado a, qualquer um dos seguintes: 

� Impactos adversos sobre os povos indígenas 

� Impactos críticos do habitat 
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� Impactos significativos no património cultural 

� Reassentamento em grande escala 

Em outra Categoria A, e conforme apropriado Categoria B, Empréstimos 

Corporativos Relacionados a Projectos, a EPFI pode determinar se uma 

Revisão Independente é apropriada ou se a revisão interna pela EPFI é 

suficiente. Isso pode levar em consideração a due diligence realizada 

por uma instituição financeira multilateral ou bilateral ou por uma 

Agência de Crédito à Exportação da OCDE, se relevante. 

Princípio 8: Convênios 

Um importante ponto forte dos Princípios do Equador é a incorporação 

de convênios vinculados à conformidade. 

Para todos os Projectos, o cliente comprometer-se-á na documentação 

de financiamento a cumprir todas as leis, regulamentos e licenças 

ambientais e sociais relevantes do país anfitrião em todos os aspectos 

relevantes. 

Além disso, para todos os Projectos de Categoria A e Categoria B, o 

cliente pactuará a documentação financeira: 

� Cumprir os PGAS e Princípios do Equador AP (quando aplicável) 
durante a construção e operação do Projecto em todos os aspectos 

materiais; e 

� Fornecer relatórios periódicos em um formato acordado com a EPFI 
(com a frequência desses relatórios proporcional à gravidade dos 

impactos, ou conforme exigido por lei, mas não inferior a 

anualmente), preparados por funcionários internos ou especialistas 

terceirizados que (i) documentar a conformidade com os PGAS e 
Princípios do Equador AP (quando aplicável), e (ii) fornecer 

representação de conformidade com as leis, regulamentos e 

licenças ambientais e sociais locais, estaduais e do país anfitrião; e 

� Desativar as instalações, quando aplicável e apropriado, de acordo 
com um plano de desmobilização acordado. 

 

Quando um cliente não estiver em conformidade com seus convênios 

ambientais e sociais, a EPFI trabalhará com o cliente em acções 

correctivas para trazer o Projecto de volta à conformidade na medida do 

possível. Se o cliente não restabelecer a conformidade dentro de um 

período de carência acordado, a EPFI reserva-se o direito de exercer as 

medidas cabíveis. 

Princípio 9: 
Monitoramento 
Independente 

Financiamento do Projecto: 

Para avaliar a conformidade do Projecto com os Princípios do Equador 

e garantir o monitoramento e relatórios contínuos após o fechamento 

financeiro e ao longo da vida do empréstimo, a EPFI exigirá, para todos 

os projectos de Categoria A e, conforme apropriado, de Categoria B, a 

nomeação de um Auditor Independente Ambiental e Social Consultor, 

ou exigir que o cliente contrate especialistas externos qualificados e 

experientes para verificar suas informações de monitoramento, que 

seriam compartilhadas com a EPFI. 

 Empréstimos Corporativos Relacionados ao Projecto: 

 

Para Projectos em que uma Revisão Independente é exigida de acordo 

com o Princípio 7, a EPFI exigirá a nomeação de um Consultor 

Ambiental e Social Independente após o fechamento financeiro, ou 
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PRINCÍPIO DO 

EQUADOR 
RESUMO 

exigirá que o cliente retenha especialistas externos qualificados e 

experientes para verificar suas informações de monitoramento que 

seriam compartilhadas com o EPFI. 

Princípio 10: Relatórios e 
Transparência 

Requisitos de Relatórios do Cliente: 

Os seguintes requisitos de relatórios do cliente são adicionais aos 

requisitos de divulgação do Princípio 5. 

Para todos os projectos de Categoria A e, conforme apropriado, de 

Categoria B: 

� O cliente garantirá que, no mínimo, um resumo da AIAS esteja 
acessível e disponível online. 

� O cliente reportará publicamente os níveis de emissão de GEE 
(Emissões combinadas de Escopo 1 e Escopo 2) durante a fase 

operacional para Projectos que emitem mais de 100.000 toneladas 

de CO2 equivalente anualmente. Consulte o Anexo A para requisitos 

detalhados sobre relatórios de emissões de GEE 

Requisitos de Relatório EPFI: 
A EPFI informará publicamente, pelo menos anualmente, sobre as 

transações que atingiram o fechamento financeiro e sobre seus 

processos e experiência de implementação dos Princípios do Equador, 

levando em consideração considerações de confidencialidade 

apropriadas. A EPFI apresentará relatórios de acordo com os requisitos 

mínimos de relatórios detalhados no Anexo B. 

Notes: 
[1] Anexo II: Lista Ilustrativa de Potenciais Questões Ambientais e Sociais a serem abordadas na 

Documentação de Avaliação Ambiental e Social. 

[2] Anexo III: Padrões de Desempenho da IFC sobre Sustentabilidade Ambiental e Social e as Directrizes de 

Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Grupo Banco Mundial/IFC 

 

Os Padrões de Desempenho da IFC aos quais os Princípios do Equador se referem, 

especificamente no Anexo III, são aqueles que foram publicados e entraram em vigor em 1º 

de Janeiro de 2012. 

1.7.2 Padrões de Desempenho da Corporação Financeira Internacional  

A IFC é membro do Grupo Banco Mundial e é a maior instituição global de desenvolvimento 

focada exclusivamente no setor privado nos países em desenvolvimento. Fundada em 1956, 

a IFC é propriedade de 184 países membros e fornece financiamento para mercados 

emergentes para criar empregos, gerar receitas fiscais, melhorar a governança corporativa e 

o desempenho ambiental e contribuir para as comunidades locais. 

 

A IFC publicou seus Padrões de Desempenho (PD) sobre Sustentabilidade Ambiental e 

Social em abril de 2006 e publicou Notas de Orientação abrangentes em Julho de 2007. 

Desde então, os Padrões de Desempenho e as Notas de Orientação foram revistos e as 

versões actualizadas foram publicadas e entraram em vigor em Janeiro 2012. Os Padrões de 

Desempenho actualizados estão listados e descritos na Tabela 2.3. 
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Tabela 1.3: Os Padrões de Desempenho da IFC. 
 

PADRÃO DE 
DESEMPENHO 

OBJECTIVOS PRINCIPAIS 

PD 1: Avaliação e 
gestão de riscos e 
impactos 
ambientais e 
sociais 

(actualizado em 14 
de Junho de 2021) 

� Identificar e avaliar os riscos e impactos ambientais e sociais do projecto. 

� Adoptar uma hierarquia de mitigação para antecipar e evitar, ou quando 
não for possível evitar, minimizar e, onde os impactos residuais 

permanecerem, compensar/compensar os riscos e impactos aos 
trabalhadores, Comunidades Afectadas e ao meio ambiente. 

� Promover a melhoria do desempenho ambiental e social dos clientes por 

meio do uso efectivo de sistemas de gestão. 

� Garantir que as queixas das Comunidades Afectadas e as comunicações 
externas de outras partes interessadas sejam respondidas e geridas 

adequadamente. 

� Promover e fornecer meios para o envolvimento adequado com as 
Comunidades Afectadas durante todo o ciclo do projecto em questões 

que possam afectá-las e garantir que informações ambientais e sociais 

relevantes sejam divulgadas e disseminadas. 

PD 2: Trabalho e 
Condições de 
Trabalho 

� Promover o tratamento justo, a não discriminação e a igualdade de 
oportunidades dos trabalhadores. 

� Estabelecer, manter e melhorar a relação trabalhador-gestão. 

� Promover o cumprimento das leis trabalhistas e trabalhistas nacionais. 

� Proteger os trabalhadores, incluindo categorias vulneráveis de 
trabalhadores, como crianças, trabalhadores migrantes, trabalhadores 

contratados por terceiros e trabalhadores da cadeia de fornecimento do 

cliente. 

� Promover condições de trabalho seguras e saudáveis e a saúde dos 
trabalhadores. 

� Evitar o uso de trabalho forçado. 

PD 3: Eficiência de 
recursos e 
prevenção da 
poluição 

� Evitar ou minimizar impactos adversos na saúde humana e no meio 

ambiente, evitando ou minimizando a poluição das actividades do 
projecto. 

� Promover o uso mais sustentável dos recursos, incluindo energia e água. 

� Reduzir as emissões de GEE relacionadas ao projecto. 

PD 4: Saúde, 
Segurança e 
Protecção 
Comunitária 

� Prever e evitar impactos adversos na saúde e segurança da Comunidade 
Afectada durante a vida do projecto de circunstâncias rotineiras e não 

rotineiras. 

� Assegurar que a protecção do pessoal e da propriedade seja realizada de 
acordo com os princípios de direitos humanos relevantes e de forma a 

evitar ou minimizar os riscos para as Comunidades Afectadas. 

PD 5: Aquisição 
de Terras e 
Reassentamento 
Involuntário 

� Evitar, e quando não for possível evitar, minimizar o deslocamento 
explorando desenhos de projectos alternativos. 

� Evitar expulsão forçada. 

� Prever e evitar, ou quando não for possível evitar, minimizar impactos 
sociais e económicos adversos da aquisição de terras ou restrições ao 

uso da terra através de: 

o Fornecimento de compensação por perda de activos ao custo de 

reposição e 
o Garantia de que as actividades de reassentamento sejam 

implementadas com divulgação apropriada de informações, consulta 

e participação informada das pessoas afectadas. 

� Melhorar ou restaurar os meios de subsistência e os padrões de vida das 
pessoas deslocadas. 

� Melhorar as condições de vida das pessoas fisicamente deslocadas 

através da provisão de habitação adequada com segurança de posse nos 
locais de reassentamento. 
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PADRÃO DE 

DESEMPENHO 
OBJECTIVOS PRINCIPAIS 

PD 6: 
Conservação da 
Biodiversidade e 
Gestão 
Sustentável dos 
Recursos 
Naturais Vivos 

(atualizado em 27 
de junho de 2019) 

� Proteger e conservar a biodiversidade. 

� Manter os benefícios dos serviços ecossistémicos. 

� Promover a gestão sustentável dos recursos naturais vivos através da 
adopção de práticas que integrem as necessidades de conservação e as 

prioridades de desenvolvimento. 

PD 7: Povos 
Indígenas 

� Assegurar que o processo de desenvolvimento promova o pleno respeito 
pelos direitos humanos, dignidade, aspirações, cultura e meios de 

subsistência baseados em recursos naturais dos Povos Indígenas. 

� Prever e evitar impactos adversos de projectos em comunidades de 
Povos Indígenas, ou quando não for possível evitar, minimizar e/ou 

compensar tais impactos. 

� Promover benefícios e oportunidades de desenvolvimento sustentável 
para os Povos Indígenas de forma culturalmente apropriada. 

� Estabelecer e manter um relacionamento contínuo baseado na Consulta 

e Participação Informada (CPI) com os Povos Indígenas afectados por um 
projecto durante todo o ciclo de vida do projecto. 

� Garantir o Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) das 

Comunidades Afectadas de Povos Indígenas quando as circunstâncias 

descritas neste Padrão de Desempenho estiverem presentes. 

� Respeitar e preservar a cultura, o conhecimento e as práticas dos Povos 
Indígenas. 

PD 8: Património 
Cultural 

� Proteger o património cultural dos impactos adversos das actividades do 
projecto e apoiar sua preservação. 

� Promover a repartição equitativa dos benefícios da utilização do 
património cultural. 

1.7.3 Directrizes Gerais de Ambiente, Saúde e Segurança da IFC 

As Directrizes Gerais de Ambiente, Saúde e Segurança (ASS) fornecem uma abordagem 

organizada, hierárquica e de melhores práticas para gerenciar questões ambientais, de saúde 

e segurança em nível de instalação ou projecto, que em termos gerais compreende as 

seguintes etapas: 

 

� Identificar os perigos do projecto de ASS e os riscos associados o mais cedo possível no 
desenvolvimento da instalação ou no ciclo do projecto. 

� Compreender a probabilidade e magnitude dos riscos de ASS, com base na natureza 
das actividades do projecto e as possíveis consequências para os trabalhadores, 
comunidades ou meio ambiente se os perigos não forem gerenciados adequadamente. 

� Priorizar estratégias de gestão de risco com o objectivo de alcançar uma redução global 
do risco à saúde humana e ao meio ambiente, com foco na prevenção de impactos 
irreversíveis e/ou significativos. 

� Favorecer estratégias que eliminem a causa do perigo em sua origem para evitar a 
necessidade de controles de ASS. 
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� Quando a prevenção de impactos não for viável, incorporar controles de engenharia e 
gestão para reduzir ou minimizar a possibilidade e magnitude de consequências 
indesejadas. 

� Preparar trabalhadores e comunidades próximas para responder a acidentes, incluindo 
o fornecimento de recursos técnicos e financeiros para controlar tais eventos de forma 
eficaz e segura, e, posteriormente, restaurar o ambiente de trabalho e da comunidade 
para uma condição segura e saudável. 

� Melhorar o desempenho de ASS por meio de uma combinação de monitoramento 
contínuo do desempenho das instalações e responsabilidade efectiva. 

 

As Directrizes estão organizadas em quatro secções principais: 

 

1. Ambiente 
2. Saúde e Segurança Ocupacional 
3. Saúde e Segurança Comunitária 
4. Construção e Desmobilização. 

 

1.7.4 Directrizes de ASS da IFC para Mineração 
 

As Directrizes de EHS da IFC para Mineração (10 de Dezembro de 2007) são aplicáveis a 

este projecto. As directrizes detalham os impactos específicos do sector e as formas de geri-

los. Elas abrangem o meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, saúde e segurança da 

comunidade, indicadores de desempenho e monitoramento. 

 

1.7.5 As Directrizes Ambientais do Banco Africano de Desenvolvimento para 
Projectos de Mineração (Junho de 1995) 

 

O Acordo de Termos Comuns assinado entre a Kenmare e o Banco Africano de 

Desenvolvimento (BAD) estipula que todas as actividades da Kenmare devem aderir às 

Directrizes Ambientais do BAD de Junho de 1995 para Projectos de Mineração. As directrizes 

estipulam os requisitos para avaliações de impacto ambiental a fim de identificar todas as 

questões que possam resultar de projectos de mineração. As directrizes listam várias 

questões a serem consideradas durante as fases de pré-implementação, operação e pós-

mineração para projectos de mineração de médio e grande porte. Esses requisitos são 

amplamente abordados nos Padrões de Desempenho da IFC discutidos acima. Além disso, 

as directrizes estipulam directrizes para poluentes do ar e da água, bem como o limite 

recomendado de ruído e vibrações. Nos casos em que diferentes padrões são exigidos por 

diferentes agências de empréstimo (por exemplo, IFC vs AfDB), o padrão mais rigoroso será 

aplicado. 

 

1.7.6 Directrizes de Ambiente, Saúde e Segurança do Banco Mundial para 
Mineração e Moagem – Céu aberto 

 

Tal como acontece com as directrizes do BAD, o Acordo de Termos Comuns assinado pela 

Kenmare estipula que as actividades da Kenmare devem aderir às Directrizes de Ambiente, 

Saúde e Segurança para Mineração e Moagem – Céu Aberto do Banco Mundial. Essas 

directrizes abordam especificamente vários aspectos da mineração, como descarte de 

rejeitos, directrizes de qualidade de efluentes líquidos, metais pesados residuais, directrizes 

de qualidade do ar ambiente, controle de erosão e sedimentos, recuperação de minas, 
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descarte de lodo de esgoto, descarte de resíduos sólidos, saúde e segurança no local de 

trabalho e treinamento entre outros. Conforme indicado na secção anterior, nos casos em 

que vários valores de orientação fornecem valores diferentes para um determinado 

parâmetro, será aplicado o mais rigoroso. 

1.7.7 Directrizes da Organização Mundial da Saúde para Qualidade da Água 
Potável (2011) 

O objectivo principal das Directrizes da OMS para a qualidade da água potável é a protecção 

da saúde pública e fornece recomendações para gerir o risco de perigos que podem 

comprometer a segurança da água potável. O Diploma Ministerial de 18/2004 foi adaptado 

das directrizes de água potável da OMS e será adoptado para gerir a qualidade da água 

potável fornecida para as fases de construção e operação do projecto. 

1.7.8 Convenções Internacionais 

Moçambique é signatário de várias convenções internacionais. As aplicáveis a este projecto 

estão resumidas na Tabela 2.4 abaixo. 

 

Tabela 1.4: Convenções internacionais aplicáveis ao projecto. 
CONVENÇÕES RATIFICAÇÃO 

BIODIVIDADE 
Convenção sobre Comércio Internacional e Espécies Ameaçadas de Fauna 

e Flora Selvagens (CITES) 
1973 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) 1992 

 

Convenção sobre Terras Húmidas de Importância Internacional, 

especialmente como Habitat de Aves Aquáticas (Convenção de Ramsar) 

1971 

Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e dos Recursos 

Naturais 
1968 

Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e dos Recursos 

Naturais 
2003 

Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais 

Selvagens 
2009 

RESÍDUOS 
Convenção de Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços 

de Resíduos Perigosos e seu Descarte 
1989 

Convenção de Bamako sobre a Proibição da Importação para África e o 

Controlo do Movimento Transfronteiriço e Gestão de Resíduos Perigosos 

em África 

1991 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
Protocolo de Kyoto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima 
1998 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (leia com 

o Protocolo de Kyoto) 
1992 

Convenção de Viena para a Protecção da Camada de Ozono 1985 
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CONVENÇÕES RATIFICAÇÃO 
Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de 

Ozono 
1987 

Convenção Internacional de Combate à Desertificação em Países que 

Vivem Secas Graves e/ou Desertificação, Particularmente na África 
1994 

PATRIMÓNIO CULTURAL 
Convenção das Nações Unidas sobre a Protecção do Património Mundial 

Cultural e Natural 
1972 

OUTRO 
Acto Constitutivo da União Africana 2000 

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes 2001 

Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos por 

Poluição por Óleo 
1992 

Tratado que institui a Comunidade Económica Africana 1991 

Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 1981 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 1982 

Protocolo da SADC sobre Mineração 1997 

1.7.9 Organização Internacional do Trabalho 

Princípios Fundamentais 
 
A Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho, adoptada em 1998, compromete os Estados Membros a respeitar 

e promover princípios e direitos em quatro categorias, muitas vezes chamadas de Princípios 

Fundamentais, que são:  

 

� Liberdade de associação e reconhecimento efectivo do direito à negociação colectiva. 

� A eliminação do trabalho forçado ou obrigatório. 

� A abolição do trabalho infantil. 

� A eliminação da discriminação em relação ao emprego e ocupação. 
  

Termos e Condições Básicas de Emprego 
 
As convenções relevantes sob este título geral são as seguintes: 

� Convenção (C1) Limitando as Horas de Trabalho nas Empresas Industriais a Oito por 
Dia e Quarenta e Oito por Semana, 1921. 

� Convenção (C26) sobre a Criação de Máquinas de Fixação de Salário Mínimo, 1930. 

� Convenção (C155) relativa à Segurança e Saúde Ocupacional e Ambiente de Trabalho, 
1983, juntamente com o Protocolo (P155) de 2002 à Convenção sobre Segurança e 
Saúde Ocupacional, que entrou em vigor em 2005, e a Convenção (C187) relativa ao 
Quadro Promocional de Segurança e Saúde Ocupacional, que entrou em vigor em 2009. 

 

Código de Prática sobre HIV/SIDA e o Mundo do Trabalho 
 

Este Código de Conduta foi desenvolvido pela OIT para ajudar na prevenção da propagação 

do HIV/SIDA, mitigar seu impacto sobre os trabalhadores e suas famílias e fornecer protecção 

social para ajudar a lidar com a doença. Abrange princípios fundamentais, tais como 
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� O reconhecimento do HIV/SIDA como uma questão do local de trabalho; 

� Não discriminação no emprego; 

� Igualdade de gênero; 

� Triagem e confidencialidade; 

� Diálogo social; e 

� Prevenção, cuidados e apoio, como base para enfrentar a epidemia no local de trabalho. 
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2 DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

2.1 INTRODUÇÃO E HISTÓRICO DO PROJECTO 
O desenvolvimento proposto está localizado a aproximadamente 8 km a sudoeste da mina 

de Namalope existente da Kenmare, dentro da concessão existente da Kenmare (consulte 

a Figura 1.1 acima). A mineração envolverá limpeza do local, dragagem hidráulica e 

mineração a seco, separação dos minerais, areia e material fino, gestão dos rejeitos e 

reabilitação progressiva das áreas mineradas. O processamento posterior, armazenamento 

e envio dos produtos ocorrerão nas operações actuais. Os aspectos avaliados nesta AIASS 

incluem a preparação do local (fase de construção), a mineração e separação do recurso 

em Nataka e o transporte do concentrado mineral pesado (via conduta e/ou estrada) para 

posterior processamento nas operações existentes em Namalope (fase operacional).  

A infraestrutura a seguir será associada ao desenvolvimento proposto:  

� Estradas para permitir o acesso a várias partes do empreendimento e para o transporte 

de materiais, equipamentos, suprimentos e funcionários – As estradas de acesso serão 

construídas com material obtido de câmaras de empréstimo aprovadas. As vias 

públicas existentes serão usadas na medida do possível. 

� Área de deposição de materiais e equipamentos de construção. Esta área continuará a 

ser utilizada durante a fase operacional, embora a área real de terra necessária possa 

ser reduzida. 

� Oficinas para reparação de equipamentos e máquinas. 

� Áreas de armazenamento contidas para óleo diesel, lubrificantes e óleos usados. 

� Armazéns e área(s) de armazenamento de equipamentos, peças de reposição e 

consumíveis. 

� Escritórios para funcionários do local. 

� Instalações de ablução e estação de tratamento de águas residuais associada. 

� Furos para abastecimento de água potável e operacional. 

� Tubulações para fornecimento adicional de água potável e de reposição operacional. 

� Reservatórios de água de processo. 

� Medidas de segurança. 

� Infraestrutura eléctrica – Linha de Transmissão Aérea (OHL), subestações. 

