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RESUMO NÃO-TÉCNICO 
 
INTRODUÇÃO 

A Suni Resources S.A., subsidiária Moçambicana do Battery Minerals Limitada (antes de Dezembro 
de 2016, conhecida como Metals of Africa Limited), pretende desenvolver uma mina de grafite no 
Distrito de Balama, na Província de Cabo Delgado, no Norte de Moçambique. A Área do Projecto 
que será avaliada como parte desta Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) é conhecida 
como o Projecto de Balama Central e está localizada a aproximadamente 6 km ao sudeste da Vila 
de Balama e a 56 km a sudoeste da Cidade de Montepuez. A área de licença (Licença de 
Prospecção e Pesquisa 6216) abrange cerca de 9 600 ha dentro dos quais existem dois recursos 
que se pretende explorar. As dimensões exactas dos dois depósitos ainda devem ser determinadas 
e dependerão do resultado da análise económica para cada um dos depósitos actualmente 
estudados. 
 
A Suni Resources nomeou a Coastal and Environmental Services (CES) para realizar uma AIAS de 
acordo com o processo de AIA Moçambicano, regulado pelo Decreto nº 54/2015. A CES é uma 
empresa registada em Moçambique, no Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural 
(MITADER) e possui sólidos conhecimentos e equipes multidisciplinares para realizar avaliações de 
impacto ambiental e programas de gestão ambiental. O projecto que está sendo considerado aqui 
é um projecto de Categoria A (Anexo II) e está sujeito a uma AIAS completa conforme definido pelo 
regulamento, devido à natureza, escala e localização do projecto proposto. De acordo com a prática 
da indústria, este relatório de definição de âmbito está sendo realizado no início do processo de 
tomada de decisão. Isso assegurará que cenários de mineração económica alternativa possam ser 
considerados durante a fase de definição de âmbito, de modo que possa ser desenvolvido um 
projecto ambientalmente e socialmente aceitável, ao mesmo tempo em que se mantém um 
desenvolvimento mineiro prático e realista. 
 
PROJECTO DE BALAMA CENTRAL 

A empresa começou com um programa de perfuração no Local do Projecto em 2016. Os resultados 
iniciais indicam um bom potencial para que a grafite seja economicamente explorada a partir do 
projecto. A grafite é um componente crítico das baterias de iões de lítio, que são componentes-
chave das tecnologias verdes e actualmente são usadas para capturar energia renovável e veículos 
de energia eléctrica. Uma vez que existe uma mudança global para uma tecnologia mais limpa, há 
uma demanda cada vez maior de grafite da qualidade encontrada no local do projecto e espera-se 
que essa demanda cresça 40% ao ano. Prevê-se que o desenvolvimento da mina de grafite 
beneficiará as comunidades locais que vivem nas imediações da mina através da criação de 
empregos directos e indirectos. O desenvolvimento proposto também aumentará os royalties de 
mineração pagos ao Governo Moçambicano e resultará na implementação de vários projectos de 
Responsabilidade Social Corporativa para elevar as comunidades afectadas pelo projecto, cujos 
detalhes serão determinados em consulta com as comunidades. 
 
DESCRIÇÃO GENERALIZADA DO PROCESSO DE MINERAÇÃO 

Antes da mineração, a vegetação será removida por meios mecânicos e a camada superficial 
removida e armazenada cuidadosamente para auxiliar na reabilitação posterior. A grafite será 
extraída usando métodos convencionais de mineração a céu aberto, que incluirão técnicas de 
perfuração e detonação, carga e transporte para extrair o minério. Inicialmente, o material oxidado 
mais macio perto da superfície (tipicamente os 5-10m superiores do depósito) será gradado com 
uma escavadora e, uma vez encontrada a rocha dura, serão usadas técnicas de perfuração e 
detonação. 
 
O minério extraído será processado no local através de uma série de etapas que incluem britagem 
do minério, seguido de moagem, que é um processo usado para moer o minério de grandes 
dimensões através do moinho primário, com o minério pequeno sendo enviado ao circuito de 
flotação. Este passo é para garantir que o minério atinja o tamanho de partícula ideal para o 
beneficiamento da grafite. O produto do circuito de moagem passa então por uma série de estágios 
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de flotação para melhorar o conteúdo de grafite para um concentrado vendável. O concentrado é 
então filtrado, seco e classificado para produzir uma série de diferentes produtos de tamanho de 
grafite produzidos no local da mina. Cada produto de grafite seco será armazenado em caixas de 
armazenamento dedicadas antes de ser empacotado em sacos de 1 tonelada prontos para envio 
pela estrada do local da mina para o porto de embarque. 
 
Os rejeitos produzidos pelo processo são alimentados ao espessante de rejeitos onde é adicionado 
floculante1 para acelerar a sedimentação e separação de sólidos da água. Os rejeitos espessados 
são então bombeados para a Instalação de Armazenamento de Rejeitos (TSF) para 
armazenamento. O excesso do espessador de rejeitos gravitará para o tanque de água de processo 
que é então reciclada na planta de processo. A água de retorno da barragem de rejeitos também 
será recuperada e será bombeada directamente para o tanque de água de processo para 
reutilização na planta de processo. A água pluvial não processada, o escoamento da planta e uma 
porção da água usada para aplicações gerais de lavagem serão colectadas em uma lagoa de 
contenção de onde será bombeada para o tanque de água de processo para reciclagem. 
 
Prevê-se que a quantidade total de minério a ser tratada pela planta de processo anualmente seja 
de 550 000 toneladas por ano ao longo da vida da mina. A expectativa de vida da mina é de 25 
anos. 
 
A infraestrutura a seguir será necessária como parte do desenvolvimento e cada uma delas será 
avaliada durante a AIAS: 
 

 Melhoramento da principal via de acesso para o local da planta da mina. 

 Estradas do local que fornecem acesso ao acampamento de mineração proposto, planta de 
processo, edifícios de escritório, estaleiros de manutenção, armazenamento de água, 
armazenamento de rejeitos, campo de furos e outras infraestruturas. 

 Estradas de transporte que fornecem acesso a (s) cava (s) da mina a despejo de resíduos, 
pilhas de minério e outras infraestruturas da mina. 

 Acampamento de construção temporário para acomodar aproximadamente 300 pessoas, 
incluindo todas as instalações necessárias para a força de trabalho de construção; 

 Vila de Acomodação para acomodar cerca de 220 pessoas, incluindo quartos de alojamento, 
abluções, área de recreação, refeitório, lavandaria, edifício de administração; 

 Escritórios do local localizados adjacentes à planta de processo. As dimensões e a 
localização exactas serão determinadas à medida que o projecto avança e mais detalhes 
são conhecidos; 

 Oficina da mina para serviços e manutenção de frotas de mineração e equipamentos de 
perfuração; 

 Edifício de preparação de amostras e laboratório de geoquímica; 

 Armazenamento de combustível diesel e estações de abastecimento para a frota da mina e 
veículos ligeiros; 

 Serviços de local e utilidades, incluindo instalações de tratamento de água potável, 
instalações de tratamento de esgoto, instalações de armazenamento de explosivos da mina 
e paiol. 

 Rede de comunicações que inclui telefone, dados e rádio; 

 Barragem de armazenamento de água do processo; 

 Central eléctrica a diesel, incluindo grupos geradores, sistemas auxiliares, armazenamento 
e distribuição de combustível, edifício e sala de controle da central, quadro eléctrico; 

 Uma cerca de perímetro em torno da planta de processo e do acampamento; 

 Uma planta de processamento de minério que inclui uma oficina da planta e armazém, 
armazenamento de reagentes e consumíveis, salas de controle, vestiário e escritório da 
planta, subestação de energia e transformadores e planta móvel. 

                                                
1 Floculante é usado como um auxiliar de sedimentação e filtração para concentrados e rejeitos. 
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 Areeiro como fonte de areia durante a fase de construção. Serão avaliadas três alternativas 
e um local final seleccionado com base nos comentários dos especialistas e engenheiros. 
Estima-se que serão necessários aproximadamente 3500 metros cúbicos de areia; 

 Uma Instalação de Armazenamento de Rejeitos (TSF) com sistema de recuperação de água 
para reutilizar na planta de água em processo; 

 Despejos de rocha estéril para cada depósito; 

 Barragem de armazenamento de água bruta; 

 Subestação, transformadores e linhas de transmissão para reticular energia para as várias 
cargas no local; 

 Campo de furos, incluindo bombas de perfuração e tubulações para recuperação de águas 
superficiais e subterrâneas para uso nas instalações de processamento e para água potável. 