� Estrada e/ou conduta para transporte de Concentrado Mineral Pesado (CMP) até o 

PSM (MSP). 
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� Terraço de infraestrutura leste que incluirá uma estação de bombeamento de CMP 

(HMC) de Deslocamento Positivo (DP) (3 bombas PD com uma conduta), bomba DP 

de lama para transferir lama para a TSF do Vale de Isoa (5 bombas DP com uma 

conduta, apenas a serem implementadas no final do canal de transferência), barragem 

de água bruta, espessantes fixos e planta de floculantes (3 x 65m de diâmetro 

espessantes aplicáveis apenas ao cenário de espessador fixo), Oficina de 

Equipamentos de Máquinas Pesadas (EMP), Armazéns, Escritórios e Abluções, Baia 

de Lavagem, Colector de Areia , Separador de Óleo e Tanques de Água, Barragem de 

Água de Processo, Empilhador de CMP, Transportador de Recuperação e descarte de 

silo com rampa de recuperação e Pátio de Alta Tensão (AT) e subestação. Dependendo 

do planeamento detalhado, é possível que mais de um terraço de infraestrutura leste 

seja necessário. Se for este o caso, então o terraço original da infraestrutura terá de ser 

desmantelado e reabilitado.  

� Terraço de infraestrutura ocidental que incluirá estação de bombeamento de CMP de 

DP (3 bombas DP com uma conduta), as bombas DP do terraço leste permanecerão 

em operação e serão usadas como impulsionadores, bomba de lama DP para transferir 

lama para o Vale da TSF no traçado (8 bombas DP com duas condutas, para acomodar 

o maior volume de lama na parte oeste do corpo de minério). Recomenda-se que as 

bombas DP sejam realocadas do terraço leste para o oeste. Durante este período de 

transferência, as lamas devem ser bombeadas directamente para a TSF no traçado 

enquanto a PCH (WCP-A) ainda está próxima à TSF no traçado. Outra infraestrutura 

inclui uma barrage de água bruta, espessantes fixos e planta de floculantes (4 

espessantes de 65m de diâmetro aplicáveis apenas ao cenário de espessante fixo), 

barragem de água de processo, empilhador de CMP, transportador de recuperação e 

descarte de caixa com rampa de recuperação e uma subestação.  

� Várias rotas de condutas serão necessárias como segue: 

o Bombeamento CMP do terraço da infraestrutura para a PSM. 

o Conduta de captação de águas superficiais. 

o Bombeamento de água do terraço da infraestrutura para a lagoa da PCH (WCP-A). 

o Lamas do terraço de infraestruturas até a TSF. 

o Conduta de retorno de água da TSF para o terraço de infraestrutura.  

o Para a opção de poço de alimentação flutuante: 

� Alimentação do espessante da PCH (WCP-A) para o terraço da 

infraestrutura.  

� Água de processo do terraço da infraestrutura para a lagoa da PCH (WCP-
A) 

o Para a opção de espessante fixo: 

� Transferência de lama dos poços de alimentação flutuantes da PCH (WCP-
A) para a estação de bombeamento DP no terraço da infraestrutura 

 

A posição e dimensão exactas desta infraestrutura não estão actualmente definidas e 

dependerão do resultado da avaliação ambiental e dos estudos técnicos associados que 

estão a ser realizados pela Kenmare. 
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2.2 MINERAÇÃO POR DRAGA 

2.2.1 Limpeza do Local 

Antes da mineração, a vegetação é limpa e o solo superficial removido a uma profundidade 

de 300 mm. Este é preferencialmente armazenado adjacente ao traçado da mina, mas 

também em pilhas de longo prazo para auxiliar na reabilitação subsequente. No início da 

construção, a limpeza da vegetação ocorrerá na lagoa de construção e na área de deposição. 

Os arbustos serão removidos mecanicamente, e o solo superficial será removido a uma 

profundidade de 300 mm e armazenado para uso posterior durante a reabilitação da fase 

operacional. Uma vez iniciada a mineração (ou seja, durante a fase operacional), a limpeza 

da mata ocorre antes das operações de mineração para abrir caminho para o avanço da lagoa 

de dragagem. Geralmente, 150 m são desbravados à frente da lagoa, e uma face de 300 m 

de largura (corpo de minério) é preparada. Depois de dois a três anos, uma vez que a 

mineração tenha avançado o suficiente, o solo superficial despojado é carregado e 

transportado de volta para uma área minerada onde o aterro com rejeitos de areia foi 

concluído. Em seguida, é espalhado directamente sobre essa área anteriormente minerada 

que teria sido re-contornada. Isso tem a vantagem de evitar grandes pilhas de solo superficial, 

e o solo superficial fresco melhora significativamente o sucesso da reabilitação, uma vez que 

a viabilidade do banco de sementes não é reduzida, como acontece nos empilhamentos. No 

entanto, inicialmente o solo superficial deve ser empilhado até que uma área grande o 

suficiente tenha sido minerada e aterrada para que o processo de reabilitação possa ser 

iniciado com segurança. O solo superficial do primeiro ano de mineração será armazenado 

até que as operações de mineração cessem e usado durante a fase de fechamento para 

actividades finais de reabilitação. 

As áreas baixas e as partes do curso do rio que se enquadram no traçado da mina terão que 

ser limpas e preparadas de forma diferente das áreas de terra firme. Serão tomadas 

providências para agendar todas as limpezas das áreas baixas e do curso do rio durante a 

estação seca. Prevê-se que tractores e escavadoras de longo alcance equipadas com 

esteiras de pântano sejam usadas para remover os materiais vegetais pantanosos. Este 

material será carregado e transportado de volta para as áreas de rejeitos e usado como meio 

para vegetar os rejeitos ao longo do curso do rio de desvio. 
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Figura 2.1: Diagrama de fluxo ilustrando o processo de mineração de dragagem. 
 

 

2.2.2 Mineração e Processamento 

A mineração a húmido será realizada usando uma draga de sucção cortante operando em 

uma lagoa de mineração artificial (300 m de largura por 600 m de comprimento). A lagoa terá 

uma profundidade mínima de mineração de 5,5 me um máximo de 15 m abaixo do nível da 

água da lagoa. A Planta de Concentrado Húmido existente PCH (WCP-A) e a draga 

associada, actualmente em uso em Namalope Oeste, serão transportadas para Nataka 

através de um canal estreito de transferência. Este canal de transferência terá 

aproximadamente 6,5 km de comprimento e em média 220 m de largura. Isso permitirá que 

a draga minere ao longo das áreas de baixo teor para atingir a área alvo de alto teor em 

Nataka o mais rápido possível. A mineração neste canal será minimizada e a rota será 

projectada para minimizar quaisquer impactos nas infraestruturas e serviços existentes. 

As dragas operam cortando areia em um lado da lagoa (chamada de face de trabalho) e 

transferindo essa areia para uma PCH (WCP sigla na língua Inglesa para Wet Concentrated 
Plant) que flutua atrás das dragas (Figura 2.1). A areia é transportada via conduta para a PCH 

(WCP) como uma pasta. A lama é então separada em partículas de tamanho grande, que 

são rejeitadas na parte de trás da lagoa, e material subdimensionado. O material 

subdimensionado do tamanho de lama (<45 mícrons) é primeiro separado desse material e 
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bombeado como uma pasta para uma instalação de armazenamento de rejeitos para 

armazenamento permanente. O material arenoso restante passa então por uma série de 

espirais de tamanhos diferentes que separam o Concentrado Mineral Concentrado (CMP ou 

HMC sigla na língua Inglesa para Heave Mineral Concentrate) das partículas de areia de 

quartzo mais leves. O processo de separação é baseado nas diferenças de densidades (todas 

as várias partículas têm gravidades específicas ligeiramente diferentes (densidade relativa - 

SG). Uma estação de carregamento de CMP (HMC) será estabelecida adjacente a uma 

estação de bombeamento de deslocamento positivo. O CMP (HMC) será bombeado através 

de uma conduta para a PSM (MSP) existente em Namalope (Ilustração 2.2). 

Todo o CMP (HMC) de Nataka será processado na PSM (MSP) existente em Namalope e os 

produtos minerais pesados armazenados no mesmo local antes de serem enviados para o 

mercado. Os rejeitos da PSM (MSP) continuarão a ser descartados em Namalope conforme 

descrito no Plano de Gestão Ambiental Operacional aprovado (2017). Não haverá 

necessidade de mudanças na infraestrutura ou processos naquela instalação. 

A armazenagem, carregamento e transporte do produto ocorrerá na operação existente e 

faz parte dessa operação licenciada. Portanto, como isso não faz parte deste processo da 

AIASS, não é discutido mais adiante. 

 

 
Ilustração 2.1: Vista da Planta de Concentrado Húmido de areias minerais de Moma PCH (WCP) 
B existente nas planícies de Namalope. 
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Ilustração 2.2: Vista aérea da Planta de Separação Mineral (PSM-MSP) do projecto de 
Areas Pesadas de Moma. 
 

Ilustração 2.3: Vista aérea da Planta de Separação Mineral (PSM-MSP) do projecto de Areas 
Pesadas de Moma. 
 
Legenda: Wet Concentrator Plant = Planta Concentradora a Húmido; Product shed = Galpão do produto; Mineral Separation 

Plant = Planta de Separação Mineral; Heavy Mineral Concentrate stockpiles = Pilhas de Concentrado Mineral Pesado;  

Administration and technical building = Edifício administrativo e técnico; Stormwater dam = Barragem de águas pluviais; 

Laboratory = Laboratório; Engineering workshop = Oficina de Engenharia; Storage Warehouse= Depósito de armazenamento; 

Product conveyor belt leading to jetty = Correia transportadora de produtos levando ao cais. 

 

2.3 MINERAÇÃO DE TRACTOR COM ARMADILHAS   
Devido ao requisito de segurança de ter uma altura de face de duna mais baixa, e as unidades 

de mineração geralmente menores, o sistema de mineração de Pá Carregadora Frontal (FEL) 

que foi investigado como uma opção será mais complicado do que a mineração com tractor 

(mais infraestrutura e mais EMP no campo). Os FELs também exigirão suporte de escavadora 

ou tractor. A mineração com tractoré preferida porque tem mais certeza de rendimento no 

material de Nataka e exigirá um sistema mais simples. 

 

O minério é alimentado no funil de alimentação com tractor usando esteiras, e um alimentador 

extrai o minério do funil de alimentação da esteira para uma peneira vibratória que remove o 

material de tamanho grande. A água é adicionada à tela para auxiliar o processo de triagem, 

e o tamanho excessivo da tela é descarregado em uma pilha que é removida periodicamente 
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pelas operações de mineração. O subfluxo da tela gravita em um reservatório onde água 

adicional é adicionada à densidade desejada para o minério a ser bombeado para a PCH 

(WCP-A) por meio de uma série de bombas de transferência de lama montadas em plano 

inclinado. O número de bombas de reforço de lama em série é baseado na distância de 

bombeamento das unidades de mineração do tractor com armadilhas até a PCH (WCP-A). 

 

A água de processo é fornecida para a unidade de mineração do tractor com armadilhas a 

partir da lagoa da PCH (WCP-A) usando uma bomba de água de eixo vertical localizada no 

novo módulo de preparação de alimentação da WCP-A, de onde é transferida para uma série 

de bombas de reforço, sendo o número sujeito a distância da PCH (WCP-A) das unidades de 

mineração do tractor com armadilhas. 

  

Ilustração  2.4: tractor com armadilhas localizadas lado a lado. 
 
 

2.4 MINERAÇÃO HIDRÁULICA 
 
Cinco unidades de mineração hidráulica idênticas foram incluídas no projecto de mineração 

hidráulica de Nataka, com quatro unidades operacionais e a quinta como reserva. Cada 

unidade de mineração hidráulica é composta por três bombas de água de alta pressão que 

abastecem quatro pistolas hidráulicas de mineração com água de alta pressão (três pistolas 

estarão operando ao mesmo tempo) que é pulverizada na face da duna. A pasta extraída irá 

gravitar para um reservatório de lama ROM e sistema de bombeamento com várias bombas 

de reforço de polpa em série. Dois reservatórios de lama ROM e trens de bombeamento 

foram incluídos no projecto e o número de bombas de reforço de lamas em operação depende 

da distância da operação de mineração hidráulica da PCH (WCP-A). 

 

 

A água de processo é fornecida às unidades hidráulicas de mineração a partir da lagoa da 

PCH (WCP-A) usando uma bomba de água de eixo vertical localizada no novo módulo de 

preparação de alimentação da PCH (WCP-A), de onde é transferida para uma série de 

bombas de reforço. Dois sistemas de abastecimento de água estão incluídos no projecto. 
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Ilustração  2.5: Mineração hidráulica. 
 

2.5 INSTALAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE REJEITOS DO TRAÇADO 

Duas opções primárias para deposição de lamas foram consideradas, ou seja, 

compartimentos contínuos de lama e TSFs de longo prazo. O trabalho de teste indicou que 

as lamas de Nataka consolidam-se a um ritmo muito lento, e isso impede a devolução de 

terras à comunidade. Foram, portanto, recomendadas TSFs dedicadas para lamas em vez 

de deposição no compartimento no traçado. No entanto, em algumas situações específicas, 

os compartimentos no traçado ainda podem ser necessários, por exemplo, ao minerar em 

áreas particularmente de lamas altas. 

 

Para minimizar os requisitos de construção de paredes, vários locais de vale foram 

considerados. Apenas quatro vales são grandes o suficiente para conter as lamas de 20 anos 

produzidos pela mineração do depósito de Nataka, mas foram descartados por causa de seus 

graves impactos ambientais e comunitários, ou por estarem muito longe da área de 

mineração. O vale Isoa é a opção preferida para a TSF, sujeito às conclusões de uma AIASS 

separada. 

 

A TSF do Vale de Isoa será usada durante os primeiros 10 anos de mineração, após o que 

será usada (s) TSF(s) no traçado. Uma vez que esta instalação só é necessária após cerca 

de 10 anos de mineração, ela não foi projetada com o mesmo nível de detalhe que a TSF do 

vale de Isoa, mas é baseada em critérios de projecto semelhantes. Também é possível que 

seja necessário mais de uma TSF no traçado. A necessidade disso será determinada durante 

a fase de projecto detalhado. O princípio das TSFs no traçado é que ele armazena uma 

grande parte da lama abaixo da topografia natural, o que reduz o risco de falha associado às 

TSFs. Também foi dimensionada para sustentar o restante das lamas de 20 anos que não se 

encaixam na TSF do Vale de Isoa. 

 

A mineração, concentração e disposição de rejeitos ocorrerão como um processo contínuo. 

Estes caem em duas categorias, a areia mais grossa (predominantemente quartzo) e as 

lamas mais finas (predominantemente argila). Os únicos aditivos ao material antes da 

deposição como rejeitos serão a água e um floculante biodegradável (agente de 



Relatório do EPDA  

CES Environmental and Social Advisory Services 
 
 

  
DEPÓSITO DE MINERAIS PESADOS DE NATAKA 

 
 

37 

 

sedimentação). Os rejeitos serão preenchidos no vazio da mina. Uma vez aterrado, a área 

será re-contornada para um perfil semelhante à pré-mineração, permitindo que ela se misture 

com o ambiente antes da cobertura do solo superficial e revegetação Os rejeitos serão 

colocados em uma instalação de rejeitos fora da mina, bem como aterrados dentro áreas 

minadas. É necessária uma instalação de rejeitos, pois um vazio inicial deve ser criado antes 

de poder depositar rejeitos de volta nas áreas mineradas e como uma área de 

armazenamento quando as áreas mineradas não são profundas o suficiente, ou muito 

íngremes, para um aterro efectivo de lama.  

 

Os rejeitos grosseiros serão usados para construir uma barragem de areia ciclônica para reter 

os rejeitos. Este tipo de arranjo exigirá uma barragem inicial construída com material de 

enchimento emprestado para fornecer a lama inicial e a contenção de água. Uma lagoa de 

recuperação de água operaria a partir da extremidade traseira (a montante) da represa e o 

mais próximo possível do nível do solo natural. A água da lagoa de recuperação de água 

seria reciclada para a Plana Concentradora a Húmida PCH (WCP) para reutilização e/ou 

liberada para o meio ambiente, desde que a qualidade da água seja adequada para descarte. 

 

A infiltração da barragem de areia será coletada de um reservatório de colecta localizado 

imediatamente a jusante da ponta do aterro. A água será então bombeada de volta a PCH 

(WCP) ou descarregada no meio ambiente em eventos extremos de chuva a jusante da 

instalação, dependendo da qualidade da água. Os fluxos de entrada para a instalação da TSF 

incluem o seguinte: 

 

� Escoamento da área de captação natural não desviada ascendente do represamento 

da TSF. 

� Precipitação directa em lama represada e lagoa de água decantada.  

� Água líquida decantada das lamas depositadas (estimada como a diferença entre a 

água que vem com a lama menos a água arrastada com a massa de lama). 

 

Os fluxos de saída da instalação da TSF incluem o seguinte: 

� Evaporação da lama represada e lagoa de água decantada. 

� Fluxos de saída decantados bombeadas da lagoa. 

 

2.6   REABILITAÇÃO 

À medida que a face de mineração avança, a área minerada é preenchida a um nível similar 

ou ligeiramente acima da superfície terrestre pré-existente. Uma vez que o poço é preenchido, 

e após o material ter secado (aproximadamente após duas semanas), a superfície é coberta 

com solo superficial retirado da face da mineração à medida que avança. O objectivo é 

remover imediatamente o solo superficial à frente do traçado da mina e espalhá-lo sobre 

áreas recentemente mineradas para evitar qualquer acúmulo de solo superficial, pois esse 

solo já é naturalmente semeado com uma variedade de gramíneas nativas e espécies 

herbáceas, além de bolbos e geófitas, que permanecem viáveis e germinam rapidamente na 

superfície da terra re-contornada. Isso facilita o processo de reabilitação. Sempre que 
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possível, a reabilitação será iniciada imediatamente assim que a maquinaria de mineração 

for movida para o bloco de mineração seguinte (consulte a Figura 2.2). 

   
Figura 2.2: O processo de reabilitação. 
Legenda: Year 1 of Mining = Ano 1 de Mineração 

Será desenvolvido um programa de reabilitação detalhado para o projecto proposto e 

submetido ao MTA como parte da documentação da AIASS. A reabilitação dos ecossistemas 

terrestres seguirá essencialmente e terá como base a abordagem adoptada em Namalope e 

Pilivili. 

 

2.7 ENTRADAS E SAÍDAS DO PROJECTO 
 

2.7.1 Abastecimento de Água 
 

Estima-se que o projecto utilizará aproximadamente 2.000 m3/h (1.200 m3/h para a Planta 

Concentradora a Húmido – PCH (WCP A) e 800 m3/h para a PCH (WCP B) de água 

escalonada ao longo de um período de 20 anos. A água será obtida do Lago Mavele, furos 

em Namalope, correntes de água de superfície em Nataka e águas subterrâneas no local do 

depósito. 

 

2.7.2 Requisitos de Energia 
 

A energia necessária para as operações propostas será distribuída a partir de uma 

subestação existente através de linhas de 110 kV ou 22 kV. Os requisitos de energia 

estimados para o projecto são calculados em um máximo de 375 kWh. 

 

2.7.3 Conduta para o bombeamento de CMP (HMC) para a PSM (MSP) existente 
de Namalope  

 
Será construída uma conduta terrestre do local da mina para a PSM (MSP) existente em 
Namalope para devolver o CMP (HMC) produzido em Nataka à PSM (MSP) de Namalope 
para processamento final. 
 
A conduta de aço carbono será instalada directamente na superfície do terreno para evitar a 
necessidade de alças de expansão, guias e âncoras, pois a conduta fica livre para se mover 
lateralmente para compensar a expansão térmica. Montes de terra em intervalos regulares 
ao longo da linha impedirão a linha de movimento excessivo. 
 
 
 

Ano 1 de Mineração Ano 2 de Mineração Ano 3 de Mineração Ano 4 de Mineração 
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2.7.4 Oportunidades de Emprego 
 

Um total de 637 indivíduos serão empregados durante a fase de construção e 90 indivíduos 

permanecerão empregados durante a fase de operação (Tabela 3.1). 

 
Tabela 2.1: Número máximo de indivíduos que serão empregados em cada fase. 

TIPO FASE DE CONSTRUÇÃO FASE DE OPERAÇÃO 
Especializado 67 20 

Semi qualificado 134 50 

Não qualificado 472 20 

Total 637 90 
 

 

Durante a fase de construção, os trabalhadores semi-qualificados serão provenientes das 

comunidades locais; trabalhadores qualificados serão adquiridos principalmente de 

empresas contratadas; e os cargos de supervisão e gestão serão geralmente recrutados fora 

das comunidades locais. O emprego operacional actual será mantido assim que a 

transferência da planta for concluída. 

 

2.8 JUSTIFICATIVA PARA ESTE DESENVOLVIMENTO 
 

Os corpos de minerais pesadas de Namalope e Pilivili, localizados na Província de Nampula, 

actualmente a ser explorados pela Kenmare, são um recurso finito e serão extraídos nos 

próximos 5 a 7 anos. A Kenmare precisa, portanto, de realocar as operações de mineração 

existentes para o depósito de Nataka, localizado a aproximadamente 8 km a sudoeste de 

Namalope, dentro da concessão existente da Kenmare. A transferência das operações de 

mineração é necessária para garantir que o fornecimento de matéria-prima para manter a 

actual taxa de produção de 1,2 milhões de toneladas de ilmenite mais os coprodutos zircão e 

rutilo possa continuar. 

 

Moçambique é um país em desenvolvimento na África Austral que tem vindo a reconstruir 

constantemente a sua economia, instituições cívicas e infraestruturas sociais desde o fim de 

uma guerra civil de 16 anos em 1992. Apesar do impressionante crescimento económico ao 

longo da última década e das previsões para um crescimento económico contínuo, 

Moçambique ainda enfrenta alguns desafios significativos. Ele ocupa o 181º lugar entre 189 

países no Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD de 2019 e aproximadamente 60% 

da população de 23,7 milhões vive com menos de US$ 1,25/dia. Isso coloca o país na 

categoria de baixo desenvolvimento humano. 

 

Moçambique vive um período de crescimento económico devido às recentes descobertas 

predominantemente de gás, carvão, rubis e grafite. Prevê-se, e espera-se por muitos, que 

este crescimento seja alcançado de forma benéfica para todos os cidadãos de Moçambique, 

e que eleve permanentemente o país de estar entre os mais pobres do Mundo. O principal 

motor pelo qual este crescimento deve ser alcançado é através do investimento estrangeiro 

direto (IDE) no sector de recursos e minerais. 
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A expansão das operações da Kenmare para Nataka ajudará a Kenmare a continuar 

empregando pessoas locais e nacionais de Moçambique, pois as operações continuarão e o 

fechamento da mina não será necessário. Além disso, a fase de construção do projecto 

proposto também resultará em um número limitado de oportunidades de emprego adicionais 

dentro da área geral do projecto. O desenvolvimento proposto também garantirá que a 

Kenmare seja capaz de continuar com seus níveis actuais de pagamentos de impostos e 

continuará a implementar vários projectos de Responsabilidade Social Corporativa para 

elevar as comunidades afectadas pelo projecto. 

 

2.9 ALTERNATIVAS DO PROJECTO  
 

2.9.1 Alternativas Fundamentais 
 

Alternativas fundamentais são empreendimentos totalmente diferentes do projecto proposto 

e geralmente envolvem um tipo diferente de empreendimento no local proposto, ou um local 

diferente para o empreendimento proposto. 

 

Um tipo diferente de desenvolvimento: Como o negócio principal do desenvolvedor do 

projecto é a mineração e como as áreas circundantes já estão sendo utilizadas para esse fim, 

a alternativa fundamental de um desenvolvimento que não seja a mineração é, portanto, 

tecnicamente inviável neste caso. Por esta razão, nenhuma alternativa fundamental para o 

desenvolvimento proposto será considerada. 

 
Um local diferente: Não é possível localizar a área de mineração proposta em um local 

diferente, pois a área específica foi seleccionada com base em teores minerais adequados 

que ocorrem em quantidade suficiente para permitir a exploração comercial. Áreas 

alternativas dentro da área geral do projecto já foram mineradas ou podem ser mineradas no 

futuro. Consequentemente, uma localização diferente não é uma alternativa viável e não pode 

ser avaliada. 

 

2.9.2 Alternativas Incrementais 
 

Alternativas incrementais são modificações ou variações no desenho de um projecto que 

oferecem diferentes opções para reduzir ou minimizar os impactos ambientais e maximizar 

os benefícios. Existem várias alternativas incrementais que podem ser consideradas, 

incluindo o desenho ou concepção da actividade, tecnologia a ser utilizada na actividade e os 

aspectos operacionais da actividade. 

 
Desenho: Várias alternativas de projecto foram avaliadas como parte do Estudo de Pré 

Viabilidade realizado para o projecto proposto. Estes são detalhados abaixo: 

 

Método de mineração 
 
Dragagem 
A dragagem é geralmente o método de mineração mais económico para areias minerais. Uma 

estratégia de mineração comum é maximizar a taxa de dragagem e usar a mineração 
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suplementar como uma mistura de reabastecimento e alimentação da planta. Por sua 

flexibilidade, a mineração complementar também é aconselhada sobre a viabilidade de cada 

opção geralmente aplicada em áreas de difícil dragagem. 

 

Uma preocupação com a estratégia acima é que se prevê que o material de Nataka seja difícil 

de dragar, pois consiste em dunas relativamente altas (~ 35 m) que têm altas lamas (~ 15%) 

e o material não flui livremente. Isso pode criar uma face de dragagem perigosa, pois o 

aumento dos tamanhos de queda aumenta o risco de danificar a draga ou criar ondas na 

lagoa. Além disso, há também uma camada mais dura (potencialmente fracamente 

cimentada) até 5m acima do nível natural do lençol freático. A menos que esta camada possa 

ser mantida abaixo do nível da água da lagoa, recomenda-se uma draga máxima segura de 

5 m acima do nível da lagoa. A profundidade máxima de dragagem é de 12 m para a PCH 

(WCP-A), mas usando uma média de longo prazo de 10 m resulta em uma altura total máxima 

de face de 15 m. 

 

Com a face total de dragagem limitada a 15 m em material mais competente, o modelo de 

mineração prevê um rendimento de menos de 1.400 tph para ambas as dragas combinadas. 

Historicamente, o custo de dragagem era de cerca de 0,37 $/t (sem considerar a reabilitação). 

Com o rendimento reduzido, espera-se que fique em torno de 0,52 $/t. Apesar desse aumento 

no custo unitário, ainda é o método de mineração mais económico. 

 

Apesar da perda de rendimento prevista e do aumento do custo, a dragagem foi seleccionada 

por apresentar as seguintes vantagens: 

 

� Pode recuperar de forma mais eficaz o minério de alto teor que está presente abaixo do 

nível natural do lençol freático; 

� É o método de mineração de menor despesa operacional (OPEX); e 

� Ter uma lagoa de dragagem mantém a configuração geral de mineração na qual a 

Kenmare tem experiência. A configuração mantém a planta próxima às faces de 

mineração e aterro, minimizando assim os custos de bombeamento. Ela também oferece 

oportunidade para intervenções como espessadores de compartimentos e 

armazenamento de lama potencialmente para aliviar as cargas na TSF 

 
Mineração Suplementar 
Com um requisito total combinado de ROM de cerca de 4.000 tph, a taxa de mineração 

suplementar precisa ser de cerca de 2.600 tph. A área para mineração complementar é um 

banco em frente ao traçado de dragagem (pelo menos na primeira parte da vida do projecto), 

porque: 

 

� Actua como mecanismo para reduzir a duna de 35 m para menos de 15 m, actualmente 

considerada dragável com segurança. 

� O material de maior qualidade fica no fundo da duna e geralmente está abaixo do nível 

do lençol freático. A complementação de uma área onde a dragagem não se destina 

incorrerá em perdas de alto teor. 
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� Há pressão para minerar na profundidade máxima o mais rápido possível para 

maximizar o armazenamento de rejeitos no traçado. A mineração fora do traçado de 

dragagem sobrecarregará o sistema com mais lama sem adicionar espaço de 

armazenamento significativo. 

 

Os métodos complementares considerados foram pás carregadoras frontais alimentando 

caixas de lamas, unidades de mineração do tractor com armadilhas, unidades de 

hidromineração e uma escavadora de roda de pás alimentando uma caixa de lamas. 

 

O método complementar é seleccionado com base nos seguintes argumentos: 

 

O sistema de mineração da Escavadora de Rodas de Pás (BWE) é falhado. A principal 

razão para não usar a mineração BWE é a baixa confiabilidade e disponibilidade. Por ter uma 

baixa disponibilidade e precisar se vincular a uma PCH (WCP), prevê-se atingir apenas 80% 

da produção anual dos demais métodos. Este é um prejuízo significativo para a produção 

geral da Kenmare e torna muito mais difícil alcançar um produto de ilmenite de 1,2 Mtpa. Além 

disso, as disposições do BWE são inflexíveis e impõem severas limitações às disposições de 

traçados de dragagem. Finalmente, os BWEs são geralmente conhecidos por serem soluções 

de alto CAPEX, mas baixo OPEX. No entanto, devido à necessidade de empurrar o tractor e 

uma caixa de lamas bombeando para uma planta móvel, a vantagem OPEX é perdida. 

Portanto, não há argumento convincente para implementar um sistema de mineração BWE. 

 

Uma Unidade Hidráulica de Mineração (HMU) tem a melhor economia, mas grandes 
riscos. Os custos de capital da hidro mineração e os custos operacionais são mais baratos 

do que outras opções, mas existem riscos que impedem que seja seleccionada. A primeira é 

que o material de Nataka é relativamente competente, mas com menos lama do que a faixa 

geral para hidro mineração. Em segundo lugar, a hidro mineração tem o maior consumo de 

energia e água de todos os métodos, os quais podem incorrer em custos adicionais 

significativos, pois o consumo em toda a operação excede certos níveis. Estudos estão em 

andamento para entender o consumo de água em todo o local e as consequências de novos 

aumentos. Finalmente, um sistema completo de hidro mineração em frente a um traçado de 

dragagem não pode se adaptar às mudanças tão rapidamente quanto a mineração com 

Carregamento de linha de frente/ tractor (Front-End Loaders FEL/tractor. Por exemplo, se a 

altura aceitável da face da draga for maior ou a lagoa precisar ser mais baixa, a mineração 

FEL/tractor pode ajustar a elevação dentro de algumas centenas de metros na frente da face 

da draga. A hidro mineração será relatada como estabelecida em uma elevação alvo de 

quilômetros à frente da face da draga. Uma vez que a certeza nas questões acima seja 

melhorada, a hidro mineração deve ser avaliada como uma oportunidade de redução de 

custos. 

 

Tractor vs FELs. Devido à altura de face mais baixa e às unidades de mineração geralmente 

menores, o sistema de mineração FEL será mais complicado do que a mineração com tractor 

(mais infraestrutura e mais EMP no campo). Os FELs também exigirão suporte de escavadora 

ou tractor para minerar produtivamente o material de Nataka competente. A mineração tractor 

é preferida porque tem mais certeza de rendimento no material de Nataka e exigirá um 
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sistema total mais simples. Uma configuração para atingir 2.650 tph usando duas unidades 

de cerca de 1.400 tph cada pode ser alcançada na frente do traçado de dragagem. Duas 

unidades de tractor com armadilhas lado a lado devem ser capazes de minerar a largura de 

um traçado de dragagem sem realocações laterais e seriam capazes de minerar a face 

suplementar total como uma bancada. Nesta configuração, deve ser possível manter ambas 

as tractor com armadilhas ao alcance da planta com necessidade mínima de impulsionadores 

durante as operações em estado estacionário. 

 

Considerando o exposto, a mineração com tratores, bem como a mineração hidráulica, tem 

sido recomendada como um método suplementar confiável. Ambas as opções serão, 

portanto, consideradas mais adiante na AIAS. 

 

Gestão de Rejeitos e Lamas 

 
Opções primárias de deposição de lamas 
Duas opções primárias para a deposição de lama foram consideradas, a saber, 

compartimentos de lama contínua e instalações de armazenamento de rejeitos de longo prazo 

(TSFs). 

 

A PCH (WCP-A) actualmente emprega um sistema contínuo de pasto de lama em Namalope, 

que consiste em três compartimentos atrás do traçado de dragagem. Neste sistema, os 

rejeitos grossos são usados para construir bermas de compartimento. Uma mistura de 

lamas/rejeitos é bombeada para o compartimento mais antigo, de onde a água é 

sistematicamente decantada através de compartimentos mais novos para a lagoa de 

dragagem. Os compartimentos são eventualmente cobertos com rejeitos grossos, nas quais 

são construídas células de secagem de lama. A lama sedimentada é bombeada dos 

compartimentos para as células de secagem para criar mais espaço de decantação nos 

compatimentos. 

 

A maior altura das dunas de Nataka e o teor de lama exigiriam até nove compartimentos, o 

que incorreria em distâncias e custos de bombeamento proibitivos. A deslamagem inicial e o 

espessamento subsequente podem melhorar o desempenho de decantação e a capacidade 

efectiva dos compartimentos. No entanto, a modelagem de consolidação mostrou que as 

lamas de Nataka consolidam-se muito lentamente. Isso é proibitivo para o retorno da terra, 

pois as áreas usadas para deposição de lama espessa podem se acomodar em mais de um 

metro por ano por mais de 20 anos. Isso significa que uma TSF dedicada para deposição de 

lama é preferível à deposição de compartimentos no traçado. 

 

Disposição: Para projectos de mineração as alternativas de disposição são muito limitadas, 

pois a localização da mina é determinada pela presença do recurso a ser explorado. Neste 

caso, a disposição do traçado de mineração é baseada na exploração geológica, que é usada 

para definir a extensão de um recurso comercialmente explorável. A presença dos minerais, 

portanto, determina a disposição do traçado da mina. Outras opções de disposição podem 

incluir, por exemplo, a localização de estradas de acesso e outras infraestruturas associadas. 

Opções alternativas de disposição serão exploradas na AIAS. 
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2.9.3 Alternativa Não-Avançar 
 

De acordo com os Regulamentos da AIASS, a opção de não fazer nada, não prosseguir com 

o desenvolvimento proposto (ou seja, a opção Não-Avançar), deve ser avaliada durante a 

AIASS.
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3 DESCRIÇÕES DO AMBIENTE BIOFÍSICO 
Como parte dos estudos de pré-viabilidade para o Projecto de Nataka da Kenmare, foi 

realizada uma avaliação de triagem ecológica terrestre em nome da Kenmare. As 

descobertas informaram essa descrição do ambiente biofísico. 

 

3.1 CLIMA 
 

O local do projecto é caracterizado por um clima tropical com duas estações distintas; uma 

estação chuvosa que ocorre de Novembro a Março, e uma estação seca de Abril a Outubro. 

 

A temperatura média anual em Moma é 25.4°C. O mês mais quente é Dezembro (com 

temperatura média de 28,1°C) e o mês mais frio é Julho (com temperatura média de 21,7°C) 

(fonte: www.climatedata.eu). A área recebe uma média anual de 1.176 mm de chuva. Janeiro 

recebe a maior precipitação e Outubro recebe a menor precipitação durante o ano. 

 

3.2 TOPOGRAFIA 
 

A área do projecto inclina-se de sul para norte com uma mudança de elevação de 20-30m 

em direcção ao Rio Larde (Figura 3.1). Na porção oeste, o local se inclina de ±110 a 70m 

acima do nível do mar (asl) e na porção leste o local se inclina de ±88 a 64m acima do nível 

do mar (asl).  

 

 

Figura 3.1: Gradiente da área do projecto de norte a sul.  
 

 

O local do projecto é relativamente plano de oeste para leste com uma mudança de elevação 

de 25m em 10km, com os pontos mais altos com média de 75m - 100m de altitude (Figura 

3.2). Há vários rios terciários (±9) que atravessam a área do projecto de norte a sul, quatro 

desses rios criam mudanças de elevação íngremes de 30-45m em 40m. 

  

Rio Larde 
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Figura 3.2: Gradiente da área do projecto de oeste para leste. 
 
 

3.3 GEOLOGIA E SOLOS 
O depósito de Nataka é um grande acúmulo de minerais pesados nos sedimentos eólicos da 

Duna Vermelha Antiga, centrado aproximadamente 8 km a oeste do Projecto de Namalope. 

A mineralização consiste em zonas espessas e uniformes de areia siltosa laranja a marrom-

avermelhada. Avaliações geológicas indicam que enquanto algumas zonas do depósito 

excedem 4% do total de minerais pesados (THM), o teor médio do depósito é de 3,0% THM 

(Estudo de Pré-viabilidade Kenmare Nataka, Março de 2011). 

 

As dunas são constituídas por solos hidratados (amarelo) e desidratados oxidados 

(vermelho), sendo este último com maior teor de óxido de ferro (Ilustração 3.1 e 3.2). As 

formas de solo dominantes na área de Nataka são Fernwood (as areias cinzentas e castanhas 

pálidas) nas encostas mais baixas, e Hutton (areias vermelhas) e Clovelly (areias castanhas 

com subsolo amarelo) nas encostas médias e superiores onde o solo é arenoso. As áreas de 

drenagem têm solos ligeiramente mais pesados (principalmente lama, mas com algum 

argiloso). As lamelas de argila (faixas nas quais a argila se acumulou) no subsolo podem 

ocorrer em áreas húmidas durante a maior parte do ano. 

 
A textura arenosa dos solos (particularmente na zona de enraizamento superior) tem uma 

influência dominante nas seguintes propriedades físicas dos solos: 

 
� Baixa capacidade de retenção de água. 

� Baixa capacidade de troca catiónica (que por sua vez confere baixa fertilidade ao solo). 

� Permeabilidade rápida. 

� Fraca coesão entre os grãos o que torna o solo suscetível à erosão. 

Rios 
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Ilustração 3.1: Campo de mandioca em areias vermelhas oxidadas. 
 

 
Ilustração 3.2: Campo de mandioca em areia amarela hidratada [Observe a linha de drenagem 
ao fundo]. 

3.4 HIDROLOGIA 
A área do projecto de Nataka inclui vários afluentes terciários que desaguam em um dos dois 

principais afluentes secundários do Rio Larde. Estas características de drenagem linear 

inclinam-se principalmente de sul para norte e drenam o local para a planície de inundação 

do Larde (Ilustração 3.3). Na extensão sul existe uma linha de drenagem isolada que flui em 

direcção ao mar. A planície de inundação do Rio Larde é uma importante feição geomórfica 

ao norte, mas fica fora do limite da área de depósito (Figura 3.3). 
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Figura 3.3: Hidrologia da área de influência do projecto. 

Legenda:Drawn by – desenhado por; Date: 02 June 2022 – Data: 02 de Junho de 2022; Title – Título;  Project Area Hidrology = Hidrologia da Área do Projecto; Project = Projecto; Kenmare heavy 

minerals deposit: Nataka = Depósito de minerais pesados da Kenmare: Nataka ; License  area 735C = Área de licença 735C; Nataka Mining EIA boundary = Limite da AIA de Mineração de Nataka; 

Wetlands = Terras Húmidas; Streams/Drainage = Córregos/Drenagem; Villages roads = Estradas da comunidade; Villages areas = Áreas da Comunidade.

desenhado por: Justin Green 
Data: 02 de Junho de 2022 
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Existem vários sistemas de terras húmidas dentro da área do projecto. Embora várias dessas 

terras húmidas tenham sido impactadas pela derrubada de vegetação principalmente para 

fins agrícolas, elas ainda sustentam uma biodiversidade considerável e fornecem uma série 

de serviços ecossistêmicos valiosos, como abastecimento de água para uso doméstico (lavar 

e beber) e agricultura de subsistência. A maioria destas terras húmidas pode ser classificada 

como terras húmidas do fundo do vale e são tipicamente sistemas de terras húmidas de 

gradiente relativamente raso localizadas ao longo dos fundos dos vales. Também ocorrem 

terras húmidas não canalizadas de Fundo do Vale (UVB), que normalmente não possuem um 

canal fluvial que atravessa a unidade (Ollis et al., 2013 em Wetland Consulting Services (Pty) 

Ltd, 2021). Caracterizam-se pela ausência de canais distintos ou contínuos dentro da secção 

do pantanal. As entradas de água para esses sistemas compreendem fluxos difusos, 

contribuições de águas subterrâneas e infiltrações das encostas adjacentes dos vales. As 

terras húmidas do fundo do vale são normalmente alimentadas por águas subterrâneas, com 

fluxo de base, e em Nataka têm fluxo superficial sazonal a perene, emergindo da infiltração 

de águas subterrâneas nas cabeças e margens dos sistemas ao longo de toda a sua 

extensão. Não se espera que o escoamento superficial da área de captação circundante 

(solos terrestres) seja um grande contribuinte para o fluxo nestes sistemas devido à natureza 

arenosa das bacias hidrográficas e altas taxas de infiltração dos solos arenosos circundantes, 

embora algum escoamento superficial ocorra ocasionalmente (Wetland Consulting Services 

(Pty) Ltd, 2021).  

 

 
Ilustração 3.3: Linha de drenagem que flui para o norte em direcção à Planície de Inundação do 
Rio Larde, nas proximidades da Comunidade de Mahaca. 
 

Uma área adicional de terras húmidas ocorre dentro de um tampão de 1 km da área do 

projecto. A maior parte deste habitat de terras húmidas ocorre a jusante da área do projecto. 

Estas são todas terras húmidas do fundo do vale naturalmente não canalizados, embora 

seçcões curtas de trechos canalizados artificialmente ocorram em áreas altamente cultivadas. 
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As infiltrações ocorrem como faixas estreitas ao longo das bordas das Terras Húmidas do 

Fundo do Vale e refletem áreas de emergência flutuante de águas subterrâneas, ou em 

pequenas manchas localizadas de emergência de águas subterrâneas mais estendidas 

(Wetland Consulting Services (Pty) Ltd, 2021). 

 

Espécies de plantas comuns observadas no habitat pantanoso da área do projecto incluem 

espécies de Paspalum, Cyperus articula, C. prolife, Imperata cylindrica, Leersia hexandra, 
Pycreus polystachyos, Panicum parvifolium, P. repens, Leersia hexandra, Eragrostis ciliaris, 
Cyclosurus interruptus, Heteropogon sp ., Pennisetum sp., Nymphaea nouchali, Typha 
capensis e Phragmites australis, entre outros (Wetland Consulting Services (Pty) Ltd, 2021). 

 

Os principais processos hidrológicos identificados nas sub-bacias da área do projecto 

incluem:  

� Chuvas 

� Infiltração 

� Recarga de Água Subterrânea 

� Evapotranspiração 

� Fluxo de retorno de águas subterrâneas; e 

� Descarga fluvial.  

3.5 USO DA TERRA 
Os solos influenciam fortemente o uso da terra, que é dominado pelo cultivo no padrão 

tradicional de deslocamento da África rural. Como resultado, um mosaico de árvores e 

culturas frutíferas exóticas e indígenas cobre a área, com pequenas manchas da floresta 

nativa original de Miombo, floresta ou matagal remanescentes. Os poucos fragmentos 

isolados de floresta de miombo são provavelmente usados para a recolha de plantas e 

árvores para lenha e materiais de construção. Os solos têm uma capacidade de retenção de 

água muito baixa. Embora a fertilidade do solo seja um factor significativo que afecta a 

produtividade das culturas, a combinação de condições climáticas adversas e baixa 

capacidade de retenção de água dos solos é importante, pois reduz significativamente os 

rendimentos. 