 
A posição e o tamanho exacto desta infraestrutura não estão definidos actualmente e precisarão 
levar em consideração as sensibilidades ambientais, os requisitos económicos e de engenharia que 
se tornarão mais claros à medida que o processo de AIA prossegue. 
 
AMBIENTE BIOFÍSICO EXISTENTE 

A vegetação no local de Balama Central é altamente modificada e fragmentada, com muito pouca 
vegetação natural restante. As únicas grandes árvores nativas remanescentes, espalhadas por todo 
o local, são os Embondeiros (Adansonia digitate) e Sterculias (Sterculia quinquoloba e Sterculia 
appendiculata). Pterocarpus lucida, Brachystegia spiciformis e Securidaca longipedunculata são 
arbustos dominantes na área de estudo. 
 
As áreas riparianas foram desmatadas para cultivo e plantadas com culturas comerciais como 
alface, repolho, cebolas, tomate e batata-doce. A cana-de-açúcar, presumivelmente para fazer 
Cachaça (uma bebida alcoólica semelhante ao gin) também foi plantada ao longo das margens do 
córrego e o arroz está sendo cultivado nos dambos circundantes (zonas húmidas sazonais) que são 
inundados com água durante a estação chuvosa. O milho, milho miúdo, o amendoim, a mandioca 
e as ervilhas são cultivadas nas áreas mais secas, longe dos córregos e dos dambos. 
 
A maioria da área de estudo, com excepção das linhas de drenagem, tem baixa sensibilidade 
ecológica, uma vez que todo o local foi modificado e tem pouco valor ecológico. Embora as linhas 
de drenagem tenham sido modificadas e plantadas com culturas ainda fornecem serviços 
ecossistémicos, como o fornecimento de um corredor ecológico natural para aves, anfíbios e 
pequenos mamíferos. Como tal, esta área é considerada como tendo uma sensibilidade moderada. 
Informações mais detalhadas sobre a vegetação específica do local serão reunidas durante a fase 
AIAS do projecto. 
 
AMBIENTE SOCIAL EXISTENTE 

O local de Balama Central é caracterizado por uma grande quantidade de práticas agrícolas, tanto 
dentro da área alvo proposta como em todo o local de um modo geral. Existe uma comunidade 
relativamente grande (Comunidade de Mphuthi), localizada ao lado da estrada de acesso de 
cascalho ao local e a Comunidade de Lacate e Comunidade de Lapua que estão localizadas a oeste 
dos recursos e a Vila de Balama fica directamente a norte. É provável que um grande número 
dessas pessoas cultive a área. No entanto, em uma conversa com alguns homens jovens cuidando 
de culturas dentro do córrego, eles indicaram que eram da Vila de Balama e que eles cultivavam 
nas áreas há muitos anos. A maioria dessas culturas eram culturas de renda (cebolas, vegetais, 
cana-de-açúcar, cenouras) e, neste contexto local, isso poderia ser considerado como agricultura 
comercial. A perda de machambas como resultado do projecto será, portanto, significativa na área, 
e o deslocamento económico ocorrerá. Um grande desafio, dada a extensão da agricultura na 
região, será encontrar terras de reposição para agricultores locais. Os padrões de reassentamento 
de Moçambique exigem que a terra de substituição de produtividade similar seja fornecida e que 
essa terra seja tão acessível quanto a terra que será perdida. 
 
O reassentamento físico será evitado o quando possível, colocando a infraestrutura longe das 
comunidades. No entanto, a posição da Comunidade de Mphuthi entre a Planta de processamento 
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e a TSF precisará ser avaliada como parte da Avaliação de Impacto Social (SIA) e Plano de Acção 
de Reassentamento (PAR) para determinar se esta comunidade estará em uma área de alto risco. 
Em caso afirmativo, é possível que algumas dessas casas precisem ser realocadas. 
 

AVALIAÇÃO DE RISCOS E CAMINHOS A SEGUIR 

Como parte deste relatório, foi realizada uma avaliação do risco ambiental para identificar impactos 
e questões importantes que precisarão ser abordados na próxima AIAS. Os impactos ambientais e 
sociais foram avaliados a nível de questões mais amplas, e foi usada uma escala de avaliação de 
risco para identificar riscos significativos relacionados ao projecto. 
 
É aplicada uma escala de significância ambiental, que avalia a importância de um impacto particular, 
aos impactos identificados do projecto. A dificuldade de mitigação dos impactos (potencial de 
mitigação) foi avaliada e a relação entre significância do impacto e potencial de mitigação foi 
utilizada para avaliar o risco residual após a aplicação das medidas de mitigação, com base na 
matriz do Capítulo 7 do relatório. As implicações das quatro categorias de risco são as seguintes: 
 

Risco Descrição 

Extremo 

Serão necessárias acções de mitigação significativas para reduzir esses riscos. Em alguns 
casos, pode não ser possível reduzir esses riscos extremos, o que significa que eles 
provavelmente evitarão que a opção seja usada (levantada como uma bandeira vermelha 
nesta avaliação) 

Elevado 

Estes riscos são de natureza séria, e sem medidas de mitigação efectivas seriam obstáculos 
importantes para o projecto. Estes deveriam ser monitorados e geridos e, em combinação com 
os principais riscos, talvez seja necessário usar uma opção diferente para atingir os objectivos 
dos projectos 

Médio 

Estes riscos são de natureza menos grave, mas ainda são importantes, e precisam ser 
reduzidos a Tão Baixo Quanto Razoavelmente Possível (TBQRP) em benefício do meio 
ambiente ou da rede social afectada. Isoladamente, esses riscos são geralmente insuficientes 
para evitar que o projecto prossiga. 

Baixo 
Estes riscos são geralmente aceitáveis para o projecto e o ambiente, e a mitigação é desejável, 
mas não é essencial. A melhor prática da indústria, no entanto, deve ser seguida e os riscos 
mitigados para evitar um efeito cumulativo desses impactos. 

 
É importante notar que todos os riscos serão avaliados de forma mais abrangente como parte dos 
estudos de especialidade e AIAS. A avaliação de risco preliminar simplesmente permite que sejam 
identificadas falhas fatais e grandes obstáculos em uma fase inicial do projecto e garantam que 
sejam alocados recursos suficientes para mitigação dessas questões. Da mesma forma, os 
potenciais impactos positivos associados aos desenvolvimentos propostos também foram 
identificados e avaliados usando a mesma escala de classificação. A intenção é que sejam 
desenvolvidas medidas para aprimorá-las tanto quanto possível como parte dos estudos de 
especialidade. Os riscos biofísicos (Tabela 1) e socioeconómicos (Tabela 2) para o desenvolvimento 
proposto são apresentados abaixo. Difícil  
 
Tabela 1: Um resumo dos riscos biofísicos associados ao projecto 

Questão 
Classificação 
de 
significância 

Potencial de 
Mitigação 

Risco 
 

Resíduos e Poluição 

Resíduos Gerais Moderada Fácil BAIXO 

Resíduos Perigosos Elevada Alcançável MÉDIO 

Contaminação das águas pluviais Elevada Alcançável MÉDIO 

Contaminação da água superficial Moderada Difícil MÉDIO 

Quantidade das Águas Subterrâneaa Moderada Difícil ELEVADO 

Qualidade das Águas Subterrâneas Elevada Alcançável ELEVADO 

Ruído Baixa Alcançável MÉDIO 

Qualidade do Ar Moderada Alcançável BAIXO 

Uso de Energia Moderada Alcançável BAIXO 

Riscos Biológicos 

Perda de biodiversidade (fauna e flora) Baixa Difícil BAIXO 

Fragmentação de habitat e perda de espécies de fauna e flora Elevada Difícil MÉDIO 
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Perturbação para linhas de drenagem e zonas húmidas Elevada Difícil ELEVADO 

Biodiversidade e questões de funcionamento do ecossistema Moderada Difícil MÉDIO 

Impactos da mineração no solo e produtividade agrícola Baixa Difícil ELEVADO 

Perda de bens e serviços dos ecossistemas Baixa Difícil BAIXO 

Invasão de espécies exóticas Elevada Alcançável BAIXO 

 
Tabela 2: Um resumo dos riscos socioeconómicos associados ao projecto 

Questão 
Classificação 
de 
significância 

Potencial de 
Mitigação 

Risco 

 