 

As culturas arbóreas comuns cultivadas são manga e caju com alguma banana e papais nas 

linhas de drenagem. Laranjas e tangerinas, assim como cocos, são cultivadas nas 

comunidades. Muitos dos cajueiros permanecem como remanescentes nas matas e fora das 

actuais áreas cultivadas, mas geralmente são de baixa produtividade. A mandioca é a cultura 

dominante cultivada (Figura 3.1), e outras culturas principais incluem milho, amendoim e 

feijão Njugo (Feijao joco, Voandzea sellowiana). Algumas pessoas também podem cultivar 

feijão-guandu (Cajanus cajan), feijão-frade (Vigna sp.), cana-de-açúcar, batata-doce, ananás 

e vegetais como cebola, tomate, alho, batata, etc. 

 

Todo o trabalho agrícola é feito à mão, com fogo usado para limpar as plantas inutilizáveis. A 

terra é atribuída pelo secretário da comunidade, e cada família faz uso de alguns hectares. 

Normalmente, um pedaço de terra desmatada é usado por três a quatro anos antes de ser 
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abandonado. Entre um e quatro hectares de cultivos, mas principalmente mandioca, podem 

ser cultivados de cada vez. Uma vez abandonada, retorna à savana secundária, para ser 

cultivada novamente após um período de descanso desconhecido. Não são utilizados 

fertilizantes ou materiais orgânicos para aumentar a fertilidade do solo. A matéria orgânica 

nos solos da área está concentrada em uma fina camada superior (100 mm). 

3.6 VEGETAÇÃO 
A vegetação presente na área de estudo é um mosaico de Floresta de Miombo e terra 

transformada que é composta por machambas. As áreas que foram transformadas foram 

mapeadas para completar, mas nenhuma descrição adicional é fornecida (Figura 3.4). Devido 

às práticas de cultivo itinerantes passadas e presentes descritas acima, ocorre um mosaico 

de tipos de vegetação. A classificação da vegetação não foi feita nesta fase, mas com base 

em uma visita de campo preliminar foram identificadas as seguintes comunidades:  

 

� Savana secundária – mais abundante 

� Floresta/mata de Miombo - manchas isoladas 

� Vegetação da linha de drenagem - restrita às linhas de drenagem 

� Pastagem de planície de inundação – restrito à área de planície de inundação do Larde. 
 

A floresta de Miombo ocorre como manchas fragmentadas em todo o local. Com base na 

composição de espécies, parece ter sido a Floresta de Miombo fechada ou mesmo a floresta 

antes do início do desmatamento pelas comunidades locais. As manchas da Floresta de 

Miombo normalmente têm uma cobertura de dossel de 50-75% com um sub-bosque de 

espécies de gramíneas e ervas (Figura 3.4). A altura das árvores varia de 3-4m com 

emergentes atingindo até 6m. 

 

Foram registados um total de 145 espécies de 48 famílias na área do projecto durante a 

avaliação de triagem ecológica terrestre. Das 145 espécies registadas, nove (9) são 

classificadas como Espécies de Interesse para a Conservação (EIC), incluindo Afzelia 
quanzensis (QA), Bosqueiopsis carvalhoana (quase endêmica), Brachystegia oblonga 

(endêmica, CR), Catunaregam stenocarpa (quase endêmica), Glyphaea tomentosa 

(endêmica, PP), Grewia transzambesica (endêmica, PP), Ozoroa obovata (quase endêmica, 

PP), Paropsia braunii (QA), Vitellariopsis cf. Kirkii (VU). 

 

Não existem espécies dominantes que caracterizam a Floresta de Miombo, no entanto 

espécies comuns em todo o local incluem arbustos e árvores como Xylotheca tettensis, 
Ozoroa obovata, Annona senegalensis, Xylopia gracilipes, Ancylobothrys petersiana, Carissa 
macrocarpa, Commiphora serrata, Grewia sulcata, Pteleopsis myrtifolia, Rourea orientalis, 
Tetracera boiviniana, Hymenocardia ulmoides, Cassia afrofistula, MIllettia stuhlmanii, 
Phyllocosmus lemaireanus, Vitex doniana, Afzelia quanzensis, Albizia adianthifolia, Dalbergia 
nitidula, Strychnos madagascariensis, Strychnos spinosa, Grewia transzambezica, Ochna 
mossambicensis, Antidesma benculas, Securidaca vernosum, Securidaca Tarenna junodii, 
Blighia unijugata, Deinbollia oblongifolia e Manilkara concolor.
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Ilustração 3.4: Manchas de floresta de miombo encontradas no local do projecto.



Relatório do EPDA  

 

CES Environmental and Social Advisory Services 
 
 

  
DEPÓSITO DE MINERAIS PESADOS DE NATAKA 

 
 

53 

 

 
Figura 3.4: Mapa preliminar de vegetação da área de estudo proposta. 

Legenda:Drawn by – desenhado por; Date: July 2021 – Data: Julho de 2021; Title – Título;  Vegetatio/ Land Use = Vegetação/ Uso da Terra; Legend = Legenda;  Nataka Mining EIA = AIA de 

Mineração de Nataka;; Villages roads = Estradas da comunidade; Villages areas = Áreas da Comunidade; Nataka mining buffer = Tampão de mineração de Nataka;  Nataka Vegetation category = 

Categoria de vegetação de Nataka;  Riparian = Ripariana; Roads = Estradas; Villages = Comunidades.

desenhado por: Justin Green 
Data: Julho de 2021 
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3.7 FAUNA   
Moçambique tem aproximadamente 1.196 espécies da fauna de vertebrados terrestres das 

quais 726 espécies são aves (61%), 214 espécies são mamíferos (18%), 171 espécies são 

répteis (14%) e 85 espécies são anfíbios (7%) (MITADER, 2015). 

3.7.1 Herpetofauna  

Os répteis em Moçambique apresentam uma maior diversidade nas regiões centro e sul, os 

“hotspots” para répteis endémicos ocorrem a leste do Grande Arquipélago de Inselberg na 

Província da Zambézia, nos Arquipélagos de Bazaruto e Inhambane, ao longo da costa das 

Províncias de Gaza e Maputo e no centro da Província de Sofala (Schneider et al., 2005). As 

estimativas de espécies endêmicas de répteis encontradas no norte de Moçambique variam 

entre 1 a 11 espécies. Para os anfíbios faltam dados para determinar os hotspots de 

diversidade em Moçambique (Schneider et al., 2005). 

De acordo com Farooq e Conradie (2015) o conhecimento científico da diversidade da 

herpetofauna na região norte de Moçambique é pobre. Eles atribuem isso à história do país 

de uma longa guerra civil que tornou grande parte da região fisicamente inacessível e, 

portanto, foi sub-amostrada e o número de espécies de herpetofauna provavelmente é 

subestimado. Em apoio a isso, um estudo conduzido por Ohler e Frétey (2014) usou 

características moleculares e comportamentais de amostras de regiões vizinhas e encontrou 

vários novos táxons ocorrendo em África, portanto, mais espécies ocorrem na região do que 

havia sido relatado anteriormente.  

Existe uma discrepância quando se trata do número real de espécies de herpetofauna em 

Moçambique, com cada fonte consultada citando diferentes contagens de espécies (Tabela 

3.1). 

Tabela 3.1: Número de espécies herpetofaunas em Moçambique segundo várias fontes.  

Herpetofauna 
Base de dados 
AmphibiaWeb 

(2016) 

Banco de 
dados de 

répteis 
Utez, 2016 

MITADER 

2015 

Farooq & 
Conradie 

2015 

Schneider et al. 

2005 

Anfíbios 86 - 85 69 84 

Répteis - 234 171 221 280 

 

As ameaças à herpetofauna incluíam actividades antropogénicas como o uso de répteis e 

anfíbios como fontes de alimento, uso de sua pele para fins medicinais, destruição de habitat 

e colecta de determinadas espécies para o comércio de animais de estimação (MITADER, 

2015). 
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Foram registadas três espécies de anfíbios nos rios da área do projecto, incluindo a Rã-dos-

charcos de África Oriental (Phrynobatrachus acridoides), a Rã-dos-charcos-anã de Mababe 

(Phrynobatrachus mababiensis) e a Rã-da-erva-anã (Ptychadena taenioscelis). 

 

Foram observados quatro répteis no local, a Lagartixa-variada (Trachylepis varia) (Figura 

3.5), Lagarto-de-folha-de-cabeça-chata (Hemidactylus platycephalus), Lagarto-intermediário-

com-placas (Gerrhosaurus intermedius) e Víbora-comum (Bitis arietans). 

 

Moçambique abriga 11 espécies de anfíbios ameaçadas, incluindo duas espécies 

criticamente ameaçadas, cinco ameaçadas e quatro vulneráveis. Moçambique também 

alberga seis espécies endémicas e uma espécie deficiente em dados (IUCN, 2021). Nenhuma 

dessas espécies tem uma área de distribuição que inclua a área do projecto. Moçambique 

acolhe 21 espécies de répteis de interesse de conservação (EIC), incluindo 14 ameaçadas (2 

CE, 5 EP, 7 VU) e sete espécies de répteis quase ameaçadas. 

 

Moçambique também alberga 26 espécies endémicas e seis espécies deficientes em dados 

(IUCN, 2021). Destes, apenas o Cágado-de-carapaça-mole de Zambeze (Cycloderma 
frenatum) (EP) tem uma distribuição que inclui a área do projecto (van Dijk, 2016). Uma vez 

que o Cágado-de-carapaça-mole de Zambeze está listado como ameaçado de extinção, tem 

uma área de distribuição que inclui o local e há habitat adequado presente no local 

(confirmado durante a visita ao local), o levantamento faunístico determinará se há evidência 

desta espécie ou directamente adjacente ao local.  
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Ilustração 3.5: Lagartixa-variada (Trachylepis varia) registada na área do projecto. 

3.7.2 Mamíferos 

De acordo com a Estratégia Nacional e Plano de Acção da Diversidade Biológica de 

Moçambique (MITADER, 2015), ocorrem em Moçambique 214 espécies de mamíferos 

terrestres. Por outro lado, Schneider et al. (2005) afirmam que 271 espécies de mamíferos 

ocorrem em Moçambique. No entanto, este valor inclui mamíferos terrestres e marinhos. 

Geralmente, os grandes mamíferos estão restritos a áreas de conservação. Três mamíferos 

foram registrados na área do projecto. 

 

Montes de ratos-toupeira foram encontrados em vários locais da área do projecto. Os ratos-

toupeira fazem parte da família Bathyergidae e as espécies com distribuição que inclui a área 

do projecto são o rato-toupeira-prateado (Heliophubius argenteocinereus) e o rato-toupeira-

mashona (Fukomys darlingi). É importante notar que tem havido várias descobertas de 

espécies de ratos-toupeira novas para a ciência nos últimos anos (Faulkes et al. 2017; TAG, 

2012), assim esta espécie como um todo tem sido pouco estudada, especialmente em 

Moçambique. Recomenda-se, portanto, que a espécie de rato-toupeira seja avaliada 

especificamente durante a avaliação ecológica a ser realizada pela AIASS para confirmar as 

espécies que actualmente ocupam o local. 
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Túneis de gerboas foram vistos, e duas espécies de gerboa têm uma distribuição que inclui 

a área do projecto. Gerboa de Peters (Gerbillliscus leucogaster) e Gerboa de Gorongoza 

(Gerbillliscus inclusa). Recomenda-se, portanto, que as espécies de Gerboa sejam 

confirmadas durante a avaliação ecológica a ser realizada para a AIASS. 

 

Rastros de um pequeno carnívoro foram observados na estrada. Dado o pequeno tamanho, 

espera-se que seja um Geneta, provavelmente o Geneta de manchas grandes comuns 

(Genetta maculado). 

 

Moçambique acolhe 32 espécies de mamíferos de interesse de conservação (EIC), 19 

ameaçadas (1 CE, 7 EP, 11 VU) e 13 quase ameaçadas. Moçambique também abriga três 

espécies endêmicas de mamíferos e 11 espécies de mamíferos com deficiência de dados 

(IUCN, 2021). A área do projecto está dentro da faixa de distribuição de três espécies de 

mamíferos vertebrados terrestres ameaçadas, duas quase ameaçadas e uma com dados 

deficientes. Estes são apresentados em detalhes abaixo. Este registro inclui a área de 

distribuição do rinoceronte-preto (Diceros bicornis) (CE) e do rinoceronte-branco 

(Ceratotherium simum) (QA). O Grupo de Especialistas em Rinocerontes Africanos da IUCN 

SSC (AfRSG) não divulga informações detalhadas sobre rinocerontes por razões de 

segurança, e apenas países inteiros de ocorrência são indicados no mapa de alcance. Assim, 

embora o local “desencadeie” a área de Diceros bicornis, apenas um indivíduo foi avistado 

em Moçambique desde a reunião de 2008 do Grupo de Especialistas em Rinocerontes 

Africanos (AfRSG) da IUCN (Emslie, 2020).  

 

� Leopardo (Panthera pardus pardus) (VU) tem uma gama incrivelmente ampla que se 

estende por todos os continentes. Eles são encontrados em toda a África subsaariana 

até o norte da África no Egipto (Stein et al. 2020). Isto é devido à sua ampla tolerância 

ao habitat e dieta altamente variada. Os habitats incluem florestas, pastagens, savanas 

e habitats de montanha, mas também ocorrem amplamente em matagal costeiro, 

matagal e semideserto (Stein et al. 2020). É improvável que o Leopardo ocorra na área 

do projecto e, se ocorrer, é improvável que apoie concentrações globalmente 

importantes do Leopardo e, portanto, não seria considerado um gatilho para habitat 

crítico sob o Critério 1. 

� O pangolim (Smutsia temminckii) (VU) tem uma ampla distribuição desde o sudeste do 

Chade, passando pelo Sudão do Sul, grande parte da África Oriental e da África Austral. 

Estima-se que a África do Sul tenha 16.329–24.102 indivíduos maduros (Pietersen et 

al. 2016), mas as abundâncias em outras regiões da África são desconhecidas. A 

população está diminuindo devido à exploração contínua desta espécie para a medicina 

tradicional e carne de caça, com redução populacional futura estimada em 30-40% ao 

longo de um período de 45 anos. Esta espécie habita savanas e bosques em regiões 

baixas, em áreas com vegetação moderada a densa, desde que haja presas suficientes 

(formigas e cupins), bem como tocas ou detritos acima do solo para se abrigar. O habitat 

e a presa do pangolim de Temminck estão presentes na área do projecto (confirmado 

durante a visita ao local). As comunidades locais devem ser consultadas no âmbito da 

Avaliação Ecológica e/ou pelo departamento social da Kenmare para determinar se esta 

espécie ocorre no local do projecto. O critério 1 das notas de orientação sobre PD6 dos 

Padrões de Desempenho da IFC afirma que “Áreas que suportam concentrações 

globalmente importantes de uma espécie Vulnerável na Lista Vermelha da IUCN (VU), 
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cuja perda resultaria na mudança do status da Lista Vermelha da IUCN para EN ou CR 

e atender aos limites em GN72(a)” também pode ser um gatilho para habitat crítico. 

Embora o Pangolim esteja listado como VU na lista vermelha de dados da IUCN, parece 

improvável que a perda potencial desses indivíduos em Nataka (se presente) resulte 

em uma mudança na categoria da Lista Vermelha da IUCN, pois esta espécie tem um 

tamanho relativamente grande área de distribuição. Embora seja improvável que seja 

um gatilho para habitat crítico, recomenda-se que a presença desta espécie seja mais 

investigada como parte da avaliação faunística a ser realizada para o projecto, pois é 

uma espécie listada pela CITES. 

� A Lontra do Cabo (Aonyx capensis) (NT) é amplamente distribuída desde o Cabo 

Ocidental na SA em direção ao norte da África Oriental e se estendendo do Senegal à 

Etiópia (Jacques et al., 2015). As Lontra do Cabo são predominantemente aquáticas e 

raramente encontradas longe da água, habitando florestas, pastagens e pântanos. A 

água doce é um requisito essencial de habitat, e eles ocorrem apenas em habitats 

marinhos onde há acesso a água doce (Jacques et al., 2015). As lontras africanas sem 

garras foram encontradas em vilas e cidades e foram registadas utilizando rios como 

corredores para se mover pela cidade. Podem ocupar rios com altos níveis de poluição 

e eutrofização (Ponsonby, inédito, 2018; Jacques et al., 2015). A lontra sem garras 

africana foi registada em Pilivili em Agosto de 2021 no habitat das terras húmidas e do 

matagal costeiro, portanto, foi registada na área geral do projecto. Além disso, existe 

habitat para esta espécie na área do projecto (confirmado durante a visita ao local). 

Esta espécie não desencadeará habitat crítico, pois está Quase Ameaçada e tem uma 

grande área de distribuição. 

� Morcego-caseiro de Thomas (Scotoecus albofuscus) (DD) tem sido amplamente, mas 

irregularmente registado em grande parte da África Ocidental e Oriental, com alguns 

registos da África Central (Jacobs, 2019). O alcance é pouco conhecido, e as espécies 

podem ser mais difundidas. Poucas informações estão disponíveis sobre a abundância 

populacional, tamanho desta espécie e habitat, mas foram registadas em florestas e 

provavelmente também ocorrem em habitats de savana seca (Jacobs, 2019). O 

Morcego-caseiro de Thomas de asas leves é classificado como deficiente de dados 

(DD). A dificuldade com as espécies DD é que não há informações disponíveis sobre 

essas espécies em termos de tamanho populacional, habitat e distribuição (ou seja, 

espécies raras, endêmicas ou restritas) para determinar seu status de conservação 

(ameaça). Isso pode representar uma oportunidade para a Kenmare fornecer 

informações valiosas para a ciência. Deve-se notar que o campo de morcegos é 

extremamente especializado e, portanto, caso a Kenmare opte por fazer uma 

contribuição, será necessário realizar um levantamento de morcegos para determinar 

sua presença no local. 

 

 

Uma avaliação detalhada do impacto ecológico, incluindo armadilhas, pesquisas noturnas e 

entrevistas com as comunidades precisará ser realizada para obter informações adicionais 

sobre as espécies de mamíferos listadas acima e, em particular, o pangolim. 
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3.7.3 Aves 

De acordo com a BirdLife International (2021), um total de 674 espécies de aves ocorrem na 

área do projecto, mas Lepage (2016) responde por uma diversidade muito maior, listando 747 

espécies (incluindo vagantes raros e acidentais). Os estudos ornitológicos para as áreas sul 

e centro de Moçambique estão bem documentados (Parker, 1999; 2005a; SABAP2). No 

entanto, muito poucos estudos ornitológicos foram realizados no norte de Moçambique, 

particularmente nas províncias ao norte do Rio Zambeze. Independentemente das 

discrepâncias entre as listas de espécies publicadas, Moçambique, sem dúvida, possui uma 

rica diversidade de avifauna. Estima-se que aproximadamente 319 espécies de aves possam 

ocorrer na região do Grande Moma, onde a área do projecto está localizada. O levantamento 

de campo do local do projecto de Pilivlli (Branch, 2017) registou 183 espécies de aves e a 

maioria provavelmente ocorrerá na área do projecto. 

 

Durante o levantamento de campo foram registadas 44 espécies de aves. Destaca-se a 

presença de aves predadoras como o Açor Africano (Accipiter tachiro), a Águia-cobreira-de-

peito-preto (Circaetus pectoralis), o Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus) e a ameaçada 

Águia Marcial (Polemaetus bellicosus). 

 

As espécies registadas no habitat da Floresta de Miombo incluem o (10, 11, 12, 13, 14, 15) 

Calau-coroado (Lophoceros alboterminatus), o Calau-de-bico-vermelho-austral (Tockus 
rufirostris), o Picanço-quadricolor (Telophorus viridis), o Noitibó de Moçambique (Caprimulgus 
fossii), o Pica-peixe-de-barrete-castanho (Halcyon albiventris), Beija-flor-preto (Chalcomitra 
amethystine), Rolieiro-de-peito-lilás (Coracias caudatus), Abelharuco-dourado (Merops 
pusillus), Poupa (Upupa africana), Zaragateiro-castanho (Turdoides jardineii), Aurora-melba 

(Pytilia melba) e Rabo-de-junco-de-faces-vermelhas (Urocolius indicus).  

 

Aves comuns na vegetação da Floresta de Miombo incluem o Picanço-assobiador-de-coroa-

preta (Tchagra senegalus), Picanço-assobiador (Tchagra australis), Tuta-sombria 

(Andropadus importunus), Rola-esmeraldina (Turtur chalcospilos) e Picanço-tropical 

(Laniarius major). 
 

As machambas albergavam aves mais pequenas como a Freirinha-bronzeada (Lonchura 
cucullate), o Peito-celeste (Uraeginthus angolensis) e Prínia-de-flancos-castanhos (Prinia 
subflava), bem como o Picanço-fiscal (Lanius Collaris), Toutinegra (Pycnonotus tricolor) e o 

Seminarista (Corcus ablus). 

 

A grande área de terras húmida a norte da comunidade de Nataka acolheu duas cegonhas-

de-bico-de-sela (Ephippiorhynchus senegalensis), duas Petinhas-estriadas (Anthus 
lineiventris) e várias Perdizes-do-mar-comuns (Glareola pratincole). Esta terra húmida é 

significativa em extensão e pode potencialmente acolher grandes populações de aves 

aquáticas durante a estação chuvosa. 

Moçambique tem 16 Áreas Importantes para Aves (IBA) cobrindo uma área de 1 708 800 Ha. 

As IBAs fornecem refúgio para 13 espécies globalmente ameaçadas, 15 espécies restritas 

ao bioma e 10 espécies restritas ao alcance (BirdLife Int., 2021). A IBA mais próxima da área 
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do projecto é a Região de Moebase (40.000ha) localizada aproximadamente 80km a sudoeste 

da área do projecto.  

Moçambique abriga 29 espécies globalmente ameaçadas e duas espécies endêmicas do 

país. A área do projecto está dentro da faixa de distribuição de 11 espécies ameaçadas e 

sete quase ameaçadas. O Ganeta do Cabo é uma espécie costeira e não ocorrerá no local 

(Birdlife Int., 2018). A Águia Maercial (EP) foi observadA no local e o Tartaranhão-pálido (QA) 

foi observado 500m a leste do limite do projecto. 

3.8 ÁREAS PROTEGIDAS 
De acordo com a Ferramenta Integrada de Avaliação da Biodiversidade Integrated 
Biodiversity Assessment Tool (IBAT), há um total de cinquenta e oito (58) áreas protegidas 

em Moçambique, cobrindo uma superfície total de 233.249 km2. Uma parte da área do 

projecto está dentro da Área de Protecção Ambiental das Ilhas Primeiras e Segundas 

(APAIPS), uma das maiores áreas marinhas protegidas da África, com uma reserva marinha 

de aproximadamente 10.411 km2. A APAIPS inclui 10 ilhas, a faixa de oceano entre essas 

ilhas e a costa, bem como vários estuários e rios dentro do trecho de 19,3 km para o interior. 

A gestão das Áreas de Conservação em Moçambique é principalmente da responsabilidade 

da Administração Nacional de Conservação (ANAC). No entanto, a gestão da APAIPS é 

baseada em uma abordagem participativa e incorpora governo, comunidades, setor privado, 

sociedade civil e outros (Biofund, 2022). O Plano de Maneio para a APAIPS (Plano de Maneio 

da Área de Protecção Ambiental do Arquipélago das Ilhas Primeiras e Segundas 2014-2019) 

orienta as actividades específicas dentro da área protegida para minimizar as ameaças à 

biodiversidade e identifica várias zonas dentro da Área de Proteção Ambiental com diferentes 

níveis de proteção ambiental. O documento indica que existem várias áreas de concessão de 

minas aprovadas dentro da área designada e inclui orientações específicas sobre como tais 

actividades devem ser geridas.  

Além da APAIPS, a área protegida mais próxima da área do projecto é a Reserva de Caça 

de Gilé, localizada a aproximadamente 53 km a noroeste da área do projecto. 
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4 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
O governo local de Moçambique é composto por autoridades formais e tradicionais. Os 

Administradores Distritais estão abaixo do governo provincial e são responsáveis por 

supervisionar vários Chefes de Postos Administrativos (Synergia, 2016). Os postos 

administrativos são divididos em localidades, e cada uma delas é chefiada por um Chefe de 

Localidade (um chefe responsável por supervisionar a localidade e que se reporta ao Chefe 

Administrativo). Os líderes comunitários estão abaixo do Chefe de Localidade e incluem tanto 

os líderes tradicionais, selecionados com base nas regras tradicionais, como os líderes 

eleitos. A Figura 4.1 ilustra a estrutura administrativa do governo local. 

 

Em Moçambique, a terra é normalmente detida pelo Estado, embora o Governo reconheça o 

papel da posse consuetudinária. A terra, portanto, ainda é amplamente regulamentada e 

controlada por chefes e anciãos locais. 

 

 

Figura 4.1: Estrutura do governo local. 
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4.2 COMUNIDADES AFECTADAS PELO PROJECTO 
 

Oito comunidades estão situadas dentro e directamente adjacentes aos limites e vias de 

acesso do projecto. A localização dessas comunidades em relação ao projecto e sua 

infraestrutura relacionada é ilustrada na Figura 5.2. As comunidades são: 

� Nampeia 

� Nahilokoni 

� Mahaka 

� Natalahe 

� Natuko 

� Nataka 

� Terra Batida 

� Jatoni 

 

Essas comunidades serão todas directamente afectadas pelo projecto e são chamadas de 

comunidades afectadas pelo projecto (CAP). 

4.3 DEMOGRAFIA 
A Província de Nampula é a província mais populosa de Moçambique, com uma população 

de aproximadamente 5,2 milhões (21% da população total de Moçambique) de acordo com o 

censo de 2017 realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Este número passou de 

4 milhões em 1997, o que indica um crescimento populacional de cerca de 3% ao ano (Clube 

de Moçambique, 2019; INE, 2020). 

 

Com base no monitoramento recente da Nomad Consulting (2022), eles concluíram que o 

rápido desenvolvimento associado às operações da Kenmare resultou em mudanças na 

estrutura populacional e na demografia das comunidades dentro e ao redor da área do 

projecto. Embora o estudo tenha constatado que a estrutura familiar e o tamanho da família 

não tenham mudado significativamente nos últimos 10 anos, a taxa de crescimento 

populacional de Nataka foi significativa, chegando a 2,1% entre 2017-2021. De acordo com 

o Governo do Distrito de Moma (2013), a população de Nataka em 2013 era de 1.468, 

aumentando para 1.600 em 2021. As comunidades vizinhas apresentaram uma tendência 

semelhante, com Mtiticoma e Thipane tendo uma taxa de crescimento populacional de 11,3% 

e 6,6%, respectivamente. Estes aumentos são atribuídos ao afluxo populacional de (1) 

funcionários e familiares da Kenmare, (2) empreiteiros do projecto, (3) migrantes económicos, 

(4) movimento intra-distrital e (5) crescimento natural da população. Estas tendências são 

típicas de áreas com grandes desenvolvimentos em África. 

 

De acordo com a Nomad Consulting (2022), aproximadamente 60% da população dentro e 

ao redor da área do projecto tem menos de 18 anos de idade. 
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4.4 MEIO DE SUBSISTÊNCIA, RENDA E DESPESAS DOS AGREGADOS 
FAMILIARES 

A agricultura, pesca e silvicultura em Moçambique contribuíram com 24% do produto interno 

bruto (PIB) em 2019 (Statista, 2020). É, portanto, considerado um importante contribuinte 

para a economia do país, especialmente a agricultura de subsistência que emprega a maioria 

da força de trabalho do país, principalmente nas áreas rurais. 

 

Antes do estabelecimento da mina, as oportunidades de emprego na área do projecto eram 

limitadas. O aumento das oportunidades de emprego associadas ao estabelecimento e 

operação da mina teve reflexos positivos na economia local e no crescimento das 

comunidades locais (Nomad Consulting, 2022).
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Figura 4.2: Comunidades identificadas dentro da área do projecto. 
Legenda:Drawn by – desenhado por; Date: 10 June 2022 – Data: 10 de Junho de 2022; Title – Título;  Villages within project area – Comunidades dentro da  área do projecto; Project – projecto; 

Kenmare heavy minerals deposit: Nataka - Depósito de minerais pesados da Kenmare: Nataka ; License  area 735C – área de licença 735C; Villages roads – estradas da comunidade; Nataka Mining 

EIA boundary – limite da AIA de Mineração de Nataka; Villages areas – Áreas da Comunidade; 

área de licença 735C Natural 
estradas da comunidade limite da 
AIA de Mineração de Nataka 
Áreas da Comunidade 

desenhado por: Justin Green 
Data: 10 de Junho de 2022 

TÍTULO: 

Comunidades dentro da  
área do projecto 

DEPÓSITO DE MINERAIS PESADOS DA 
KENMARE: NATAKA 

PROJECTO: 

LEGENDA  
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Apesar do aumento das oportunidades de emprego associadas às operações da Kenmare, 

as estratégias de sobrevivência e os meios de subsistência ainda dependem largamente dos 

recursos locais, com uma dependência limitada nos recursos naturais de mais longe. As 

comunidades dentro da área do projecto tendem a depender predominantemente do uso e 

extracção de recursos a nível local. Embora o ambiente esteja actualmente a ser degradado, 

sob uma perspectiva ecológica e de diversidade de espécies, a população local ainda é capaz 

de extrair recursos naturais suficientes para sustentar um modo de vida de subsistência. A 

mina, no entanto, criou um centro de emprego e as comunidades ao redor do local da mina 

fornecem quadros de mão-de-obra substanciais. A renda salarial ganhou importância dentro 

da área mais ampla do projecto como um meio de vida alternativo à agricultura de 

subsistência  

 

O aumento acentuado dos rendimentos monetários disponíveis traduziu-se num aumento da 

procura de bens e serviços e, consequentemente, dos mercados para os fornecer. Embora 

isso seja mais acentuado nas comunidades nas imediações do local da mina actualmente 

desenvolvida, também se estende de maneira mais limitada às comunidades na área de 

Nataka. 

 

O Monitoramento Social e de Reassentamento (Nomad Consulting, 2022), constatou que 

houve um aumento na percentagem de famílias que afirmam os salários como fonte de renda 

dentro da área mais ampla do projecto, aumentando de 2,5% em 2017 para quase 12% em 

2021. Isso pode não estar relacionado ao emprego directo associado às operações de 

mineração, mas sim ao aumento indirecto da actividade económica associada à mina. O 

monitoramento de 2021 constatou que 65% da renda dos membros dentro da área mais 

ampla do projecto era proveniente da venda de produtos agrícolas e afins, enquanto 11% era 

da venda de pescado e 4,5% do auto-emprego. 

 

Os bens e despesas dos agregados familiares são indicadores importantes da riqueza dos 

agregados (Nomad Consulting, 2022). O monitoramento social dentro da área mais ampla do 

projecto realizado entre 2011 e 2014 indicou um aumento na propriedade de bens que muito 

provavelmente foi atribuído ao aumento da renda disponível ligada às oportunidades de 

emprego temporário criadas durante a fase de construção da mina. O monitoramento social 

de 2021 indicou que as posses de bens desde a conclusão da fase de construção estavam 

estáveis ou diminuíram. Os bens comuns incluem bicicletas, motocicletas, televisores, 

telefones celulares, rádios, enxadas de mão e redes de pesca (Nomad Consulting, 2022).   

4.5 EDUCAÇÃO 
Antes do estabelecimento da mina, o acesso à educação era limitado devido à falta de 

instalações escolares e materiais educacionais. Historicamente, as instalações escolares 

consistiam em estruturas improvisadas de pau-a-pique. A Kenmare construiu escolas 

primárias em Thipane, Mtiticoma, Naholoco, Nathaca, Matalahe, Pilivili, Mulimuni e Thibane, 

bem como um politécnico (escola de formação técnica) em Topuito. Está em andamento um 

programa de actualização da escola Pilivili para uma escola secundária, com algumas classes 

secundárias já sendo oferecidas (Nomad Consulting, 2022). Os dados socioeconómicos 

recolhidos nas áreas mais amplas indicam que os níveis de educação melhoraram 
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significativamente desde o investimento da Kenmare na educação, uma vez que o número 

de alunos matriculados nas escolas primárias locais aumenta anualmente. 

4.6 AGRICULTURA 

A produção de culturas das machambas que circundam as comunidades e em direcção às 

linhas de drenagem são principalmente milho, feijão e mandioca, sendo esta última a cultura 

de base na área do projecto, como é para a área circundante em geral. Os animais criados 

para consumo na área do projecto são geralmente restritos a galinhas, cabras e patos. 

 

4.7 CAMPAS 
As campas são extremamente importantes no ambiente cultural local. As comunidades 

geralmente têm um ou mais cemitérios localizados dentro de seus limites, bem como em seus 

arredores. As campas enquadram-se no domínio da autoridade tradicional, e a liderança 

tradicional é fortemente reforçada em torno de questões relacionadas. As campas e 

cemitérios dentro da área do projecto terão que ser documentados para fazer recomendações 

sobre como proteger ou realocar as campas que possam ser perturbadas pelas actividades 

de mineração. O actual processo de transferência empregado pela Kenmare para as áreas 

de Namalope e Pilivlli está bem estabelecido e resultou na transferência bem-sucedida e 

geralmente livre de conflitos desses cemitérios. 
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5 PROCESSO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO E 
DAS PARTES INTERESSADAS  

5.1 INTRODUÇÃO 

O Processo de Participação Pública (PPP) envolve consultas com o público em geral. O 

processo facilita a disseminação de informação sobre o projecto e a identificação das PI&As 

directa e indirectamente afectadas. 

O PPP será descrito em detalhes no Relatório de PPP que fornecerá as descrições de todas 

as reuniões realizadas durante a fase de EPDA da AIAS. Este será então expandido após as 

reuniões de divulgação pública do REIA para relatar todo o processo de engajamento. O 

documento final do PPP com todas as actas relevantes das reuniões e registos de presença 

serão enviados ao MTA, em conjunto com os outros relatórios completos da AIAS. 

Por meio do processo de PPP, todas as PI&As serão informadas sobre o projecto e suas 

possíveis implicações negativas, e o processo as ajudará a entender o projecto e seus 

potenciais benefícios para elas. Um PPP mal executado pode resultar em disputas e 

desacordos entre as comunidades, o desenvolvedor e as autoridades governamentais e levar 

à ruptura das estruturas sociais estabelecidas. 

Como parte desse processo, serão organizadas reuniões de consulta pública onde todas as 

PI&As serão convidadas e terão a oportunidade de expressar e registar suas preocupações, 

expectativas e comentários relacionados ao projecto proposto. 

5.2 LEGISLAÇÃO NACIONAL 

O engajamento das partes interessadas é um requisito legal para os projectos de Categoria 

A e o MTA preparou uma Directiva para o processo de Engajamento das Partes Interessadas 

publicada como Diploma Ministerial 130/2006 de 19 de Julho. Esta é mais reforçada no novo 

Regulamento do Processo de Reassentamento resultante das Actividades Económicas 

(Decreto 31/2012, de 8 de Agosto). O Artigo 13 deste Regulamento aponta a necessidade de 

garantir a Participação Pública em todo o processo de desenvolvimento e implementação de 

Planos de Acção de Reassentamento para projectos.  

A fase de PPP da AIAS irá: 

� Identificar as partes interessadas. 

� Divulgar informações para as partes interessadas. 

� Gerir um diálogo com o proponente da actividade. 

� Assimilar e considerar os comentários públicos recebidos. 

� Fornecer feedback em resposta aos resultados do diálogo e contribuições para 

demonstrar como estes foram levados em consideração no desenho da actividade. 
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5.3 PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 
O principal objectivo das reuniões de consulta pública do EPDA é divulgar os principais 

resultados do EPDA, apresentar os potenciais impactos e riscos identificados nesse momento 

e explicar o processo de AIA e quais estudos especializados serão realizados. 

A divulgação dos relatórios de EPDA e da AIAS incluirá reuniões públicas abertas nas 

comunidades vizinhas e nos postos administrativos de Larde e Moma e envolverá as 

seguintes etapas: 

� Preparação da lista das partes interessadas. 

� Consultas preliminares com as comunidades, Governo e organizações não 

governamentais. 

� Submissão do EPDA e da AIAS às instituições relevantes e disponibilização dos 

relatórios para consulta antes das reuniões públicas. 

� Preparação e entrega de cartas-convite às partes interessadas relevantes. 

� Realização de reuniões de consulta pública nas comunidades afectadas. 

 

Antes das reuniões públicas, será disponibilizado um rascunho do presente documento do 

EPDA em um website público e serão distribuídas cópias impressas em locais-chave para a 

visualização do público. Os detalhes das reuniões públicas serão divulgados nos jornais e 

nas rádios locais. 
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6 AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE RISCO AMBIENTAL 
E SOCIAL 

6.1 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE RISCO 

Para orientar o desenvolvimento dos TdR para os estudos especializados e AIAS, foi aplicada 

uma abordagem estruturada de avaliação de risco para identificar questões ambientais e 

sociais (A&S) e avaliar a importância dessas questões. O risco foi avaliado combinando a 

significância com a potencial dificuldade para mitigar as questões, com o “grau de dificuldade 

para mitigar” interpretado em termos de eficácia, praticidade e custo-benefício. Em seguida, 

foi aplicada uma matriz de risco para chegar a uma classificação final do risco. 

Esta metodologia é descrita mais detalhadamente abaixo. É importante notar que a avaliação 

de risco, que é feita em alto nível, difere da avaliação de impacto que será usada pelos 

especialistas durante a fase de AIAS. A escala de significância ambiental avalia a 

importância de um determinado impacto. Essa avaliação precisa de ser realizada no contexto 

relevante, pois um impacto pode ser ecológico ou social, ou ambos. A avaliação da 

significância de um impacto depende muito dos valores da pessoa que faz o julgamento. Por 

esta razão, os impactos, em especial, de natureza social precisam de reflectir os valores da 

sociedade afectada. Foi aplicada uma escala de significância de impacto de quatro pontos 

(Tabela 6.1). 

Tabela 6.1: Escala de classificação de significância ambiental. 
Significância  Descrição 

Muito 
elevada (+) 

Muito 
elevada (-) 

Esses impactos constituiriam uma alteração importante e geralmente 

permanente no ambiente (natural e/ou social), e geralmente 

resultariam em efeitos graves/muito, graves, ou efeitos 

benéficos/muito benéficos. 

Elevada (+) Elevada (-
) 

Esses impactos geralmente resultarão em efeitos a longo prazo no 

ambiente social e/ou natural. Os impactos classificados como 

elevados precisarão de ser considerados pelos tomadores de decisão 

do projecto como constituindo uma alteração importante e 

normalmente de longo prazo no ambiente (natural e/ou social). Estes 

teriam de ser vistos com muita seriedade. 

Moderada 
(+) 

Moderada 
(-) 

Esses impactos geralmente resultarão em efeitos de médio a longo 

prazo no ambiente social e/ou natural. Os impactos classificados 

como moderados precisarão de ser considerados pelos tomadores de 

decisão do projecto como constituindo uma alteração bastante 

importante e geralmente de médio prazo para o ambiente (natural 

e/ou social). Esses impactos são reais, mas não substanciais. 

Baixa (+) Baixa (-) 

Esses impactos geralmente resultarão em efeitos de médio a curto 

prazo no ambiente social e/ou natural. Os impactos classificados 

como baixos não são geralmente importantes e normalmente 

constituem uma alteração de curto prazo no ambiente (natural e/ou 

social). Esses impactos não são substanciais e são prováveis de ter 

pouco efeito real. 
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O grau de dificuldade de mitigação dos diversos impactos varia de muito difícil a facilmente 

alcançável. As quatro categorias usadas estão listadas e explicadas na Tabela 6.2 abaixo. A 

viabilidade prática das medidas, viabilidade financeira das medidas e sua potencial eficácia 

foram levadas em consideração na decisão sobre o grau de dificuldade apropriado. 

Tabela 6.2:Escala de classificação do grau de dificuldade de mitigação. 
Dificuldade Descrição 

 
Muito difícil 

O impacto poderia ser mitigado, mas seria muito difícil garantir a eficácia e/ou o 

alcance técnico/financeiro 

Difícil O impacto pode ser mitigado, mas haverá alguma dificuldade em garantir a 

eficácia e/ou implementação 

Alcançável O impacto pode ser efectivamente mitigado sem muita dificuldade ou custo 

Facilmente 
Alcançável O impacto pode ser mitigado de forma fácil e eficaz 

A matriz de risco determina o nível geral de risco associado a um impacto comparando a 

significância do impacto com a sua dificuldade de mitigação e é mostrada na Tabela 6.3 

abaixo. 

Tabela 6.3: Matriz de risco derivada da combinação da significância do impacto e da dificuldade 
de mitigação. 

Potencial de 
Mitigação 

 
Significância do Impacto 

Baixa Moderada Elevada Muito elevada 
 

Muito difícil Risco médio Risco grande Risco Extremo Risco extremo 

Difícil Risco Menor Risco médio Risco grande Risco extremo 

Alcançável Risco Menor Risco Menor Risco médio Risco grande 

Facilmente 
alcançável Risco Menor Risco Menor Risco Menor Risco médio 

 

Impactos de significância elevada a muito elevada e difícil a muito difícil de mitigar são 

considerados riscos ambientais ou sociais “extremos” para o projecto. Os impactos que são 

menos significativos e mais fáceis de mitigar são classificados como “grandes” a “médios” a 

“menores”, ou seja, geralmente impactos de significância baixa a moderada para os quais a 

mitigação é alcançável a facilmente alcançável. Os impactos podem, potencialmente, ter uma 

significância muito elevada mas se a mitigação for facilmente alcançável, estes são 

classificados como riscos 'médios', conforme a Tabela 6.3. As implicações das categorias de 

risco são explicadas na Tabela 6.4. 

Tabela 6.4: Categorias de risco. 
Risco Descrição 

Extremo 

Seriam necessárias acções mitigatórias significativas para reduzir esses riscos. Em 

alguns casos, pode não ser possível reduzir esses riscos extremos, o que significa 

que estes provavelmente impedirão que a opção seja usada (levantadas como sinais 

de alerta nesta avaliação). 
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Maior  

Esses riscos são de natureza grave, e sem medidas efectivas de mitigação seriam 

grandes entraves ao projecto. Estes precisariam de ser monitorados e geridos e, em 

combinação com os riscos maiores podem exigir o uso de uma opção diferente para 

atingir os objectivos do projecto. 

Médio  

Esses riscos são de natureza menos grave, mas ainda assim importantes, e precisam 

de ser reduzidos para o Tão Baixo quanto Razoavelmente Possível em benefício do 

meio ambiente ou da rede social afectada. Isoladamente, esses riscos são geralmente 

insuficientes para impedir que o projecto prossiga. 

Menor 
Esses riscos são geralmente aceitáveis para o projecto e o ambiente, e a mitigação é 

desejável, mas não essencial. As melhores práticas da indústria, no entanto, devem 

ser seguidas e os riscos mitigados para evitar um efeito cumulativo desses impactos. 

6.2 AVALIAÇÃO DE RISCO 
Consulte a Tabela 6.5 abaixo para obter os resultados da avaliação dos riscos biológicos e 

sociais associados ao Projecto de Minerais Pesados de Nataka, que são discutidos de acordo 

com os requisitos dos Padrões de Desempenho 2 a 8 da IFC (excluindo o 7) abaixo. A 

execução de uma AIASS para o projecto de Nataka que esteja alinhada com os Padrões de 

Desempenho da IFC garantirá o cumprimento do PD 1, uma vez que o escopo do trabalho 

inclui o cumprimento dos requisitos Moçambicanos para consulta pública, bem como o 

cumprimento dos requisitos da IFC de engajamento das partes interessadas. Isso ajuda a 

alcançar o princípio orientador do consentimento livre prévio e informado. Será compilado 

como parte da AIASS um Programa de Gestão Ambiental e Social (PrGAS), incluindo um 

programa de monitoramento, como condição necessária para o cumprimento do PD 1. Este 

PrGAS irá conectar-se ao sistema e planos de gestão existentes da Kenmare. Uma descrição 

suficientemente detalhada do projecto será apresentada como parte da próxima etapa desta 

AIASS quando mais informações sobre o projecto estiverem disponíveis.
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Tabela 6.5: Resumo dos riscos biofísicos e socioeconómicos na área do projecto. 