Trabalho e condições de trabalho 

Riscos associados ao emprego 
 
Baixa 

Alcançável BAIXO 

Condições de Tabalho 
 
Baixa 

Alcançável BAIXO 

Saúde e Segurança Ocupacional Moderada Alcançável BAIXO 

Saúde e Segurança Comunitária 

Uma redução no acesso da comunidade ao local Moderada Alcançável ELEVADO 

Segurança comunitária Moderada Alcançável ELEVADO 

Impactos do tráfego Elevada Difícil ELEVADO 

Saúde comunitária e doenças transmissíveis Moderada Alcançável BAIXO 

Benefícios comunitários e aquisição e reassentamento 

Benefícios nacionais e regionais Elevada (+ va) 
Fácil 
 

SEM 
RISCO 

Desenvolvimento Social Elevada (+ va) 
Fácil SEM 

RISCO 

Imigração Moderada Muito difícil ELEVADO 

Reassentamento Moderada Alcançável ELEVADO 

 
Os riscos associados com resíduos e poluição centram-se em torno dos efeitos potenciais da 
drenagem ácida de minas que contaminam as águas subterrâneas no local. Este risco elevado 
está relacionado ao potencial de um material de alto teor de enxofre ser exposto às forças de 
intempéries da chuva e à oxigenação e resultar em drenagem ácida de minas (DAM). No entanto, 
a mitigação é alcançável e a AIAS incluirá uma avaliação abrangente das águas subterrâneas, 
incluindo a modelagem numérica de plumas e uma análise geoquímica minuciosa. Este trabalho irá 
avaliar e quantificar esse risco e determinar a necessidade de a TSF ser revestida. 
 
Outro grande risco é o potencial para reduzir a profundidade do lençol freático e a quantidade de 
água subterrânea no aquífero como resultado das actividades de desidratação da cava. 
 
Os riscos médios identificados incluem: 
 

 Contaminação das águas superficiais; 

 Contaminação das águas pluviais apartir da DAM; 

 Contaminação apartir dos resíduos perigosos; e 

 O potencial para reduzir a profundidade da água e a quantidade de água subterrânea no 
aquífero como resultado das actividades de desidratação da cava. 

 
Outros três riscos baixos foram identificados. 
 
Foram identificados um total de sete riscos biológicos associados ao projecto. 
 
Dois foram identificados como riscos elevados. Os recursos e a infraestrutura do projecto estão 
localizados em uma linha de drenagem e zonas húmidas sazonais. As actividades de construção e 
fase operacional terão um impacto permanente e irreversível sobre funções hidrológicas pré-
existentes para esse fluxo e poderão ter outros impactos a jusante. Além disso, os impactos do 
processo de mineração ocorrerão nas propriedades físicas e químicas do solo e da superfície 
terrestre à medida que o perfil do solo for removido durante a mineração. A produtividade da camada 
superficial do solo também será reduzida devido ao armazenamento. 
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Dois foram identificados como riscos médios. O local é uma área perturbada com a maior parte da 
área de vegetação convertida em terras agrícolas. A vegetação restante é limitada e fragmentada. 
No entanto, prevê-se que a construção da estrada de acesso para o projecto de mineração possa 
fragmentar e reduzir a restante vegetação no local. Com medidas de mitigação, a remoção da 
vegetação e a fragmentação do habitat podem ser limitadas somente às áreas impactadas. Os 
impactos da mineração sobre a perda de espécies de fauna e flora e os impactos resultantes sobre 
a biodiversidade e o funcionamento do ecossistema também são classificados como riscos médios. 
 
Foram identificados dois outros riscos baixos.  
 
Os riscos associados às condições de emprego e de trabalho, para ambos locais, foram 
classificados como riscos baixos: 
 

 Riscos de saúde e segurança ocupacional associados a várias actividades de construção e 
fase operacional; 

 Riscos associados ao emprego; e 

 Riscos associados às condições de trabalho. 
 
Em termos de saúde e segurança da comunidade, o maior risco para as comunidades locais 
será o aumento do tráfego na área de mineração e nas principais rotas para a mina e Pemba (Tabela 
7-6). Dois riscos adicionais relacionam-se com a segurança da comunidade e uma redução no 
acesso da comunidade ao local, pois a mina provavelmente restringirá o acesso entre as 
comunidades que ocorrem em ambos os lados. O risco restante de doenças transmissíveis foi 
classificado como baixo para ambos os locais. 
 
Dois outros grandes riscos identificados para o Projecto de Balama Central, são a migração de 
candidatos a emprego na área, que é difícil de gerir, bem como o deslocamento socioeconómico 
das culturas da área do projecto. 
 
Foram identificadas também duas oportunidades (impactos positivos). A geração de emprego na 
área será um benefício significativo, bem como o desenvolvimento económico que pode ser 
estimulado por tais oportunidades. O emprego aumentará os níveis de renda familiar e o poder de 
compra, o que, por sua vez, resultará em um aumento nas lojas e lojas comerciais informais, bem 
como nas empresas emergentes e prestadores de serviços. Há também a oportunidade de 
desenvolvimento de habilidades na formação de pessoas locais para melhorar suas habilidades em 
várias áreas que atendam o sector de mineração e agricultura. Além disso, grandes projectos, como 
esse, têm a duração do projecto e a capacidade económica para estabelecer programas de 
desenvolvimento social. Estes poderiam incluir programas de produção agrícola comercial para 
melhorar a segurança alimentar, e relacionando isso com o acesso ao mercado agrícola. 
 
São propostos os seguintes estudos especialidade para a fase AIAS e os Termos de Referência 
para cada especialista apresentado no Capítulo 8. 
 

1. Avaliação da Vegetação 
2. Avaliação da Fauna Terrestre 
3. Avaliação da Terra e Uso dos Recursos Naturais 
4. Avaliação das Águas Superficiais e Aquática 
5. Avaliação de impacto Socioeconómico  
6. Avaliação de Gestão de Resíduos 
7. Avaliação do tTráfego 
8. Avaliação das Águas Subterrâneas e Geoquímica 
9. Avaliação Hidrológica 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. VISÃO GERAL DO PROJECTO 
 
A Suni Resources SA é uma empresa Moçambicana focada principalmente na indústria de 
mineração de grafite e pretende desenvolver uma mina de grafite na área do Projecto de 
Balama (denominada “Local do Projecto” ou “local”) localizada no Distrito de Balama na 
Província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A Área do Projecto está localizada a 
aproximadamente 6 km ao sudeste da Vila de Balama e a 56 km ao sudoeste da Cidade de 
Montepuez. A área de licença (Licença de Prospecção e Pesquisa 4118) abrange 
aproximadamente 9 600 ha dentro dos quais existem dois recursos que pretendem explorar. 
Os dois depósitos são considerados como parte deste processo de Avaliação de Impacto 
Ambiental e Social (AIAS). 
 
De acordo com a prática da indústria, este relatório de definição de âmbito está sendo 
realizado no início do processo de tomada de decisão. Isso garantirá que os cenários de 
mineração alternativos possam ser considerados durante a fase de definição de âmbito, de 
modo que os critérios de projectos ambientalmente e socialmente aceitáveis possam ser 
aplicados para permitir um desenvolvimento económico da mina. 
 
1.2. O PROPONENTE 
 
A Suni Resources S.A. é uma subsidiária do Battery Minerals Limitada (BAT), que é uma 
empresa Australiana que está listada na Australian Securities Exchange (ASX) e tem sua 
sede em Perth, na Austrália Ocidental. A Suni Resources S.A. tem sua sede em Maputo, 
Moçambique. O foco da Companhia em mineração de grafite começou em Dezembro de 2014 
com a descoberta de grafite no Projecto de Grafite de Balama Central 6216L. Na sequência 
disso, os estudos técnicos determinaram que o projecto dispunha de recursos e economia 
suficientes para se desenvolver numa mina viável a longo prazo através de um estudo 
conceitual. A Suni Resources S.A. está empenhada em se tornar líderes na criação de 
material de ânodo ambientalmente amigável para o consumo global no mercado de baterias 
de iões de lítio. O teste até a data determinou que o projecto de grafite de Balama é adequado 
para fazer baterias para o sector de automóveis eléctricos. 
 