Questão 
Classificação 
da 
significância 

Comentário Potencial de 
Mitigação Mitigação Risco 

PD 2 – Trabalho e Condições de Trabalho 

Benefícios 
Nacionais e 
Regionais 

 
Moderada(+) 

Oportunidades económicas directas e indirectas serão 

criadas como resultado do Projecto de Minerais 

Pesados de Nataka. O acesso melhorado à área 

aumentará indirectamente a quantidade de entrada de 
dinheiro para as comunidades afectadas e 

assentamentos menores dentro da área do projecto e 

pode criar oportunidades para a venda de bens e 

serviços para a mina e funcionários da mina. Os 

serviços serão melhorados e a infraestrutura rodoviária 
ao redor da área de mineração proposta de Nataka 

será expandida, melhorando potencialmente o acesso 

e a prestação de serviços básicos para os residentes 

na área do projecto. O projecto irá resultar em 

benefícios económicos directos a nível provincial e 

nacional e qualquer rendimento gerado pela operação 
mineira aumentará significativamente a base tributária 

de Moçambique. As medidas de mitigação para 

aumentar esses benefícios são consideradas como 

facilmente alcançáveis a nível nacional e local. 

Facilmente 
Alcançável 

� Sempre que possível, os nacionais 

Moçambicanos devem ter preferência, 

especialmente quando for necessária 

mão-de-obra não qualificada e semi-

qualificada. 

Menor  

Criação de 
Emprego 

Elevada 
(+) 

A construção e operação da mina na área do projecto 

aumentará as oportunidades de emprego a nível local. 

Embora isso seja na sua maioria temporário, a 
operação de mineração proposta demonstrou que a 

base de habilidades na área aumenta devido aos 

gastos com responsabilidade social e iniciativas de 

treinamento implementadas em benefício dos 

moradores da área do projecto. No entanto, devido à 

Facilmente 
Alcançável 

� Sempre que possível, deve-se dar 

preferência aos cidadãos 

Moçambicanos, especialmente quando 

for necessária mão-de-obra não 

qualificada e semi-qualificada. 
Menor 
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falta geral de habilidades na área do projecto, é pouco 
provável que muitos moradores e pessoas afectadas 

pelo projeto sejam os beneficiários do emprego 

permanente, com oportunidades disponíveis 

geralmente limitadas às actividades da fase de 

construção. Apesar dessas desvantagens, como 

resultado das operações actuais, a mitigação 
demonstrou ser alcançável, e é provável que tenha 

uma significância positiva elevada a nível local. 

Portanto, é considerada uma grande oportunidade 

associada ao projecto e, inversamente, um risco 

menor. 

� Implementar iniciativas de treinamento 
apropriadas para melhorar e aumentar 

as habilidades definidas na área do 

projecto. 

Condições de 
trabalho 

Baixa 
(-) 

A força de trabalho é um activo valioso e, portanto, um 

relacionamento sólido entre trabalhadores e gestão é 
um ingrediente-chave para a sustentabilidade e o 

sucesso do projecto. A falha em estabelecer e 

promover um relacionamento sólido entre 

trabalhadores e gestão pode prejudicar o 

comprometimento e a retenção dos trabalhadores e 
pode minar o projecto. Por outro lado, através de uma 

relação construtiva entre trabalhadores e gestão, 

tratando os trabalhadores de forma justa e 

proporcionando-lhes condições de trabalho seguras e 

saudáveis, a Kenmare criou e pretende criar benefícios 

tangíveis. 

Alcançável 

� Continuar a implementar as políticas de 

Recursos Humanos (RH) da Kenmare de 

acordo com, e orientadas pelos 

requisitos do PD2 da IFC. 

Minor 

Saúde e 
segurança 
Ocupacional 

Moderada 
(-) 

Existem áreas de alto risco para a segurança pessoal, 
devido a equipamentos dentro da planta, poeira, 

movimentos significativos de veículos e outros perigos 

geralmente associados a uma planta industrial. 

Difícil 
� Implementar o plano de gestão de Saúde 

e Segurança Ocupacional existente para 

os trabalhadores e modificar, se 

necessário, para o local de Nataka 

Médio 
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Desenvolvim
ento Social 

Elevada 
(+) 

. A Kenmare Moma Associação de Desenvolvimento 
(KMAD) é uma organização de desenvolvimento 

independente sem fins lucrativos que apoia e contribui 

para o desenvolvimento da comunidade próxima à 

mina, apoia os membros da comunidade a melhorar os 

seus meios de subsistência e bem-estar e, ao fazê-lo, 

maximiza especialmente os benefícios sociais da mina. 

Facilmente 
Alcançável 

� Nenhuma identificada. 

Menor 

Migração 
interna 

Moderada 
(-) 

O projecto pode continuar a resultar em uma migração 
interna de candidatos a emprego para a área, o que 

demonstrou ocorrer com base nos resultados do 

monitoramento social (Nomad Consulting, 2022). Isso 

pode resultar em pressão contínua sobre os serviços 

sociais locais, como escolas e postos de saúde. Os 

procedimentos existentes em vigor não impediram a 
migração interna e, portanto, esse impacto 

provavelmente será de significância moderada. O facto 

de que a migração, embora tenha um impacto negativo 

na prestação de serviços, não foi, por outro lado, 

considerada como uma característica negativa central 
para as comunidades locais, impedindo assim que seja 

considerada de significância elevada. Estas questões 

serão tratadas na avaliação de impacto 

socioeconómico, mas actualmente existem 

procedimentos que parecem ser eficazes, contudo 

estes devem ser implementados. 

Muito Difícil 

� Continuar a investir em infraestrutura 

social, como escolas e outras iniciativas 

para reduzir a pressão sobre os serviços 

sociais locais e infraestrutura de saúde. 

Maior 

PD 3 - Prevenção e Controlo da Poluição 
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Resíduos 
Gerais e 
Perigosos 

Moderada 
(-) 

As operações de mineração geram resíduos gerais 
(alimentos, vidro, papel, madeira, metal, óleos e 

lubrificantes) que devem ser eliminados 

adequadamente em locais de resíduos designados. 

Além disso, as actividades de mineração podem causar 

derrames de materiais perigosos, que serão limitados 

se forem aplicadas as melhores práticas. O esgoto 
precisará de ser tratado e eliminado correctamente 

para evitar impactos nos recursos hídricos 

subterrâneos e superficiais. 

Alcançável 

� Implementar o Plano de Gestão de 

Resíduos Sólidos e Perigosos existente 

e modificá-lo para o local de Nataka, se 

necessário 

Menor 

Contaminaçã
o de águas 
superficiais e 
pluviais 

Moderada 
(-) 

As águas superficiais e pluviais podem ser 

contaminadas pelo contacto com poluentes associados 

às actividades de mineração, como óleos e graxas de 

oficinas, hidrocarbonetos provenientes de vazamento 
de camiões e bombas, e escoamento de áreas de 

reabastecimento, por exemplo. No entanto, uma vez 

que a maioria destas actividades terá lugar na área 

operacional existente, o impacto é considerado 

moderado. 

Facilmente 
Alcançável 

� As águas superficiais devem ser 

protegidas do contacto com quaisquer 

poluentes. 

� O escoamento de águas pluviais que 

passa por áreas potencialmente 
contaminadas deve ser capturado e 

tratado adequadamente antes de ser 

liberado. 

� A erosão e a sedimentação devem ser 

evitadas. 

Menor 

Uso da água 
 

Elevada 
(-) 

O processo de mineração requer uma quantidade 

significativa de água 

Facilmente 
Alcançável  

� Estabelecer um balanço hídrico. 

� Garantir que o uso da água esteja 
alinhado com as directrizes de Ambiente, 

Saúde e Segurança (ASS) da IFC 

específicas para o setor de mineração. 

� Desenvolver um Plano de Gestão 
Sustentável de Abastecimento de Água. 

Menor 
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� Planear cuidadosamente e consultar aos 
membros da comunidade. 

Quantidade 
de Água 
Subterrânea 

Moderada 
(-) 

As actividades de mineração afectarão o fluxo local de 

águas subterrâneas devido às actividades de captação 

de águas subterrâneas. Estas podem baixar o lençol 

freático e tornar mais difícil para as comunidades locais 

terem o acesso à água potável de poços subterrâneos. 

Muito Difícil  

� Deve ser realizado um estudo geo-

hidrológico detalhado. 

� Fazer-se o monitoramento cuidadoso 
dos níveis das águas subterrâneas para 

garantir que não ocorra super captação. 

Maior 

Qualidade da 
Água 
Subterrânea 

Moderada 
(-) 

 As actividades de mineração podem afectar a 
qualidade das águas subterrâneas locais devido ao 

efluente contaminado e à contaminação pelo contacto 

com resíduos. No entanto, a contaminação das águas 

subterrâneas é considerada pouco provável devido à 

natureza do material a ser tratado. 

Alcançável  

� Implementar uma gestão adequada dos 

fluxos de resíduos. 

Menor 

Ruído 
Moderada 

(-) 

A operação de mineração causará um aumento nos 

níveis de ruído ambiente nas áreas circundantes. Os 
moradores que vivem adjacentes à área do projecto 

serão os mais afectados pelo ruído, tanto durante as 

fases de construção quanto de operação. 

Alcançável 

� Implementar a prática padrão da 

indústria para reduzir os níveis de ruído 

e aplicar as medidas de mitigação 

actuais. 

Menor 

Qualidade do 
ar 

Moderada 
(-) 

A geração de poeira pode potencialmente impactar na 

saúde da comunidade e dos trabalhadores devido às 

concentrações elevadas de poeira, especialmente ao 

longo das duas estradas e áreas desmatadas. 

Alcançável 

� Implementar todas as medidas de 

mitigação actuais, incluindo: 

o Restrições de velocidade. 

o Superfícies molhadas de estradas 

perto de comunidades durante 

condições de vento. 

o Revegetação de áreas expostas o 
quão rápido quanto prático e viável 

possível. 

Menor 
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Aumento das emissões gasosas. � Implementar métodos de melhores 

práticas do sector, incluindo a instalação 

de depuradores. 

� Manter todos os veículos em boas 
condições de funcionamento. 

Uso de energia 
Moderada 

(-) 

A operação de mineração requer energia significativa 

que pode ter um impacto moderado no abastecimento 

nacional de energia. Alcançável 

� Sempre que possível, dimensionar 

correctamente os motores e bombas 
usados no processo de movimentação 

de minério. 

� Manter todos os veículos em boas 

condições de funcionamento. 

Menor 

Paisagem e 
Qualidade 
Visual 

Moderada 
(-) 

A paisagem natural de Nataka será significativamente 
perturbada pelo estabelecimento de uma mina. A 

vegetação será desmatada, grandes estruturas 

industriais serão construídas e veículos e 

equipamentos de movimentação de terra se tornarão 

familiares na paisagem. Assim, a estética da área do 
projecto será alterada devido à mina e infraestrutura 

associada. 

Alcançável 

� Implementar uma boa limpeza para 

minimizar a perturbação 

� Assegurar que a paisagem reabilitada se 
aproxime o máximo possível da 

paisagem original. 

�  Pode ser necessário colocar telas em 
torno das comunidades altamente 

impactadas. 

� Evitar iluminação excessiva à noite. 

Menor 

PD 4 – Saúde, Segurança e Protecção da Comunidade 

Acesso 
Elevada 

(-) 

A operação de mineração limitará o acesso a áreas 
específicas devido à presença da lagoa de dragagem e 

infraestrutura associada, e isso pode afectar as rotas 

de acesso existentes nas quais as comunidades locais 

dependem. Isso pode tornar o acesso aos recursos 

naturais e o acesso entre as comunidades difícil ou 

Alcançável  

�  Construção de novas estradas de 

acesso/rotas de desvio quando 

necessário. 

� Uso de sinais de aviso/trânsito quando 
necessário 

Médio 
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mais demorado. A estrada principal que liga as 
comunidades pode ser afectada pelas operações de 

mineração propostas. 

Segurança 
Elevada 

(-) 

A operação de mineração pode representar sérios 

riscos de segurança para indivíduos que entram no 

local sem autorização e informações de segurança 

apropriadas, bem como para comunidades adjacentes 

que vivem próximas ao local. A morte de um morador 

local seria de elevada significância. 

Alcançável  

� Isso pode ser mitigado restringindo o 

acesso a áreas pouco seguras. 

� Uso de sinais de aviso/trânsito quando 
necessário. 

Médio  

Impactos de 
tráfego 

Elevada 
(-) 

Embora tenha muitos benefícios, o desenvolvimento e 

a melhoria de estradas para atender a mina, bem como 

um aumento significativo no tráfego de veículos 

pesados, aumentará os riscos à saúde e segurança 

dos moradores. Haverá um aumento significativo na 

quantidade de movimentos de veículos nas 
proximidades da operação de mineração e, portanto, 

um aumento do risco de acidentes com veículos. 

Alcançável 

� Implementar a política de segurança 

rodoviária da Kenmare. O sucesso desta 

política é indicado pela falta de 
quaisquer fatalidades relacionadas à 

comunidade e pela notificação de todos 

os incidentes. 

� As empresas terceirizadas que prestam 
serviço de entrega devem ser obrigados 

a cumprir com esta política. 

� Implementar restrições de velocidade. 

� Usar sinais de alerta/trânsito. 

Médio  

Saúde e 
Doenças 
Transmissívei
s na 
comunidade 

Elevada 
(-) 

A imigração e o aumento da força de trabalho 

empregada na área podem ter um impacto negativo 

nos padrões de saúde das pessoas nas comunidades 

na área de expansão da mina. Isso, no entanto, precisa 
de ser entendido no contexto de uma série de 

questões. As taxas de malária são altas na área e é 

pouco provável que a migração interna aumente esses 

níveis. Além disso, a Kenmare implementou um 

Alcançável 

� Deve ser realizada uma Avaliação de 

Impacto na Saúde. 

� Implementar e realizar campanhas de 
consciencialização em saúde nas 

comunidades vizinhas como parte da 

iniciativa social. 

Médio 
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programa de prevenção da malária. Se isso for seguido 
na área de Nataka, a taxa de malária pode cair. De 

preocupação pode ser um aumento de HIV/SIDA e 

outras ITSs. As taxas de infecção actuais para as 

comunidades nas áreas não são conhecidas, mas a 

migração interna pode aumentar as taxas de infecção. 

PD 5 – Aquisição de Terras e Reassentamento Involuntário 

Reassentame
nto  

Elevada 
(-) 

O reassentamento pode incluir o deslocamento físico 

de pessoas devido à transferência de sua propriedade 
ou o deslocamento económico por meio da perda de 

actividades económicas e meios de subsistência. 

Qualquer reassentamento seria involuntário e, a menos 

que implementado correctamente, pode causar graves 

dificuldades de longo prazo, empobrecimento e danos 

ambientais, a menos que seja adequadamente gerido 
por meio de um plano de acção de reassentamento. O 

Projecto de Minerais Pesados de Nataka resultará na 

transferência física de várias pessoas e na perda de 

campos agrícolas.  

Difícil 

� Desenvolver e implementar um Plano de 

Acção de Reassentamento. 

� Implementar um Plano de Engajamento 
das Partes Interessado abrangente. 

� Cumprir com o Padrão de Desempenho 

5 da IFC sobre reassentamento 

involuntário. 

� Implementar um plano de acção de 
reassentamento para mitigar esse 

impacto. 

� Assegurar que as lições aprendidas nos 
programas de reassentamento 

anteriores sejam aplicadas em Nataka 

Maior 

Perda de terra 

e acesso a 

recursos 

Elevada 
(-) 

A perda de terras e recursos produtivos, bem como a 

possível perda de propriedades, provavelmente será 
um dos impactos de maior preocupação para a 

população afectada. O acesso à terra e aos recursos 

que fluem desta terra é de importância crítica para 

sustentar a subsistência em comunidades que são 

extremamente vulneráveis como resultado da pobreza 
e seu isolamento de actividades geradoras de renda. 

Difícil 

� Conforme acima 

� Desenvolver um Plano de Restauração 

dos Meios de Subsistência 

Maior  
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As famílias vulneráveis serão mais significativamente 
afectadas e, embora a transferência planeada e 

assistida e a reabilitação da terra possam mitigar isso 

até certo ponto, prevê-se que o impacto seja de 

significânciaelevada pelas seguintes razões: 

� Capacidade reduzida de sobrevivência dos 
agregados familiares. 

� Aumento da pressão sobre a terra e os recursos 
circundantes. 

� Aumento da morbidade e desnutrição. 

� Aumento da pressão sobre as mulheres para 
sustentar a família. 

� Perda de propriedades, machambas e laços 
ancestrais. 

� Perda de reivindicações tradicionais de terra. 

� Aumento do potencial de conflito sobre o acesso à 
terra e recursos. 

� Perda de acesso aos recursos madeireiros. 

� Perda de recursos comunais, e 

� Aumento da pressão sobre a pesca local. 

Mudanças nos 

sistemas e 
estruturas 

sociais  

Elevada 
(-) 

Os sistemas e estruturas sociais que evoluíram na área 

de Moma ao longo de gerações não são estáticos, mas 

têm respondido dinamicamente às mudanças no 

ambiente social. Qualquer desenvolvimento da escala 

do projecto proposto resultará em mudanças sociais 

significativas e a influência do projecto da Kenmare nos 
vários sistemas e estruturas sociais da comunidade 

Alcançável  

� Realizar uma avaliação de impacto 

social abrangente para identificar 

questões e preocupações. 

� Identificar intervenções e projectos 
sociais e ambientais adequados para 

minimizar a ruptura social. 

Médio 
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provavelmente será experimentada de várias maneiras 

– tanto positivas quanto negativas. 

 

 

PD 6 – Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais 

Perda de 
vegetação e 

biodiversidade  

Moderada 
(-) 

O Projecto proposto de Minerais Pesados de Nataka 

resultará na perda directa de vegetação nativa dentro 

do traçado da mina e áreas adjacentes para 

infraestrutura secundária. A perda de vegetação nativa, 
por sua vez, resultará na perda de biodiversidade e 

Espécies de Interesse para a Conservação. 

Difícil 

� A reabilitação da vegetação nativa ou o 

restabelecimento da mandioca e outras 
culturas na paisagem pós-mineração é 

possível. No entanto, a mitigação 

através da reabilitação da paisagem 

perturbada seria difícil de alcançar, uma 

vez que se prevê que as comunidades 
locais possam preferir que a área seja 

utilizada para a produção de culturas e 

lotes florestais, a fim de manter os meios 

de subsistência após a mineração. 

� As medidas de mitigação identificadas 
na avaliação de impacto da vegetação 

devem ser implementadas durante as 

fases relevantes do desenvolvimento 

proposto. 

Médio 

Habitat 

fragmentation 

and loss of 

fauna  

Moderada  
(-) 

A perda de vegetação nativa está associada à perda e 

fragmentação do habitat. A perda e fragmentação de 
habitats podem levar à perda de populações viáveis, 

especialmente em animais que requerem grandes 

áreas de habitação. A fragmentação tem sérios 

impactos nas florestas e espécies florestais; no 

entanto, a fragmentação nas terras húmidas tem 

Difícil  

� Reabilitar áreas perturbadas. 

� As medidas de mitigação identificadas 

na avaliação do impacto na fauna devem 
ser implementadas durante as fases 

relevantes do desenvolvimento 

proposto. 

Médio 
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impactos mínimos, pois a maioria da fauna são 
habitantes sazonais. Os padrões actuais de uso da 

terra já tiveram um impacto significativo na fauna 

existente, tanto devido à agricultura tradicional 

itinerante que resulta na fragmentação do habitat e a 

caça. 

 

Reabilitação    �   

Perturbação 

das linhas de 
drenagem e do 

rio Larde 

Elevada 
(-) 

A área do projecto de Nataka inclui vários afluentes 

terciários que desaguam em um dos principais 

afluentes secundários do Rio Larde. Estas 

características de drenagem linear se inclinam 

principalmente de sul para norte e drenam o local para 
a planície de inundação do Larde. As operações de 

mineração resultarão na perda de vários desses 

afluentes. Além disso, a mineração pode resultar na 

erosão, sedimentação ou subsequente degradação do 

sistema do Rio Larde e da vegetação ripária associada. 

Difícil 

� Todos os mecanismos de controle de 

erosão devem ser regularmente 

mantidos. 

� A revegetação de superfícies 
perturbadas deve ocorrer imediatamente 

após a conclusão das actividades de 

mineração. 

Maior 

Impactos da 
mineração na 

produtividade 

do solo  

Elevada 
(-) 

O processo de mineração impacta nas propriedades 

físicas e químicas do solo, pois o perfil do solo é 
perturbado durante a mineração e o material fino 

(lamas) é perdido. A produtividade do solo superficial 

pode ser reduzida devido ao empilhamento inicial, 

embora nos anos posteriores ocorra um empilhamento 

muito limitado ou nenhum. No entanto, a perturbação e 

o manuseamento do solo podem resultar em alterações 
na capacidade de troca catiónica, na capacidade de 

retenção de água e na erodibilidade dos solos. Essas 

alterações na fertilidade do solo impactam também na 

Difícil 

� Precisa de ser tentada a combinação de 

materiais de lama e areia durante a 

reabilitação, embora estudos anteriores 

tenham mostrado que é difícil. 

Maior  
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produtividade das culturas e no potencial agrícola da 

terra. 

 

PS 8 – Património Cultural  

Campas  
Moderada 

(-) 

As campas são parte integrante das famílias e 

comunidades. A remoção física ou transferência de 

campas é um impacto sensível que pode causar 

desorientação social e insegurança psicológica às 

comunidades. A transferência pode também aumentar 
a tensão social dentro do seio familiar, rompendo a 

estabilidade social. 

Alcançável 

� Qualquer transferência deve ocorrer com 

a plena participação das famílias e 

comunidades afectadas, e todos os 
custos relacionados devem ser cobertos 

pelo desenvolvedor. 