O proponente deste projecto é a Suni Resources S.A: 
 
Sr. Andy Cardoso (Director Geral no País): 
Edifício Solar das Acácias, 
Avenida Julius Nyerere 4000, 
Loja 05, 
Cidade de Maputo, Mozambique 
T +258 214 937 35 ou +258 841 845 574 
Email: Jackie@metalsofafrica.com.au 
  
1.3. OS CONSULTORES 
 
Este documento foi preparado pela Coastal & Environmental Services Limited Mozambique 
Lda (CES) para atender às Leis Ambientais Nacionais, bem como a vários padrões 
internacionais. A CES é uma empresa registada em Moçambique, com o Ministério da Terra, 
Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) (Apêndice 2) e tem sólidos conhecimentos e 
equipes multidisciplinares para realizar avaliações de impacto ambiental e programas de 
gestão ambiental. 
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O endereço de contacto da CES é: 
 
dra. Milva Mandlate 
Avenida da Mozal, Porta 2334 Beluluane Célula D. Quarteirão 02, 
Matola Cidade, Maputo Maputo, Moçambique  
Email: Milva@cesnet.co.za 

Tel: 0847499390 or 0823935680 
Website: www.cesnet.co.za  
 
ou: 
 
dra. Tarryn Martin 
EOH Coastal and Environmental Services (CES) 
Suite 408, The Point 
76 Regent Road 
Sea Point, 8005 
África do Sul. 
Telephone: +27 21 045 0900 
Fax: +27 46 622 6564 
Website: www.cesnet.co.za 
Email: T.Martin@cesnet.co.za  
 
1.4. EXPERIÊNCIA DOS PRINCIPAIS MEMBROS DA EQUIPE 
 
Dr. Ted Avis - Líder do Projecto / Revisor  
Ted Avis é um dos principais especialistas no campo das Avaliações de Impacto Ambiental, 
tendo gerido várias AIAs em grande escala para padrões internacionais (por exemplo, 
Corporação Financeira Internacional). Ted foi consultor principal para a Corridor Sands 
Limitada para o desenvolvimento de todos os aspectos ambientais para o projeto de US $ 1 
bilhão da Corridor Sands. Ted também geriu estudos da AIAS e avaliações ambientais 
relacionadas de alcance semelhante no Kenya, Madagascar, Egipto, Malawi, Zâmbia e África 
do Sul. Ele também trabalhou em Avaliações Ambientais Estratégicas de grande escala na 
África do Sul e foi contratado pela Corporação Financeira Internacional (IFC) em vários 
projectos. Ted foi instrumental no estabelecimento do Departamento de Ciências Ambientais 
da Universidade de Rhodes, enquanto professor sênior em Botânica, com base em sua 
experiência na execução de módulos de licenciatura em práticas de AIAS e ambiente. Ele é 
um Visitante Honorário Afiliado no Departamento de Ciências Ambientais da Rhodes. Ele foi 
um dos primeiros profissionais de avaliação ambiental certificados na África do Sul, obtendo 
certificação em Abril de 2004. Ele fez artigos e publicou no campo da AIAS, Avaliação 
Ambiental Estratégica e Gestão Integrada da Zona Costeira e é director da CES desde a sua 
criação em 1990 e Diretor Gerente desde 1998. Ted é detentor de um doutoramento em 
Botânica e recebeu uma medalha de bronze pela Associação Sul-Africana de Botânicos para 
o melhor PhD adjudicado nesse ano, intitulado “Coastal Dune Ecology and Management in 
Eastern Cape”. 
 
dra. Tarryn Martin - Gestora do Projecto e Especialista em Botânica 
A Tarryn possui um Bacharelato (Botânica e Zoologia), uma Licenciatura em Biodiversidade 
de Vertebrados Africanos e um Mestrado com distinção em Botânica pela Universidade de 
Rhodes. A tese de mestrado de Tarryn examinou o impacto do fogo sobre a recuperação de 
gramíneas panicoides e não panicoides C3 e C4 no contexto das mudanças climáticas pelas 
quais ela ganhou a medalha de Capitão Júnior Scott (Plant Science) por produzir o melhor 
MSc de 2010 a partir do Academia Sul-Africana de Ciências e Arte, bem como um Prêmio de 
Desempenho Acadêmico Excepcional na Ciência e Forragem da Sociedade de pastagens da 
África Austral. Ela realiza avaliações de vegetação, incluindo mapeamento de vegetação e 
sensibilidade para orientar os desenvolvimentos e assim minimizar seus impactos na 
vegetação sensível. Tarryn realizou uma série de avaliações da vegetação e impacto em 
Moçambique (para os padrões da IFC), que incluem o Projecto Florestal de Lúrio em 

mailto:Milva@cesnet.co.za
mailto:T.Martin@cesnet.co.za
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Nampula, a Mina de Grafite da Syrah em Cabo Delgado e a Mina de Minério de Ferro da 
Baobab em Tete, Moçambique. Tarryn também co-concebeu e implementou o Programa de 
Monitoramento Terrestre para a Kenmare, MOMA, uma mina de minerais pesados em 
Moçambique. Este programa de monitoramento inclui uma avaliação da saúde da floresta. 
Ela também trabalhou na pesquisa de base botânica do Lesotho Highlands Development 
Authority para a fase 2 do Projecto de Água das Terras Altas do Lesoto. 
 
Dr. Kevin Whittington-Jones - Garantia de Qualidade e Especialista Líder em Resíduos  
Kevin possui doutoramento em Biotecnologia Ambiental e um Mestrado em Zoologia 
(ecologia marinha) e é Executivo na CES. Os seus interesses profissionais incluem o risco 
de negócios ambientais, sistemas de gestão, gestão de resíduos e mudanças climáticas. 
Antes de ingressar na CES, ele ocupou vários cargos acadêmicos na Universidade de 
Rhodes, incluindo o de Professor Sênior da Rhodes Investec Business School. Kevin realizou 
trabalhos ambientais em muitos dos portos da África do Sul, incluindo avaliações de riscos 
ambientais, uma avaliação de risco de mudança climática, avaliações ambientais estratégicas 
e um plano integrado de gestão de resíduos. Kevin também esteve envolvido em vários 
projectos industriais de AIAS na África do Sul e internacionalmente, tanto como Gestor de 
Projecto quanto como especialista em gestão de resíduos. Mais especificamente, ele realizou 
estudos de especialidade de gestão de resíduos para o Porto de Mossel Bay (África do Sul), 
dois projectos de mineração de minérios pesados (Egipto e Madagáscar), fundições de 
manganês (Kgalagadi e Exxaro, ambos na África do Sul), projectos de biocombustíveis (Serra 
Leoa e Moçambique), projectos de cervejarias (Moçambique) e a central de Rabai (Kenya). 
Actualmente, ele está gerindo a AIAS para um grande desenvolvimento de biocombustíveis 
em Moçambique e os AIASs para inúmeros desenvolvimentos de energia eólica. 
 
dr. Marc Hardy - Cientista Social Líder 
Marc possui um M. Phil (Gestão Ambiental) da Escola de Gestão e Planeamento Público da 
Universidade de Stellenbosch. Os seus interesses profissionais incluem relatórios de impacto 
ambiental para projectos linear, energia e de infraestrutura de grande escala, 
desenvolvimento estratégico de políticas ambientais e relatórios - principalmente 
relacionados a Enquadramentos de Gestão Ambiental (EGAs) - monitoramento de 
conformidade e auditoria ambiental. Marc esteve na indústria de consultoria privada há dois 
anos antes de se juntar à CES (anteriormente com a Royal Haskoning DHV, Joanesburgo) e 
tem, entre outros, gerido projecto para o Dinokeng EMF (Gauteng), a Refinaria Milnerton para 
a Ankerlig Power Station Projecto de Infraestrutura de Transporte de Combustíveis Líquidos 
(em nome da Eskom Generation – Cape Town), numerosas AIAS de Linhas de Transmissão 
e Distribuição e subestações da Eskom em todo o país, auditorias de conformidade de PGAR 
de mineração, auditorias de conformidade de Retorno-ao-Serviço para as estações de 
energia de Camden, Grootvlei e Komati (Província de Mpumalanga ) e a nova instalação de 
gestão de resíduos de alto risco para a Coega Development Corporation (Coega IDZ). Antes 
de entrar no campo de consultoria, ele ganhou ampla experiência no campo regulatório da 
AIAS, enquanto trabalhava para o Departamento de Agricultura, Conservação e Meio 
Ambiente de Gauteng. Actualmente, está gerindo os processos da AIAS para vários 
desenvolvimentos de energia eólica. 
 
Dra. Chantel Bezuidenhout - Terra e Uso dos Recursos Naturais 
Chantel possui mestrado e PhD em Botânica (ecologia estuarina) e é licenciada em Botânica 
e Geografia pela NMMU. O foco principal de Chantel é a ecologia estuarina e ela fez um 
extenso trabalho em 13 sistemas da Foz do Rio Orange no Cabo do Norte até o Estuário de 
Mngazi no Transkei. Como resultado, ela esteve envolvida em vários estudos de 
determinação da reserva ecológica, incluindo os sistemas Kromme, Seekoei e Olifants. 
Chantel é consultora ambiental há aproximadamente 5 anos e, como tal, tem estado focada 
na gestão ambiental e na avaliação de impacto. Chantel é bem versada na legislação 
ambiental e esteve envolvida em várias avaliações de impacto ambiental e planos de gestão 
na África do Sul, Zâmbia e Madagáscar. 
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dr. Justin Green - Especialista em Qualidade da Água, Especialista em GIS e Produção 
de Relatório 
Justin trabalhou com a EOH CES nos últimos 3 anos e possui Bacharelato em Zoologia e 
Entomologia, bem como um Diploma de Pós-Graduação em Gestão Empresarial da 
Universidade de Rhodes. Justin esteve envolvido em trabalhos extensivos em projectos de 
energia renovável e mineração. Justin desempenhou um papel integral na avaliação de 
impacto ambiental, bem como avaliações básicas na África do Sul, bem como inúmeros 
projectos internacionais. Justin também faz parte da equipe de Sistemas de Informação 
Geográfica (GIS) e está envolvido na produção de dados de mapeamento, bem como em 
equipamentos de rastreamento para o trabalho de campo. 
 
dra. Amber Jackson - Especialista em Fauna 
A Amber é consultora ambiental e trabalha com a EOH CES nos últimos 3 anos. Ela tem um 
MPhil em Gestão Ambiental e tem experiência em trabalhos sociais e ecológicos. Os seus 
diplomas de graduação centrados em Ecologia, Conservação e Meio Ambiente com particular 
referência aos efeitos paisagísticos sobre Herpetofauna, enquanto seu mestrado concentrou-
se na gestão ambiental de sistemas sociais e ecológicos. Com uma dissertação em 
segurança alimentar que investigou o sistema alimentar complexo de mercados de 
distribuição informal e formal. Durante o seu tempo na CES Amber trabalhou extensivamente 
em Moçambique, gerindo uma série de Avaliação de Impacto Ambiental e Social. Entre as 
quais realizou duas AIAS de grande escala (> $ 100 000,00) para a Green Resources 
(Empresa de plantação florestal com sede em Moçambique), tanto para os padrões MITADER 
quanto para os padrões internacionais de credores em cumprimento aos requisitos do credor 
(BAD, BEI e IFC). Seus interesses incluem estudos ecológicos sobre fauna e flora nativa, 
bem como uso do solo e gestão de recursos naturais. 
 
1.5. MEMBROS DA EQUIPE DE ESPECIALISTAS EXTERNOS 
 
Dr. Koos Vivier – Hidrogeólogo Líder 
O Dr. Vivier é um hidrogeólogo ambiental com 19 anos de experiência. Possui doutoramento 
em gestão ambiental e mestrado em hidrogeologia. Ele é especializado em tomada de 
decisão ambiental, modelagem numérica e estatística de fluxo de água subterrânea e 
massas, quantificação de recursos, interação de águas superficiais e subterrâneas, 
desidratação de minas, gestãode águas da mina e desenvolvimento de estratégias de gestão 
de água. Possui experiência internacional em projectos e workshops na Europa, Botswana, 
Argélia, RDC, Moçambique e EUA. Ele actua como um revisor para as publicações científicas 
de água da WaterSA. 
 
dr. George van Dyk - Hidrogeólogo 
O dr. George van Dyk, é um hidrogeólogo com 6 anos de experiência. Ele possui um grau de 
Lienciatura em Geo-hidrologia da Universidade do Freestate e é reconhecido como um 
cientista profissional de Terra pelo Conselho Sul-Africano para Profissões Científicas Naturais 
(SACNSP). Após o grau de licenciatura, ele também completou seu bacharelato  de Geologia 
na Universidade de Pretória. Ele é experiente em estudos e avaliações de águas 
subterrâneas na maioria das indústrias, que inclui projectos de mineração, ambientais e 
geográficos. Possui ampla experiência em todos os aspectos da componente de trabalho de 
campo (geofísica, testes de aquíferos, testes de packer (SWiPS), avaliações geológicas e 
amostragem) análise de dados de trabalho de campo e processamento de operações GIS 
(funções Arc GIS e mapeamento), interpretação de dados geofísicos, Análise de ensaios de 
aquíferos e análises de teste de packer e relatórios sobre todos os aspectos dos projectos 
(AIAs e projectos de mineração relacionados com águas subterrâneas). Além de projectos na 
África do Sul, ele tem experiência em projectos internacionais na Tanzânia, Serra Leoa, 
Zâmbia e República Democrática do Congo. 
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2. PROCESSO DE AISS 
 
2.1. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL EM MOÇAMBIQUE 
 
O processo de AIAS, regulado pelo Decreto nº 54/2015, é aplicável a todas as actividades 
públicas e privadas. O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER), 
através da Direcção Nacional do Ambiente (DINAB) é a autoridade responsável pela 
avaliação ambiental. O primeiro passo no processo da AIAS em Moçambique é a 
categorização ambiental para definir a extensão e o tipo de avaliação ambiental necessária 
para um determinado projecto. Os factores que são considerados durante a categorização 
incluem: 
 

 Escala e tipo de projecto; 

 Localização e sensibilidade do local; 

 Natureza e magnitude dos impactos potenciais. 
 
O Regulamento de AIAS Moçambicano (Artigo 4) define quatro categorias de projectos e, por 
sua vez, definem o nível de avaliação ambiental exigido. 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. 
 
As directrizes do Processo de Participação Pública estão estabelecidas no Decreto Ministerial 
nº 130/2006 e são obrigatórias para todos os Projectos da Categoria A. O Artigo 15 do 
Regulamento sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental define o Processo de 
Participação Pública como uma actividade que envolve audiências públicas e consultas. O 
Processo de Participação Pública implica a entrega de informações oportunas sobre projectos 
para todas as partes interessadas e afectadas directa e indirectamente, respondendo aos 
pedidos públicos de explicações sobre o projecto e formulação de sugestões. 
 
A participação pública oferece uma oportunidade para as partes interessadas conhecerem 
mais sobre o projecto proposto e fornecer suas opiniões. Estas devem ser incorporadas no 
processo da AIAS e devem ser usadas para orientar outras fases da avaliação e ajudar a 
mitigar situações potenciais de conflito no início do processo de planeamento. 
 
Existem efectivamente seis (6) etapas principais no processo AIAS (consulte a Caixa 1 
abaixo): 
 
Passo 1: Pré-avaliação (Submissão do pedido e Categorização) 
 
Todas as actividades devem ser examinadas em relação aos anexos I, II, III e IV, tal como 
definidos no Artigo 4 do Regulamento de Avaliação Ambiental, de modo a determinar em que 
categoria do projecto (A +, A, B ou C) a actividade proposta deve ser avaliada. O Anexo VI 
do Regulamento de Avaliação de Impacto Ambiental (o Formulário de AIA) exige a conclusão 
de um Formulário de Informações Ambientais Preliminar antes do início do processo AIAS. 
Este formulário está estruturado da seguinte forma e inclui os seguintes detalhes: 
 

 Nome da Actividade 

 Identidade do Proponente 

 Endereço, Detalhes de Contacto 

 Localização - 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; Tipo de origem e quantidade de 
trabalho; Tipo, origem e quantidade de matérias-primas; Produtos químicos a serem 
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utilizados; Tipo, quantidade e origem da água e da electricidade a serem utilizados; 
Outros recursos necessários; Fornecimento de terras (status legal da área física 
requerida); Locais alternativos (razão para escolher o local proposto e identificação de 
pelo menos dois locais alternativos); Breve descrição ambiental da área e região; 
Informações complementares sob a forma de mapas e diagramas 

 
O formulário de AIA foi submetido ao MITADER em Dezembro de 2017 e uma cópia é 
fornecida no Apêndice 1. O Documento de Informação de Base (BID), que fornece uma 
descrição preliminar mais detalhada do desenvolvimento proposto, é apresentado como um 
documento separado. 
 

 
 
Caixa 1: Resumo do processo da AIAS a seguir para um projecto de categoria A 
 
Passo 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) e Termos de 
Referência (este relatório) é obrigatório para todas as actividades do Anexo I e II, conforme 
definido no Artigo 10 do Regulamento de Avaliação Ambiental. Os principais objectivos da 
fase conforme definido pelos regulamentos da AIAS são: 
 

 

Rejeição 

Aceitação 
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 Determinar quaisquer falhas fatais ou riscos ambientais associados à implementação 
da actividade. 