Menor  
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7 TERMOS DE REFERÊNCIA PARA OS ESTUDOS 
DE ESPECIALIDADE 

Embora a CES tenha uma riqueza de dados de base biofísicos e socioeconómicos das áreas 

mais amplas de Namalope, Pilivili, Nataka e Congolone e se baseie neles tanto quanto 

possível, ainda é necessário concluir os estudos especializados (incluindo levantamentos de 

campo) dentro da área específica de estudo como parte deste processo. No entanto, as 

informações existentes disponíveis para a área mais ampla serão usadas para contextualizar 

o local e quaisquer questões como Espécies de Interesse para a Conservação (EIC) que 

possam ser identificadas. 

7.1 ESTUDOS DE ESPECIALIDADE NECESSÁRIOS COMO PARTE DO 
PROJECTO 

Serão realizados os seguintes estudos de especialidades para complementar e fundamentar 

a AIAS: 

� Avaliação da Vegetação 

� Avaliação da Fauna Terrestre 

� Uso dos Solos, Terra e dos Recursos Naturais e Avaliação Agrícola 

� Avaliação das Águas Subterrâneas 

� Avaliação da Água Superficial (incluindo o levantamento de base) 

� Avaliação das Terras Húmidas 

� Avaliação do Impacto Socioeconómico, incluindo Avaliação Cultural e Patrimonial 

� Avaliação de Impacto na Saúde 

� Avaliação da Radiação 

� Avaliação da Gestão de Resíduos 

� Avaliação da Qualidade do Ar (incluindo o levantamento de base) 

� Avaliação do Ruído (incluindo o levantamento de base) 

� Estratégia de reabilitação 

� Avaliação do Manuseamento de materiais, da Infraestrutura e Transporte 

 

As secções a seguir definem as tarefas que serão realizadas para avaliar os impactos 

potenciais que o projecto teria dentro do campo específico de especialização e listam os 

Termos de Referência (TdR) específicos para cada estudo de especialidade É 

responsabilidade do especialista determinar a melhor abordagem, metodologias e análises 

para garantir que todas as questões sejam adequadamente cobertas e avaliadas, incluindo 

todas as questões levantadas pelas Partes Interessadas e Afectadas (PI&As). 

7.1.1 Avaliação da Vegetação 

O projecto proposto resultará na perda de vegetação nativa durante as fases de construção 

e operação. A vegetação é um aspecto importante da paisagem e do funcionamento 
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ecológico da área e fornece habitats importantes para muitas espécies faunísticas, em 

particular aves, insectos e répteis. A remoção da vegetação associada ao projecto proposto 

terá, portanto, um impacto nos processos ecológicos, na disponibilidade de habitat faunístico, 

nos serviços ecossistémicos e Espécies de Interesse para a Conservação, entre outros. A 

remoção da vegetação nativa criará habitats “abertos” que favorecem o estabelecimento de 

vegetação indesejável (espécies de plantas exóticas) em áreas que normalmente são muito 

difíceis de erradicar, o que pode representar uma ameaça aos ecossistemas circundantes. 

Como tal, são necessários dados de base da vegetação da área para avaliar os impactos 

relacionados a esta perda de vegetação e para facilitar a reabilitação. 

Os termos de referência específicos para a avaliação da vegetação são os seguintes:  

� Registar as espécies de plantas que ocorrem na área do depósito de Nataka, com base 

em levantamentos de campo. 

� Identificar quaisquer espécies de interesse para a conservação, nomeadamente 

espécies com estado de conservação ou que sejam endémicas da área. 

� Comentar sobre o estado de conservação de espécies vegetais específicas. 

� Compilar um mapa da área da vegetação ou do habitat em larga escala. Este mapa de 

vegetação deve indicar a extensão em que as actividades de mineração poderiam 

afectar cada vegetação ou tipo de habitat, tais como os impactos nas terras húmidas 

localizadas na área de concessão. 

� Registar o maior número possível de espécies vegetais de importância etnobotânica e 

integrar esta informação no Uso dos Solos, Terra e Recursos Naturais e Avaliação 

Agrícola. 

� Avaliar o grau de dependência dos habitantes locais na vegetação das áreas imediatas 

e circunvizinhas, e o impacto que a remoção dessa vegetação teria na comunidade. A 

ligação estreita com os cientistas sociais será essencial. 

� Identificar espécies exóticas invasoras e os níveis de infestação, com foco particular na 

reabilitação que reduziria a significância desse impacto. 

� Trabalhar em consulta com outros especialistas para garantir que as ligações entre os 

vários sistemas são compreendidas. 

� Avaliar a significância ambiental desses impactos usando uma metodologia que cumpra 

com as melhores práticas internacionais. 

� Fornecer recomendações práticas e realistas para mitigar os impactos com foco 

particular na reabilitação que reduziria a significância da perda de vegetação. 

7.1.2 Avaliação da Fauna 

A remoção da vegetação e as actividades de construção associadas (incluindo ruído e 

movimento de veículos) poderiam resultar na mortalidade ou perturbação de espécies da 

fauna e o subsequente movimento de espécies para fora da área. Além disso, a perda de 

vegetação coincide com a perda de habitat faunístico, o que poderia impactar os locais de 

alimentação, reprodução e criação de espécies faunísticas dentro da área do projecto durante 

a construção. Portanto, é importante avaliar o nível de impacto na biodiversidade e, em 

especial, nos grupos faunísticos que fazem uso dos habitats que serão perdidos como 

resultado da mineração e do desmatamento. Embora o local tenha sido severamente 



Relatório do EPDA  

CES Environmental and Social Advisory Services 
 

DEPÓSITO DE MINERAIS PESADOS DE NATAKA 
86 

  

 

depredado de espécies de fauna nativas devido à caça e perda anterior de habitat, é 

necessário determinar a condição de base da área para avaliar os impactos nas espécies de 

fauna decorrentes da perda adicional de habitat e fontes de alimentação. 

Os termos de referência específicos para a avaliação da fauna são os seguintes:  

� Avaliar o valor de conservação das várias comunidades vegetais e habitats ecológicos 

na área, a fim de avaliar a significância da perda de habitat em grupos faunísticos como 

resultado do desenvolvimento. 

� Definir e mapear habitats faunísticos que são sensíveis e requerem conservação. Essas 

áreas podem precisar de ser definidas como áreas de Não-Avançar ou de 

Desenvolvimento Restrito. 

� Rever o traçado da mina e comparar com os mapas de sensibilidade da vegetação. 

Quaisquer conflitos ou áreas que possam ser impactadas precisarão de ser observados 

e avaliados. 

� Realizar um levantamento rápido para avaliar a diversidade de espécies de anfíbios, 

répteis, aves e mamíferos na área. 

� Identificar quaisquer espécies de fauna raras ou em Perigo de extinção que requeiram 

consideração no programa de conservação. 

� Descrever os impactos do uso actual da terra, para que os impactos potenciais do 

desenvolvimento no ambiente natural possam ser entendidos nesse contexto. 

� Determinar os impactos da construção e operação do empreendimento proposto na 

biodiversidade faunística da área. 

� A significância dos potenciais impactos e benefícios deve ser avaliada usando a 

metodologia da CES. Quaisquer previsões precisarão de incluir a confiança nos 

impactos a ocorrerem e a significância desses impactos que estão a ocorrem na fauna 

local. 

� Fornecer recomendações e medidas de mitigação que irão reduzir os impactos 

negativos na ecologia local e optimizar os benefícios de conservação. 

� Desenvolver um programa de monitoramento para garantir a implementação efectiva 

das medidas de mitigação recomendadas. 

7.1.3 Avaliação do Uso dos Solos, Agrícola, da Terra e dos Recursos Naturais 

O objectivo deste estudo é determinar a condição dos solos existentes e os padrões de uso 

da terra, e os impactos que o projecto de mineração proposto teria nos solos e nos padrões 

de uso da terra tanto dentro da concessão quanto nas áreas circundantes. 

Os termos de referência específicos para a Avaliação do Uso dos Solos, Agrícola, da Terra e 

dos Recursos Naturais são os seguintes: 

� Fornecer, a nível de reconhecimento, um mapa de solos da área de mineração 

proposta. 

� Identificar e comentar sobre os diferentes padrões de uso da terra dentro da concessão 

(por exemplo, níveis de produtividade) e relacioná-los com outras áreas de Moçambique 

para fins comparativos. 

� Avaliar a capacidade/adequação da área a nível de reconhecimento e comentar sobre 
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o potencial produtivo da área para agricultura e outros usos da terra. 

� Envolver-se com os cientistas sociais para garantir que as questões relacionadas ao 

uso da terra sejam feitas durante a avaliação de impacto social, para esclarecer as 

complexidades associadas ao uso da terra para subsistência. 

� Mapear o uso da terra existente e alinhar as categorias de uso da terra com o mapa de 

vegetação. 

� Identificar potenciais alimentos, culturas de rendimento e espécies de aflorestamento 

que possam ser utilizadas no processo de reabilitação. 

� Assegurar que o estudo aborda quaisquer outras questões relacionadas ao uso da terra 

levantadas durante a delimitação do âmbito. 

� Desenvolver um programa de monitoramento para garantir a implementação efetiva das 

medidas de mitigação recomendadas. 

7.1.4 Avaliação das Águas Subterrânea e Superficial 

Espera-se que as actividades no local incluam, em última análise, uma operação de 

mineração por dragagem com planta de concentração flutuante, mineração suplementar, 

como mineração a seco, mineração hidráulica (usando canhão de água) e infraestrutura de 

mineração associada, incluindo eliminação de rejeitos para a TSF e o traçado do minerado 

por dragagem, bombeamento e transportado da CMP (HMC) para a PSM (MSP) na sua 

localização actual, em Namalope. Em termos de recursos hídricos, o uso de águas 

subterrânea e superficial durante as actividades de mineração pode pressionar o 

abastecimento local de água, seja quantitativa (reduzindo o rendimento do abastecimento 

local) ou qualitativamente (contaminando as fontes de água e reduzindo a adequação ao uso) 

ou ambos. A mineração terá, portanto, impacto nos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos. A Kenmare já iniciou um estudo hidrogeológico, pelo que este estudo deve 

avaliar os impactos na qualidade e quantidade da água relativos aos recursos hídricos 

superficiais dentro da área demarcada do depósito. 

Os termos de referência específicos para o estudo são: 

� Verificar o estado ecológico e o funcionamento da rede de drenagem. 

� Fornecer uma caracterização básica dos recursos hídricos, incluindo variações 

sazonais, com base em informações existentes, incluindo quantidades e qualidades da 

linha de base. 

� Identificar quaisquer impactos ambientais sobre os recursos hídricos que possam 

resultar do processo de mineração.  

� Identificar impactos significativos que podem resultar tanto directa como indirectamente 

do uso da água durante a mineração. 

� Comentar sobre quaisquer riscos de poluição dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos na área do projecto. 

� Abordar o impacto que a água de dragagem pode ter no abastecimento de água potável. 

� Identificar quaisquer outros impactos significativos que possam resultar indirectamente 

da captação de água na área de concessão. 

� Determinar se haverá algum impacto cumulativo nos recursos hídricos. 

� Determinar as implicações sociais da captação de água. 
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� Desenvolver um modelo hidrológico superficial adequado para simular a hidrologia de 

superfície de cada sub-bacia de captação para fundamentar os fluxos de águas pluviais 

e humidade dentro das terras húmidas antes da mineração, durante a operação e 

potencialmente para a paisagem pós-mineração. Obter dados do hidrogeologista sobre 

o fluxo de base (fluxo de retorno da água subterrânea) para contributo no modelo. 

� Trabalhar em consulta com outros especialistas para garantir que as ligações entre os 

vários sistemas sejam compreendidas. 

� Avaliar a significância dos impactos e fornecer recomendações práticas e realistas (sob 

uma perspectiva de custo) para mitigar os impactos. 

� Desenvolver um programa de monitoramento para garantir a implementação efectiva 

das medidas de mitigação recomendadas. 

7.1.5 Avaliação das Terras Húmidas 

Um estudo preliminar de sinal de alerta das terras húmidas (WCS, 2021) foi realizado para o 

depósito de Nataka, que destacou vários potenciais riscos e impactos para as terras húmidas 

que poderiam se materializar caso a mineração continuasse. De importância crítica é 

desenvolver uma compreensão detalhada da hidrologia das terras húmidas, o principal factor 

de formação e manutenção das terras húmidas na paisagem, bem como as prováveis 

alterações na hidrologia das terras húmidas provocadas pela mineração. Esta compreensão 

da hidrologia das terras húmidas permitirá a interpretação e previsão dos prováveis impactos 

no habitat das terras húmidas e na biota das terras húmidas, bem como ajudará a prever 

melhor as prováveis implicações para o abastecimento de água doméstico e agrícola e a 

perda de recursos agrícolas associados às terras húmidas. 

Os termos de referência específicos para a avaliação de terras húmidas são os seguintes: 

� Deve ser estabelecida uma linha de base detalhada da qualidade da água pré-

mineração para todos os sistemas de terras húmidas afectados. Isso é fundamental 

para permitir a avaliação de quaisquer alterações na qualidade da água durante e após 

a mineração. 

� A avaliação de base das terras húmidas, incluída como parte deste estudo, deve ser 

expandida para incluir a verificação de campo de todos os sistemas de terras húmidas 

prováveis de serem afectados pelas actividades de mineração propostas. Devem ser 

incorporados os resultados de outros estudos especializados (especificamente 

avaliações hidrológicas - incluindo modelagem de águas superficiais e subterrâneas - e 

avaliações ecológicas) na avaliação de terras húmidas e realizada uma avaliação de 

impacto detalhada. 

� Avaliar se as terras húmidas são sustentadas por fluxos de base de águas superficiais 

ou subterrâneas ou por uma combinação de ambas as fontes. Isso precisará de ser um 

esforço colaborativo com o hidrogeologista. 

� Preparar um mapa que demarca a área de drenagem local relevante da(s) respectiva(s) 

terra (s) húmida(s), ou seja, a terra húmida, a sua respectiva bacia hidrográfica e outras 

terras húmidas num raio de 500m da área de estudo para demonstrar, do ponto de vista 

holístico, a conectividade entre o local e as regiões vizinhas, ou seja, a zona de 

influência. 
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� Elaborar mapas que ilustrem as áreas de terras húmidas demarcadas, delineadas a 

uma escala 1:10 000, juntamente com uma classificação das áreas das terras húmidas 

delineadas. 

� Determinar o estado ecológico das terras húmidas e riparianas e estimar a sua 

biodiversidade, conservação e importância do ecossistema. Esta determinação deve 

incluir estudos avifaunísticos, herpetológicos ou de invertebrados. 

� Recomendar zonas tampão e áreas de Não-Avançar ao redor de quaisquer áreas de 

terras húmidas delineadas com base na legislação relevante, melhor prática ou 

julgamento profissional para aqueles sistemas que possuem valor ecológico e que 

devem ser mantidos. Isso é particularmente importante onde quaisquer áreas de terras 

húmidas ou corpos d'água fornecem serviços ecológicos, como recursos alimentares 

para os humanos. 

� Fornecer medidas de mitigação práticas para minimizar os impactos ambientais e 

sociais associados à perturbação da zona húmida. 

� Recomendar acções específicas que possam melhorar o funcionamento das terras 

húmidas nas áreas, permitindo o potencial de uma contribuição positiva do projecto, por 

exemplo, utilidade das terras húmidas artificiais no controlo de águas pluviais. 

� Fornecer arquivos georreferenciados de formas GIS das áreas de terras 

húmidas/ribeirinhas.  
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7.1.6 Avaliação Socioeconómica 

O projecto resultará em benefícios económicos nacionais, regionais e locais. Embora este 

projecto envolva a transferência de uma operação existente e a sustentação do 

desenvolvimento existente, prevê-se que este projecto apoie o desenvolvimento 

infraestrutural e, a nível local, proporcione oportunidades de emprego e benefícios 

decorrentes dos efeitos multiplicadores associados a estes. 

 

Os objectivos principais deste estudo serão: 

� Fornecer uma descrição detalhada do ambiente socioeconómico dentro e ao redor da 

área do projecto. 

� Fornecer dados socioeconómicos empíricos para serem usados como linha de base 

para monitoramento futuro. 

� Analisar os potenciais impactos do projecto proposto. 

� Fornecer directrizes para limitar ou mitigar os impactos negativos e optimizar os 

benefícios do projecto proposto, levando em consideração a experiência adquirida 

durante o projecto de Namalope até ao momento. 

 

Os termos de referência específicos para a avaliação socioeconómica são os seguintes:   

� Descrever o ambiente socioeconómico local, com particular referência às comunidades 

que serão directamente afectadas pelo projecto. 

� Realizar reuniões de grupos focais com grupos vulneráveis para garantir que suas 

preocupações e necessidades sejam compreendidas. 

� Avaliar a significância dos potenciais impactos ambientais e sociais na população local 

e no Distrito. 

� Identificar os impactos relacionados ao projecto e fornecer recomendações para mitigar 

os impactos negativos e optimizar os impactos positivos, levando em consideração a 

experiência adquirida com o projecto de Namalope. 

� Avaliar a significância social desses impactos e fornecer medidas de mitigação. 

� Descrever os benefícios económicos diretos e indiretos do projeto a nível local, regional 

e nacional. Como opção, considerar o uso de modelos económicos que possam 

quantificar os benefícios económicos directos e indirectos, bem como as ligações 

anteriores e posteriores, efeitos multiplicadores e benefícios reais que podem surgir 

decorrentes de oportunidades de emprego. 

� Investigar possíveis efeitos nos meios de subsistência, níveis de renda, níveis de 

educação, segurança alimentar e outros factores relevantes para a capacidade das 

comunidades afectadas de participar dos potenciais benefícios económicos que o 

projecto pode oferecer. 

� Se necessário, realizar levantamentos necessários para quantificar o número de 

agregados familiares (e pessoas) que podem precisar de ser reassentadas como 

resultado do projecto. 

� A consulta às partes interessadas deve ser feita de forma a contribuir para a formulação 

de um Plano de Acção de Reassentamento (PAR) ou Plano de Restauração dos Meios 

de Subsistência. 

� Avaliar como o projecto pode contribuir para a alavancagem de programas da 

comunidade. 
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� Desenvolver um programa de monitoramento para garantir a implementação efectiva 

das medidas de mitigação recomendadas. 

� Estudo de impacto social para incluir especificamente impactos devido à perda/redução 

do abastecimento de água doméstico, perda de abastecimento de água para irrigação 

de culturas, perda de habitat de terras húmidas e de solos orgânicos para cultivo. 

7.1.7 Avaliação Cultural e Patrimonial 

O projecto pode resultar na perda de locais culturais e patrimoniais e, para cumprir com o 

Padrão de Desempenho 8 da IFC, é necessária uma avaliação para: 

 

� Determinar a probabilidade de encontrar vestígios arqueológicos e culturais 

significativos na área do projecto. 

� Identificar e mapear (quando aplicável) a localização de quaisquer vestígios 

arqueológicos ou sítios culturais significativos (em consulta com os especialistas 

sociais). 

� Avaliar a sensibilidade e a significância dos vestígios arqueológicos e locais culturais 

na área do projecto. 

� Juntamente com o especialista social, obter uma compreensão das crenças e práticas 

culturais, em particular daquelas relacionadas a locais de significância cultural que 

podem ser afectados. 

� Identificar medidas de mitigação para proteger e manter quaisquer locais e vestígios 

arqueológicos valiosos e quaisquer áreas culturalmente importantes que possam existir 

dentro da área do projecto. 

� Identificar quaisquer locais de importância histórica ou cultural e estabelecer áreas 

proibidas. 

� Obter uma compreensão das crenças e práticas culturais, em particular daquelas 

relacionadas a locais de significância cultural que podem ser afectadas. 

� Desenvolver um programa de monitoramento para garantir a implementação efetiva das 

medidas de mitigação recomendadas. 

7.1.8 Avaliação de Impacto na Saúde 

A primeira fase no desenvolvimento de um plano de acção de saúde comunitária baseada 

em evidências para o projecto de Nataka envolve um levantamento da delimitação do âmbito 

que será realizado e fundamentará a recolha de dados da linha de base e também o processo 

de avaliação de risco e do impacto. O relatório de delimitação do âmbito da AIS incluirá: 

 

� Desenhar o perfil das comunidades potencialmente afectadas e impacto das áreas de 

interesse de. Isso será concluído em conjunto com as avaliações sociais. 

� Analisar áreas de saúde ambiental que incluem determinantes de saúde e resultados 

de saúde. Isso incorporará tanto os impactos na saúde quanto as necessidades de 

saúde. Esta é a metodologia preferida da IFC, que foi adoptada para garantir que seja 

usado um método sistemático. 

� Rever as actividades e relatórios anteriores realizados durante o projecto de Namalope. 

� Identificar lacunas de dados relevantes que possam existir nos dados da linha de base. 
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Esta fase permitirá que sejam determinados termos de referência claros para a 

avaliação abrangente do impacto na saúde e o desenvolvimento futuro do plano de 

gestão de saúde comunitária. 

� Identificar as principais partes interessadas e desenvolvimento de um fórum de partes 

interessadas para apoiar o desenvolvimento do plano de gestão na próxima fase. 

 

Será adoptada uma abordagem integrada, na qual a recolha de dados na saúde (na forma 

de levantamentos de agregados familiares e discussões de grupos focais) será incorporada 

como parte das avaliações de impacto social. Dados quantitativos e qualitativos serão usados 

para realizar uma avaliação de impacto. O levantamento de nível de delimitação do âmbito 

não deve envolver nenhum exame médico físico ou amostragem de tecido/sangue. 

7.1.9 Avaliação do Impacto da Radiação 

O objectivo do estudo é examinar os aspectos radiológicos do projecto, uma vez que se sabe 

que o corpo de minério contém minerais enriquecidos com urânio e tório, que serão 

concentrados e extraídos durante a mineração e o processamento. Além disso, serão 

produzidos uma variedade de fluxos de resíduos contendo urânio e tório. A presença de 

urânio e tório nos produtos, resíduos e efluentes do projecto resultará na exposição dos 

trabalhadores e da população às radiações ionizantes. Essas questões precisam de ser 

identificadas e tratadas. Processos adicionais de saúde e segurança podem ser necessários 

se forem identificados impactos cumulativos. 

Os termos e referências específicos para a Avaliação de Impacto de Radiação incluem o 

seguinte:  

� Fornecer uma visão geral de base das fontes de radiação e exposição. 

� Fornecer uma visão geral dos materiais radioactivos de ocorrência natural na mineração 

e processamento de minerais pesados. 

� Fornecer uma visão geral do sistema internacional de limitação de dose recomendado 

pela Comissão Internacional de Protecção Radiológica (ICRP), Agência Internacional 

de Energia Atómica (AIEA) e Agência Nacional de Energia Atómica (ANEA). 

� Fornecer uma breve revisão dos padrões de segurança e documentos de orientação na 

mineração de Materiais Radioactivos de Ocorrência normal (NORM) produzidos pela 

IAEA e as práticas implementadas pela Kenmare para demonstrar a conformidade. 

� Fornecer um resumo das informações actualmente disponíveis sobre as características 

radiológicas dos corpos de minério de Nataka e comparar com o corpo de minério de 

Namalope. 

� Resumir os níveis de radiação gama de base no corpo de minério e comparar com as 

normas mundiais e o corpo de minério de Namalope. Fornecer comentários sobre 

quaisquer aspectos que exijam investigação e dados adicionais. 

� Concluir uma análise de radiação de espectro completo de amostras ambientais 

(limitado a 10 amostras). 

� Dar recomendações sobre as componentes e metodologia de um levantamento da linha 

de base abrangente de radiação no corpo de minério. 

�  Identificar as potenciais vias de exposição radiológica para trabalhadores e público que 
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podem resultar das actividades propostas de mineração e processamento. 

� Fornecer uma visão geral das componentes dos programas de protecção radiológico 

que serão necessários durante as operações de mineração e processamento de 

minerais. 

� Fornecer recomendações genéricas sobre os controlos de engenharia que podem ser 

usados no desenho da planta para manter as doses tão baixas quanto razoavelmente 

alcançáveis e anotar quaisquer alterações em comparação com a prática actual que 

possam ser necessárias como resultado de quaisquer diferenças entre as 

características radiológicas dos depósitos de Namalope e de Pilivili. 

� Fornecer recomendações genéricas sobre os controlos administrativos que podem ser 

usados durante as operações para manter as doses tão baixas quanto razoavelmente 

alcançáveis. 

� Identificar e descrever os impactos radiológicos negativos e positivos previstos durante 

as fases de construção, operação, desmobilização e encerramento da mina. 

� Descrever como as questões e impactos negativos devem ser gerenciados e 

incorporados nas especificações de engenharia e administrativas da mina  

� Desenvolver um programa de monitoramento para garantir a implementação efectiva 

das medidas de mitigação recomendadas. 

7.1.10 Estudo de Gestão de Resíduos 

Este estudo incidirá sobre os impactos ambientais que podem advir do manuseio, 

armazenamento e eliminação de resíduos sólidos e líquidos das actividades de mineração e 

processamento mineral e instalações auxiliares. Terá de se identificar os vários fluxos de 

resíduos e, através de uma revisão da estrutura de gestão ambiental existente utilizada para 

o projecto de Namalope, fazer recomendações sobre como lidar com os fluxos de resíduos 

adicionais. Apenas os fluxos de resíduos gerados dentro do depósito de Nataka e 

infraestrutura auxiliar para a PSM (MSP) em Namalope precisam de ser considerados. 

� Compilar um inventário (identificar, descrever e, sempre que possível, quantificar) os 

vários fluxos de resíduos a serem gerados pelas fontes. Isso não exigirá a análise de 

amostras de resíduos sólidos. 

� Descrever de forma breve os processos que dão origem aos fluxos de resíduos, 

volumes e tonelagens dos fluxos de resíduos. 

� Identificar e descrever os possíveis impactos de quaisquer resíduos sólidos e líquidos 

na qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 

�  Avaliar os riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores nas plantas de dragagem 

e concentrador húmido e trabalhos relacionados (mas excluindo a planta de separação 

mineral existente) e residentes dentro da área de influência do projecto. 

� Fornecer recomendações sobre as opções mais viáveis para a eliminação de resíduos 

sólidos e líquidos. 

� Descrever os níveis de resíduos perigosos no local, prestando atenção especial a 

qualquer material que possa ser considerado radioactivo e fazer recomendações para 

o descarte e/ou reciclagem desses materiais. 

� Relacionar os níveis de qualquer resíduo potencialmente tóxico aos padrões 

internacionais reconhecidos e garantir que qualquer estratégia de gestão de resíduos 
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esteja alinhada com esses padrões. 

� Desenvolver um programa de monitoramento para garantir a implementação efectiva 

das medidas de mitigação recomendadas. 

7.1.11 Avaliação da Qualidade do Ar (incluindo o levantamento da linha de base) 

Os termos de referência para a avaliação de linha de base incluem o seguinte: 

� Avaliar os níveis actuais de poluição do ar (incluindo poeira) e caracterizar a qualidade 

actual do ar em receptores sensíveis dentro dos dois locais do projecto. 

� Identificar outras fontes de risco de poluição do ar do projecto, em especial a poeira das 

actividades de mineração e arrastamento de veículos. 

� Identificar de receptores sensíveis à qualidade do ar, incluindo quaisquer residências 

próximas e receptores propostos. 

� Recolher as condições meteorológicas locais quer de fontes de estações 

meteorológicas locais ou por dados modelados MM5; 

� Elaborar três anos seguidos de dados meteorológicos. Os dados meteorológicos 

necessários incluem velocidade média horária do vento, direcção do vento e dados de 

temperatura. 

� Simular o campo de vento, misturando profundidade e estabilidade atmosférica. 

� O contexto legislativo e regulamentar, incluindo limites de emissão e padrões de 

qualidade do ar ambiente, e com referência específica a Moçambique. 

� Avaliar as medições de poluentes da linha de base do ar  

�  

� Os termos e referência para a avaliação da qualidade do ar são:  

� Quantificar todas as emissões de partículas usando dados meteorológicos locais e o 

rendimento proposto para a fase operacional do projecto. 

� Prever, usando modelagem de dispersão adequada ou outras metodologias 

apropriadas, as concentrações de ar, emissões de precipitação e precipitação de poeira 

devido a cada uma das fontes identificadas. 

� Quantificar todas as emissões decorrentes da planta e transporte de materiais e 

produtos. 

� Avaliar qual será o impacto do projecto na qualidade do ar ambiente. Isso significará 

determinar níveis crescentes de poluição na área e classificá-los em termos de 

gravidade, frequência, localidade e impacto no ambiente receptor. 

� Avaliar a significância ambiental desses impactos, incluindo as alterações climáticas. 

� Garantir a conformidade com as Directrizes Gerais de ASS da IFC (Abril de 2007) e 

Directrizes de ASS da IFC para mineração (Dezembro de 2007). 

� Fornecer recomendações sobre como as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 

podem ser reduzidas ou compensadas. 

� Sugerir formas de evitar, mitigar ou amenizar os impactos discutindo modificações ou 

melhorias no desenho de processo com os engenheiros de produção. 

� Desenvolver um programa de monitoramento para garantir a implementação efectiva 

das medidas de mitigação recomendadas. 

 

7.1.12 Avaliação do manuseio de materiais, infraestrutura e de transporte 
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O objectivo deste estudo é avaliar os impactos potenciais do projecto Nataka na estrada local 

existente e infraestrutura relacionada, e na segurança pública, do tráfego gerado pela 

transferência proposta e potencial expansão da operação de mineração, tanto durante as 

fases de construção quanto operacional. 

 

A Kenmare instituiu e implementou um programa de segurança do tráfego rodoviário em 

relação à operação de mineração existente na Reserva de Namalope (que inclui limites de 

velocidade obrigatórios nas estradas dentro da área do projecto e nas estradas públicas 

externas, regras relativas ao direito de passagem pública e sinalização de segurança 

rodoviária extensiva), e também melhorou e manteve as vias públicas usadas para a 

mineração e actividades relacionadas. 

 

Este estudo compreenderá, assim, uma avaliação do programa existente no contexto de 

quaisquer vias públicas que serão utilizadas para a expansão da mineração e propor 

refinamentos e alterações necessários para dar conta de circunstâncias que não surgiram na 

operação existente. Será dada especial atenção às questões decorrentes do aumento 

esperado do tráfego regular entre as operações existentes em Namalope e as operações 

mineiras em Nataka. 

 

7.1.13 Avaliação do Impacto do Ruído 
 

O objetivo deste estudo é avaliar os potenciais impactos do projecto de Nataka em receptores 

sensíveis e fornecer uma área tampão recomendada. Não se espera que seja necessária 

uma avaliação de ruído de linha de base nesta fase e ocorrerá antes da fase de construção. 

 

7.1.14 Estratégia de Reabilitação 
 

A formulação de uma estratégia e plano de reabilitação para o local do projecto de Nataka é 

necessária. Essa estratégia de reabilitação precisa de: 

� Considerar o assentamento de consolidação pós-mineração em consulta com outros 

especialistas que tratam da deposição de rejeitos. 

� Identificar uma estratégia de reabilitação para o uso sustentável da terra após a 

mineração, consultando as comunidades locais sobre seus objectivos para com a terra 

reabilitada, bem como equilibrando estes com o desenvolvimento da biodiversidade e 

os requisitos de sequestro de carbono. 

� Levar em consideração a experiência real em Namalope até o momento, realizando um 

levantamento do programa de reabilitação existente em Namalope, revendo esse 

programa e fornecendo recomendações específicas para reabilitar as áreas 

perturbadas em Nataka. 

� Desenvolver um programa de monitoramento para garantir a implementação efectiva 

das medidas de mitigação recomendadas. 
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8 CONCLUSÕES E CAMINHO A SEGUIR 

8.1 CONCLUSÕES  
Foram identificados para o projecto proposto um total de vinte e sete (27) potenciais riscos. 

Desses vinte e sete potenciais riscos, dez (10) foram classificados com tendo significância 

elevada negativa, treze (13) foram classificados como sendo moderados negativos e um (1) 

foi classificado como baixo negativo antes da mitigação. Adicionalmente, dois (2) foram 

classificados como elevados positivos e um (1) como moderado positivo (Tabela 8.1). Em 

termos de riscos, com a implementação de medidas de mitigação sólidas, a maioria dos riscos 

potenciais identificados podem ser reduzidos a pequenos ou médios. No entanto, seis (6) 

riscos foram classificados como maiores, e são esses riscos que requerem consideração 

cuidadosa durante a fase de AIAS. Três desses riscos são de natureza biofísica e estão 

relacionados a impactos na quantidade e qualidade das águas subterrâneas, perturbação das 

linhas de drenagem e no Rio Larde e impactos da mineração na produtividade do solo. Os 

quatro restantes são riscos sociais relacionados à migração interna, impactos relacionados à 

interrupção das rotas de acesso da comunidade, riscos associados ao reassentamento 

involuntário e perda de terra e acesso a recursos. 

Tabela 8.1: Resumo dos potenciais riscos associados ao projecto. 

Questão 
Classificação 

da 
significância 

Potencial de 
Mitigação Risco Previsto 

PD 2 – Trabalho e Condições de Trabalho 

Benefícios Nacionais e Regionais Moderada (+) 
Facilmente 

Alcançável 
Menor 

Criação de Emprego Elevada (+) 
Facilmente 

Alcançável 
Menor 

Condições de trabalho Baixa (-) 
Alcançável 

 
Menor 

Saúde e segurança Ocupacional Moderada (-) Difícil Médio 

Desenvolvimento Social Elevada (+) 
Facilmente 

Alcançável 
Menor 

Migração interna Moderada (-) Muito Difícil  
Maior  
 

PD 3 - Prevenção e Controlo da Poluição 
Resíduos Gerais e Perigosos Moderada (-) Alcançável Menor  
 

Contaminação de águas 

superficiais e pluviais 

Moderada (-) 
Facilmente 

Alcançável 
Menor 

Uso da água Elevada (-) 
Facilmente 

Alcançável 
Menor 

Quantidade da Água Subterrânea Moderada (-) Muito Difícil  
Maior  
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Questão 
Classificação 

da 
significância 

Potencial de 
Mitigação Risco Previsto 

Qualidade da Água Subterrânea Moderada (-) Alcançável Menor 

Ruído Moderada (-) Alcançável Menor 

Qualidade doAar Moderada (-) Alcançável Menor 

Uso de Energia Moderada (-) Alcançável Menor 

Paisagem e Qualidade Visual Moderada (-) Alcançável Menor 

PD 4 – Saúde, Segurança e Protecção da Comunidade 

Acesso Elevada (-) Difícil Maior  
 

Segurança Elevada (-) Alcançável Elevado (+) 

Impactos do tráfego Elevada (-) Alcançável Elevado (+) 

Saúde e Doenças Transmissíveis 

na Comunidade 
Elevada (-) Alcançável Elevado (+) 

PD 5 – Aquisição de Terras e Reassentamento Involuntário 
Reassentamento Elevada (-) Difícil Maior  

Perda de terra e acesso a recursos Elevada (-) Difícil Maior 
Alterações nos sistemas e 

estruturas sociais 
Elevada (-) Alcançável Médio  

PD 6 – Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais 
Perda da vegetação e 

biodiversidade 
Moderada (-) 

Difícil Médio  

Fragmentação de habitat e perda 

da fauna 
Moderada (-) 

Difícil Médio  

Perturbação nas linhas de 

drenagem e do Rio Larde 
Elevada (-) Difícil Maior  

Impactos da mineração na 

produtividade do solo 
Elevada (-) Difícil Maior  

PD 8 – Património Cultural 

Campas Moderada (-) Alcançável Menor 
 

8.2 CAMINHO A SEGUIR 
Este EPDA e TdR descreveu os potenciais riscos associados ao projecto e forneceu TdR 

detalhados para estudos especializados que serão necessários durante a fase de AIAS. 

Esses estudos estão em progresso. 

O relatório a ser preparado para a AIAS será dividido em cinco volumes para cobrir a 

informação conforme estipulado pelos requisitos Moçambicanos. Os volumes serão os 

seguintes: 

� Volume 1: EPDA/Relatório de Delimitação do Âmbito (Este Volume) 

� Volume 2: Estudos de Especialidade 
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� Volume 3: Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) 

Este volume provavelmente incluirá o seguinte (mas observe que o Índice 

apresentado abaixo é indicativo e pode ser alterado): 

1 INTRODUÇÃO 

2 PROCESSO da AIAS  

3 QUADRO LEGAL  

4 DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

5 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE BIOFÍSICO 

6 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE SOCIOECONÓMICO  

7 PRINCIPAIS IMPACTOS FÍSICOS 

8 PRINCIPAIS IMPACTOS BIOLÓGICOS 

9 PRINCIPAIS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS E DE SAÚDE 

10 IMPACTOS CUMULATIVOS 

11 ALTERNATIVAS AO PROJECTO 

12 PLANO CONCEITUAL DE DESCOMISSIONAMENTO E FECHAMENTO 

13 EFEITOS DO PROJECTO NAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS GLOBAIS 

14 RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES 

 

� Volume 4: Relatório de Participação Pública 

A consulta pública termina com a preparação de um relatório de consulta pública, que 

será submetido como parte da AIAS. 

� Volume 5: Programas de Gestão Ambiental e Social 

� Todas as recomendações citadas no relatório de AIAS (resultantes do processo de 

AIAS) serão descritas no Programa de Gestão Ambiental (PrGA), que fornecerá 

detalhes sobre os Planos de Gestão Ambiental e Social (PGASs) que deverão ser 

implementados durante as fases de construção e operação do projecto. 

� Documento de Resumo Não Técnico: Este documento fornecerá um breve resumo da 

AIAS. 

 



Relatório do EPDA  

CES Environmental and Social Advisory Services 
 

DEPÓSITO DE MINERAIS PESADOS DE NATAKA 
99 

  

 

9 REFERÊNCIAS 
Biofund. 2022. Primeiras e Segundas Environmental Protection Area. Disponível em: 

https://www.biofund.org.mz/en/projects/apoio-as-ilhas-primeiras-e-segundas/ [Acessado em 

Maio, 2022].  

BirdLife International. 2018. Circus macrourus. The IUCN Red List of Threatened 
Species 2018: e.T22695396A132304131. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-
2.RLTS.T22695396A132304131.en. Downloaded on 03 September 2021 

BirdLife International (2021) Important Bird Areas factsheet: Primeiras and Segundas 
Environmental Protection Area (APAIPS). Downloaded from http://www.birdlife.org on 
03/09/2021. 

Club of Mozambique, 2019. Watch: Almost 28 million people in Mozambique in 2017, says 

census – AIM report. Online:https://clubofmozambique.com/news/watch-almost-28-million-

people-in-mozambique-in-2017-says-census-aim-report/City Population, 2020. Online. 

https://www.citypopulation.de/en/mozambique/admin/nampula/0319__nacala/. 

Emslie, R. 2020. Diceros bicornis. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: 

e.T6557A152728945. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-

1.RLTS.T6557A152728945.en. Downloaded on 05 August 2020. 

Farooq, H. O. M., & Conradie, W. (2015). Second record of a Scolecomorphus kirkii 
Boulenger, 1883 (Gymnophiona: Scolecomorphidae) for Mozambique. Herpetology Notes, 8, 
59-62. 

Faulkes, C. G., Mgode, G. F.,  Archer, E. K.,  and Bennett, N. C. 2017. Relic populations of 
Fukomys mole-rats in Tanzania: description of two new species F. livingstoni sp. nov. and F. 
hanangensis sp. PeerJ 5: e3214; doi: 10.7717/peerj.3214.  

Instituto Nacional De Estatistica (INE), 2020. Online. http://www.ine.gov.mz/ 

Jacques, H., Reed-Smith, J. & Somers, M.J. 2015. Aonyx capensis. The IUCN Red List of 
Threatened Species 2015: e.T1793A21938767. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-
2.RLTS.T1793A21938767.en. Downloaded on 01 September 2021. 

Jacobs, D. 2019. Scotoecus albofuscus. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: 
e.T20054A22025597. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-
3.RLTS.T20054A22025597.en. Downloaded on 01 September 2021. 

Kenmare Nataka Pre-feasibility study, March 2011. Moma Phase 3 Expansion Technical 

scoping report. Confidential document, 386 pp.   

MITADER (2015). National Report on Implementation of the Convention on Biological 

Diversity in Mozambique. Maputo, Mozambique. 

Nomad Consulting (2022) Moma Titanium Minerals Mine, Mozambique, Social and 

Resettlement Monitoring Report, 2021, Nomad Consulting, South Africa.  



Relatório do EPDA  

CES Environmental and Social Advisory Services 
 

DEPÓSITO DE MINERAIS PESADOS DE NATAKA 
100 

  

 

Ohler, A., & Frétey, T. (2014). Going Back to Rovuma: The Frog Fauna of a Coastal Dry 
Forest, and a Checklist of the Amphibians of Mozambique. Journal of East African Natural 
History, 103(2), 73-124. 

Ollis, D.J., Snaddon, C.D., Job, N.M. and Mbona, N. 2013. Classification System for Wetlands 

and other Aquatic Ecosystems in South Africa. User Manual: Inland Systems. SANBI 

Biodiversity Series 22. South African National Biodiversity Institute, Pretoria.  

Pietersen, D., Jansen, R. & Connelly, E. 2019. Smutsia temminckii. The IUCN Red List of 
Threatened Species 2019: e.T12765A123585768. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-
3.RLTS.T12765A123585768.en. Downloaded on 01 September 2021. 

Schneider, M., Buramuge, V., Aliasse, L., & Serfontein, F. (2005). Checklist and Centres of 

Vertebrate Diversity in Mozambique. Forestry Department (DEF), Eduardo Mondlane 

University, Maputo, Mozambique. 

Synergia. (2016). Nacala Corridor Resettlement Status Report. Av. Ipiranga, 104 -13º andar 

–República, CEP -01046-010 –São Paulo –SP Brasil.  

Statista. 2020. Mozambique: Distribution of gross domestic product (GDP) across economic 

sectors from 2009 to 2019. https://www.statista.com/statistics/507266/mozambique-gdp-

distribution-across-economic-sectors/ Accessed: 1 September 2020.  

Stein, A.B., Athreya, V., Gerngross, P., Balme, G., Henschel, P., Karanth, U., Miquelle, D., 
Rostro-Garcia, S., Kamler, J.F., Laguardia, A., Khorozyan, I. & Ghoddousi, A. 2020. Panthera 
pardus (amended version of 2019 assessment). The IUCN Red List of Threatened 
Species 2020: e.T15954A163991139. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-
1.RLTS.T15954A163991139.en. Downloaded on 01 September 2021. 

Team Africa Geographic, 2013, Scientists discover new giant mole-rat in Africa. Acessado de 

https://africageographic.com/stories/scientists-discover-new-giant-mole-rat-in-africa/ 

accessed on 08.09.2021. 

Wetland Consulting Services (Pty) Ltd. 2021. Wetland Risk Assessment, Kenmare Nataka 

Project.  

 

 

 

 

  

 



Relatório do EPDA  

CES Environmental and Social Advisory Services 
 

DEPÓSITO DE MINERAIS PESADOS DE NATAKA 
101 

  

 

APÊNDICE 1 – CARTA DE CATEGORIZAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















Relatório do EPDA  

CES Environmental and Social Advisory Services 
 

DEPÓSITO DE MINERAIS PESADOS DE NATAKA 
102 

  

 

APÊNDICE 2: CERTIFICADO DA CES EMITIDO 
PELO MTA  
 

 


	1-119 00KENMARE NATAKA_Draft EPDA PORTUGUESE 19.07.22
	Appendix 1_Letter Parecer SPA
	120 00KENMARE NATAKA_Draft EPDA PORTUGUESE 19.07.22