 Determinar o escopo do processo de AIAS e desenvolver Termos de Referência para 
esta fase caso não sejam identificadas falhas fatais. 

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

 Um resumo não técnico que destaca as principais questões e conclusões 

 Detalhes do proponente e da equipe de estudo da AIAS 

 Extensão espacial da actividade proposta em termos de influências directas e 
indirectas, bem como o uso pré-desenvolvimento da terra nesta zona. 

 Uma descrição da actividade e as diferentes acções a serem realizadas, em relação 
a possíveis alternativas nos estágios de planeamento, construção, exploração e 
descomissionamento. 

 Identificação de características biofísicas e socioeconómicas importantes do ambiente 
afectado. 

 Identificação de qualquer falha fatal potencial. 

 Identificação de potenciais questões ambientais ou impactos. 

 Identificação de aspectos que precisam ser abordados na fase de estudo da AIAS. 
 
Os Termos de Referência (TdR) descrevem detalhadamente as questões a serem 
investigadas por cada estudo de especialidade durante a próxima fase do AIAS (Relatório de 
Impacto Ambiental e Plano de Gestão Ambiental). 
 
Passo 3: Revisão do Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito e 
Termos de Referência pela Autoridade 
 
O relatório de EPDA e TdR será apresentado em Português para o MITADER para revisão. 
A autoridade pode solicitar informações adicionais e deve fornecer comentários e 
recomendações em termos do estudo da AIAS dentro de 45 dias após receber o relatório 
final. 
 
Passo 4: O Processo de Participação Pública 
 
O Processo de Participação Pública (PPP) envolve consulta com o público em geral. O 
processo facilita a divulgação de informações sobre o projecto e a identificação das Partes 
Interessadas e Afectadas (PI&As) indirectamente e directamente. O proponente é obrigado a 
realizar o PPP ao longo do processo da AIAS. Isso inclui fornecer divulgação suficiente e 
permitir a oportunidade das PI&As de participar das reuniões públicas. O PPP será realizado 
com base em quaisquer directrizes dadas pela autoridade relevante 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, a qual todas as PI&As devem 
ser convidados e os relatórios técnicos do REIA devem ser disponibilizados para comentários 
públicos. Serão realizadas reuniões públicas para a divulgação do projecto de EPDA nas 
comunidades que serão directamente afectadas pelas actividades do projecto, bem como 
pelos escritórios da administração distrital em Balama. 
 
Passo 5: Estudos de Impacto Ambiental e Programa de Gestão Ambiental (PrGA) 
 
O processo de AIAS é da responsabilidade do proponente e da equipe da AIAS, e será 
realizado de acordo com os Termos de Referência estabelecidos no EPDA. O estudo será 
resumido em um Relatório de Impacto Ambiental (REIA). Para abordar as questões 
levantadas durante o processo EPDA, o estudo da AIAS incluirá estudos de especialidade 
para fornecer um exame detalhado e minucioso dos principais impactos ambientais. Uma vez 
concluídos, esses achados serão sintetizados no REAI e serão fornecidos na íntegra como 
um Volume de Estudos de Especialidade. 
 



Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito e Termos de Referência – Fevereiro de 2018 

Coastal & Environmental Services          Projecto de Balama, Suni Resources S.A. 7 

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 descomissionamento do 
desenvolvimento proposto. Essas recomendações serão sintetizadas em um Programa de 
Gestão Ambiental (PrGA). 
 
Passo 6: Revisão do Relatório de Impacto Ambiental e Programa de Gestão Ambiental 
pela Autoridade 
 
O Relatório de Impacto Ambiental, o Volume de Estudos de Especialidade e o Programa de 
Gestão Ambiental serão apresentados ao MITADER para revisão. A revisão deve ser 
realizada no prazo de 60 dias a contar da recepção dos relatórios finais. Após a conclusão 
da revisão, o MITADER fornecerá um registo de decisão final. Com base no Artigo 19 do 
Regulamento de Avaliação Ambiental, este pode ser um dos seguintes: 
 

 Registo positivo de decisão 

 Rejeição total da actividade com base nos resultados dos relatórios e na declaração 
final de impacto ambiental 

 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 legalmente vinculativas para o proponente. Além disso, a autoridade 
pode solicitar mudanças no escopo do projecto ou estudos adicionais da AIAS. 
 
2.2. LEGISLAÇÃO MOÇAMBICANA APLICÁVEL 
 
Um resumo do processo da ESIA para um projeto de Categoria A é apresentado na caixa 1 
abaixo e um resumo da legislação aplicável ao projecto de mineração é fornecido abaixo na 
Tabela 2-1. Note-se que a lista fornecida abaixo não é exaustiva e foi restrita a documentos 
que tenham relevância directa para o meio ambiente e/ou as comunidades. 
 
Tabela 2-1: Lista de legislação aplicável. 

Legislação Ano de Promulgação Aplicabilidade ao Projecto 

LEGISLAÇÃO NACIONAL 

Constituição da 
República de 
Moçambique  

2004 

Dita o direito ao meio ambiente para cada cidadão no 
Artigo 90 no1: “Todos os cidadãos devem ter o direito 
de viver em um ambiente equilibrado e terão o dever de 
defendê-lo”. 
 

LICENCIAMENTO INDUSTRIAL E DIREITO DE TRABALHO 

Lei Geral de 
Investimentos 

Lei 3/1993 de 24 de 
Junho 

As corporações mineiras são obrigadas a cumprir as 
leis comerciais do país onde operam. 

Lei do Trabalho 
Lei n. 23/2007 de 1 de 

Agosto 
As corporações mineiras são obrigadas a cumprir a 
regulamentação trabalhista do país onde operam. 

LEI DE QUADRO DO AMBIENTAL, AIA, INSPEÇÕES E AUDITORIAS 

Lei do Ambiente 

 

Lei 20/1997, de 1 de 
Outubro  

O projecto terá um impacto ambiental e, como tal, 
exigirá uma avaliação de Impacto Ambiental. 

Regulamentos de 
Avaliação de Impacto 

Ambiental 

Decreto 54/2015 de 31 
de Dezembro 

O processo e as regras a seguir ao realizar uma 
Avaliação de Impacto Ambiental. 

Adenda ao 
Regulamento do 

Processo de EIA nº. nº. 
45/2004 

Diploma Ministerial 
198/2005 de 28 de 

Setembro 
A autorização ambiental requerida antes do início deste 
projecto será regulada pela legislação de AIA 

Directriz Geral para a 
AIA 

Diploma Ministerial 
129/2006 de 19 de Julho 
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Legislação Ano de Promulgação Aplicabilidade ao Projecto 

Diretriz geral para o 
processo de 

participação pública no 
processo de AIA  

Diploma Ministerial 
130/2006 de 19 de Julho 

A participação pública é uma parte crucial do processo 
da AIAS e é obrigatória para projectos de categoria A +, 
A e B. Pelo menos duas rodadas de consultas públicas 
devem ter lugar e um relatório final do processo de 
participação pública que aborda todas as questões, 
preocupações e comentários levantados pelos PI&As 
deve ser enviado com o REIA às autoridades. 

Regulamentos para 
Inspeções Ambientais 

Decreto Ministerial 
11/2006 de 15 de Junho 

O regulamento aplica-se a actividades públicas e 
privadas que influenciam, directa ou indirectamente, 
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, regula os relatórios de 
auditoria ambiental e define sanções e penalidades por 
incumprimento. 
A auditoria e o monitoramento formam partes cruciais 
do processo AIASS e, como tal, este ato afecta 
directamente os requisitos regulatórios aos quais o 
proponente deve aderir. 

Processo de Auditoria 
Ambiental 

Decreto Ministerial 
32/2003, de 12 de 

Agosto 

Extractos do Código 
Penal 

16 de Setembro de 1886 

Esses regulamentos definem as conseqüências do 
incumprimento ambiental e a violação do proponente 

Normas de aplicação 
de multas e outras 

sanções previstas na 
legislação Ambiental 

Diploma Ministerial 
1/2006 de 4 de Janeiro 

Lei sobre Crimes 
contra o Ambiente 

Diploma Ministerial de 
7/2005 

SOCIAL 

Proteção do Patrimônio 
Cultural Moçambicano 

Decreto 10/1988 

O objectivo desta lei é proteger os bens tangíveis e 
intangíveis do patrimônio cultural Moçambicano - ex. 
Monumentos, edifícios de locais históricos, artísticos e 
científicos e elementos naturais de interesse científico e 
particular estética. Esta lei estende-se a quaisquer bens 
culturais que possam ser descobertos no território 
Moçambicano, em particular, no solo, no subsolo, nos 
corpos de água interior ou na plataforma continental. 

Os recursos patrimoniais podem ser perturbados e 
impactados pelas actividades de mineração e, como 
tal, estão abrangidos pelo presente regulamento 

Património 
Arqueológico 

Decreto 27/1994, de 20 
de Julho Os recursos patrimoniais podem ser perturbados e 

impactados pelas actividades de mineração e, como tal, 
estão abrangidos pelo presente regulamento 

Regulamento sobre a 
Proteção do Patrimônio 

Arqueológico 

Decreto 27/97, de 20 de 
Julho. 

Regulamento do 
Processo de 

Reassentamento 
Resultante de 

Atividades Econômicas 

Decreto 31/2012 de 8 de 
Agosto 

Este regulamento estabelece as regras e princípios 
básicos para orientar o processo de reassentamento 
resultante de actividades econômicas para iniciativas 
públicas e privadas. Isso é feito para proporcionar uma 
oportunidade para melhorar a qualidade de vida das 
famílias afectadas pelo projecto. O artigo 4 fornece uma 
lista de princípios que orientam o processo de 
reassentamento resultante. Estes incluem os princípios 
da coesão social; igualdade social; benefícios directos; 
igualdade social; nenhuma alteração no nível de renda; 
participação pública; responsabilidade ambiental; e 
responsabilidade social. 

Lei de Terras 

Lei 19/97 de 1 de 
Outubro 

A apropriação de terras e os direitos de propriedade são 
fundamentais para a implementação do projecto. Este 
acto visa estabelecer os termos em que opera a 
criação, extensão, modificação, transferência e 
rescisão do direito de uso e benefício do solo. Ele regula 
a propriedade da terra e o domínio público, o direito de 
uso e aproveitamento da terra e os poderes e 
responsabilidades dos órgãos públicos envolvidos. Em 
particular, define obrigações a serem cumpridas por 
entidades estrangeiras ou nacionais, bem como taxas a 
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Legislação Ano de Promulgação Aplicabilidade ao Projecto 

serem pagas para obter uma licença de uso e 
aproveitamento de terras 

Regulamentos da Lei 
de Terra 

Decreto 66/1998 8 de 
Dezembro (Alterado pelo 
Decreto 1/2003 de 18 de 

Fevereiro) 

A apropriação de terras e os direitos de propriedade são 

fundamentais para a implementação do projecto. 

a) Onde há título conjunto, esse título pertence a 

todos os titulares igualmente. Quando um dos 

titulares morre, os outros detentores continuam 

como legítimos titulares; 

b) As consultas entre os requerentes de terras e a 

comunidade local são obrigatórias antes que uma 

decisão de concessão do título seja feita pelo 

governador provincial ou autoridade superior; 

c) Ocupação de boa fé e comunidades locais podem 

candidatar-se a demarcação e título; e 

d) Os titulares são obrigados a pagar um imposto pela 

autorização do direito ao uso da terra, além de um 

imposto anual. As empresas familiares e as 

comunidades locais estão isentas de tais impostos. 

Lei de Ordenamento 
Territorial 

Lei 19/2007 de 18 de 
Julho 

A Lei define os mecanismos de preparação, 

aprovação, implementação, monitoramento e 

supervisão dos planos de uso da terra, bem como as 

responsabilidades associadas a isso. 

Regulamento da Lei de 
Ordenamento 

Territorial 
Decreto no. 23/2008 

Esta Lei estabelece medidas e procedimentos 
regulatórios para assegurar a ocupação, a 
racionalidade e o uso sustentável dos recursos 
naturais, a valorização do potencial diverso de cada 
região, a infraestrutura, os sistemas urbanos e a 
promoção da coesão nacional e da segurança da 
população. 

AGUA 

Lei de Águas 
Lei 16/1991, de 3 de 

Agosto 
O quadro jurídico-legal para água e saneamento 

Regulamentos de 
Licenças de Água e 

Concessões 

Decreto 43/2007 de 30 
de Outubro 

Será necessária uma licença ou concessão de uso da 
água para a construção e operação desse projecto. 

Política de Água 
Decreto 46/2007 de 21 

de Agosto 

RESÍDUOS, EFLUENTES E EMISSÕES 

Regulamento sobre 
Qualidade Ambiental e 
Emissão de Efluentes 

Decreto 18/2004 de 2 de 
junho (conforme alterado 

pelo Decreto 67/2010) 

Este decreto define padrões de qualidade e emissão 
de ar, classificação de água de acordo com os usos e 
padrões de controle de qualidade e requisitos de 
emissão relacionados, com especial atenção à água 
potável. Ele também fornece padrões para a qualidade 
do solo e as emissões sonoras. 

Regulamentos de 
Gestão de Resíduos 

Decreto Ministerial 

13/2006 de 15 de Junho 
Os acampamentos de trabalho e construção, bem como 

a acomodação e alojamentos permanentes instalados 

durante o período de vigência deste projecto, estarão 

sujeitos a esses regulamentos de resíduos. 

Regulamentos sobre a 
gestão de resíduos 
sólidos municipais 

Decreto 94/2014 de 31 

de Dezembro 

Regulamento sobre 
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, administração, importação 

ou distribuição de resíduos perigosos e estabelece 

taxas e penalidades por incumprimento. 

Regulamentos sobre 
gestão e controle de 

sacos plásticos. 

Decreto 16/2015 de 5 de 

agosto 

Regulamentos de Gestão e Controle de Sacos de 

Plástico aplica-se a todas as entidades públicas e 

privadas, pessoas físicas e jurídicas envolvidas na 

produção, importação, venda e uso de sacos plásticos 

no país. 

BIODIVERSIDADE, CONSERVAÇÃO E FAUNA BRAVIA 
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Legislação Ano de Promulgação Aplicabilidade ao Projecto 

Lei de Floresta e Fauna 
Bravia 

Lei 10/1999, de 7 de 
julho 

O presente regulamento aplica-se a actividades de 
proteção, armazenamento, uso, exploração e 
produção de recursos florestais e de vida selvagem e 
abrange as aplicações de comercialização, transporte, 
armazenamento e processamento primário, comercial 
ou industrial desses recursos. 

Regulamentos da Lei 
de Floresta e Fauna 

Bravia 

Decreto 10/1999, de 6 de 
julho 

A biodiversidade e a gestão da vida selvagem farão 

parte das medidas de mitigação do projecto. A lei é 

dividida em nove capítulos. De relevância para esta 

AIASS são os capítulos seguintes: 

 Capítulo 2 sobre Protecção de Recursos Florestais 

e de Fauna Bravia; e 

 Capítulo 3 sobre Regimes de Recursos Florestais 

Sustentáveis, Exploração e Regimes de 

Conservação de Fauna Bravia Sustentável. 

Regulamentos da Lei 
de Floresta e Fauna 

Bravia 

Decreto 12/2002 O Regulamento da Lei de Floresta e Fauna Bravia 

(Decreto nº 12/2002) fornece orientações adicionais 

para a Lei de Floresta e Fauna Bravia (1999). 

Estratégia Nacional e 
Plano de Açcão da 

Diversidade Biológica 
de Moçambique (2015-

2035) 

O Plano Nacional de 
Estratégia de 

Biodiversidade de 2003 
foi actualizado pelo 
MITADER em 2015 

 

O objectivo deste relatório é delinear uma estratégia 
para garantir a conservação da biodiversidade através 
da integração, treinamento, financiamento e 
fortalecimento de parcerias entre os diferentes 
sectores da sociedade. 

Lei de Controle de 
Espécies Exóticas 

Invasivas 

Lei 25/2008 de 01 de 
Julho 

O controle de ervas daninhas exigido durante as fases 
de construção e operação será directamente regulado 
por esta Lei. 

Lei de Conservação Lei 16/2015 

ACTIVIDADES DE MINERAÇÃO 

Regulamentos 
Técnicos de Saúde e 

Segurança das 
Actividades Geológicas 

e Minerais 

Decreto nº 61/2006, de 
26 de Dezembro 

O objectivo deste regulamento é definir medidas 
destinadas a garantir condições de saúde e segurança 
de funcionários envolvidos em operações de 
mineração, incluindo a aplicação de medidas técnicas 
que impeçam acidentes, reduz riscos e melhore a 
higiene no local de trabalho no sector de mineração. 

Regulamentação da 
Contratação de 

Cidadãos de 
Nacionalidade 

Estrangeira no Sector 
de Petróleo e 

Mineração 

Decreto n.º63 / 2011 de 7 
de Dezembro 

Estabelece o quadro legal, incluindo os mecanismos e 
procedimentos para empregar estrangeiros sob a Lei 
de Petróleo e Minas, desde que essas actividades 
tenham sido aprovadas pela autoridade competente. O 
Decreto nº 63/2011 define que, para actividades de 
curto prazo que não excedam 180 dias, a contratação 
de trabalhadores estrangeiros qualificados pode ser 
realizada sem uma autorização do Ministro do 
Trabalho, desde que o Ministério do Trabalho seja 
notificado no prazo de 15 dias do funcionário entrar no 
país. 

Lei de Minas 20/2014 de 18 de Agosto 

O objectivo desta lei é regular o uso e a reutilização de 
recursos minerais para garantir que as melhores e mais 
seguras prácticas de mineração e socio ambiental 
sejam cumpridas, permitam a transparência do 
desenvolvimento sustentável a longo prazo dos 
recursos minerais do país e a elevação de receitas a 
favor de Moçambique. 

Regulamento da Lei de 
Minas 

Decreto ministerial 
20/2014 de 18 de Agosto 

O objectivo desta lei é regular o uso e a reutilização de 
recursos minerais para garantir que as melhores e mais 
seguras prácticas de mineração e socio ambiental 
sejam cumpridas, permitam a transparência do 
desenvolvimento sustentável a longo prazo dos 
recursos minerais do país e a elevação de receitas a 
favor de Moçambique. 

Regulamentos 
Ambientais para 

Actividades Mineiras 

Decreto ministerial 
26/2004, de 20 de 

Agosto 

Esta lei define as normas para prevenção, controle, 
mitigação e compensação de efeitos adversos que as 
actividades de mineração podem causar ao meio 
ambiente. Ele também fornece medidas específicas de 
proteção ambiental, define os instrumentos de gestão 



Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito e Termos de Referência – Fevereiro de 2018 

Coastal & Environmental Services          Projecto de Balama, Suni Resources S.A. 11 

Legislação Ano de Promulgação Aplicabilidade ao Projecto 

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 aborda 
uma grande lacuna na legislação sobre o trabalho 
profissional nesta área que gerou emprego para 
cidadãos moçambicanos, embora haja também um 
número significativo de trabalhadores estrangeiros no 
sector. Para preencher a lacuna na legislação, o 
Governo Moçambicano aprovou o Regulamento do 
Trabalho de Mineração através do Decreto 13/2015, de 
3 de Julho. O novo regulamento regula as relações de 
trabalho entre os empregadores do setor de mineração 
e do petróleo, incluindo as empresas de subcontratação 
e seus empregados, sejam moçambicanos ou 
estrangeiros. Também prevê a supervisão das 
condições de emprego. 

 
2.3. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 
 
Moçambique é signatário de uma série de convenções internacionais. Aquelas aplicáveis a 
este projecto estão resumidas na Tabela 2-2 abaixo. 
 
Tabela 2-2: Convenções internacionais aplicáveis ao projecto 

CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 

Convenção de Basileia sobre o Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos 
Perigosos e sua Eliminação 

1989 

Convenção Africana sobre Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais 1968 

(Revista) - Convenção Revista Sobre a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais 
(versão alterada) ainda não está em vigor. Moçambique ratificou e ficará vinculado após a 
entrada em vigor 

2003 

Acto Constitutivo da União Africana 2000 

Convenção de Bamako sobre a Proibição da Importação para a África e o Controle do 
Movimento Transfronteiriço e Gestão de Resíduos Perigosos em África 

1991 

Convenção sobre a Diversidade Biológica 1992 

Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora 
Selvagens (CITIES) 

1973 

Convenção das Nações Unidas sobre a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural 1972 

Protocolo de Quioto para a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas 

1998 

Convenção sobre Preparação, Resposta e Cooperação sobre Poluição por Hidrocarbonetos 1990 

Convenção sobre Terras Húmidas de Importância Internacional, Especialmente como Habitat 
de Aves Aquáticas (RAMSAR) 

1971 

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes 2001 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (ler com o Protocolo de 
Quioto) 

1992 

Convenção de Viena para a Protecção da Camada de Ozono 1985 

Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Canos Causados pela Poluição por 
Hidrocarbonetos 

1992 

Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Empobrecem a Camada de Ozono 1987 

Convenção das Nações Unidas sobre a Lei do Mar 1982 

Convenção Internacional para Combater a Desertificação em Países com Seca e/ou 
Desertificação, Particularmente em África 

1994 

Tratado que Institui a Comunidade Económica Africana 1991 

Protocolo da SADC sobre Mineração 1997 

Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 1981 

Convenção sobre Segurança da Vida no Mar (SOLAS) 1974 

Marpol 73/78, Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, modificada 
pelo Protocolo de 1978 

1973, 1978 

Convenção sobre a Prevenção da Poluição Marinha por Descarga de Resíduos e Outras 
Matérias e do Protocolo de 1996 

1972, 1996 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 

3.1. INTRODUÇÃO E ANTECEDENTES DO PROJECTO  
 
A Suni Resources S.A. pretende tornar-se o “fornecedor mundial de melhor qualidade e baixo 
custo de grafite de alta qualidade para o mercado de baterias de iões de lítio”. As baterias de 
iões de lítio são componentes-chave de tecnologias verdes e actualmente são usadas para 
capturar energia renovável e veículos de energia eléctrica. A grafite é um componente 
maioritário crítico de baterias de iões de lítio e com uma mudança global em direcção a 
tecnologia mais limpa há uma demanda crescente por esse recurso, que deverá crescer 
aproximadamente 40% ao ano. 
 
A Área do Projecto de Balama Central é composta por dois recursos adjacentes 
(denominados Lennox e Byron). A empresa começou com um programa de perfuração em 
2016. As dimensões exactas das duas cavas a serem extraídas ainda precisam ser 
determinadas e dependerão do resultado dos levantamentos de recursos que estão 
actualmente em andamento. No entanto, os resultados iniciais indicam que uma alta 
proporção de grafite de alta qualidade pode ser produzida a partir do Projecto. 
 
3.2. FUNDAMENTO PARA ESTE DESENVOLVIMENTO 
 
Moçambique é um país em desenvolvimento no sul de África que tem vindo a reconstruir a 
sua economia e as instituições cívicas desde que encerrou uma guerra civil de 16 anos em 
1992. Apesar do crescimento económico impressionante na última década e das previsões 
para o crescimento económico continuado, Moçambique ainda enfrenta alguns desafios 
importantes. Ele classifica-se na posição 184 de 187 países no Índice de Desenvolvimento 
Humano 2011 do PNUD e aproximadamente 60% da população de 23,7 milhões vive com 
menos de $ USD1.25 / dia. 
 
Moçambique está passando por um período de crescimento económico devido a descobertas 
recentes de predominantemente gás, carvão, rubis e agora grafite. Está previsto, e esperado 
por muitos, que este crescimento seja alcançado de forma benéfica para todos os cidadãos 
de Moçambique, e elevará permanentemente o país de entre os mais pobres do mundo. O 
principal motor pelo qual esse crescimento deve ser alcançado é através do investimento 
directo estrangeiro nos recursos e no sector mineral. 
 
O Projecto de Balama Central da Suni Resources, portanto, entrará directamente no âmbito 
deste debate actual no país, e será importante contextualizar o projecto dentro desta 
configuração para entender os motores ambientais e sociais que podem ser impostos no 
projecto durante os seus 25 anos de vida da mina. 
 
O desenvolvimento da mina de grafite é susceptível de proporcionar empregos directos e 
indirectos significativos, muitos dos quais serão alocados para aqueles que vivem nas 
imediações da mina. O desenvolvimento proposto também aumentará os royalties de 
mineração pagos ao Governo Moçambicano e resultará na implementação de vários 
projectos de Responsabilidade Social Corporativa projectados para elevar as comunidades 
afectadas pelo projecto, cujos detalhes serão determinados em consulta com as 
comunidades. 
 
3.3. LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE MINERAÇÃO PROPOSTAS 
 
O local do Projecto de Balama Central está localizado a aproximadamente 6 km ao sudeste 
da Vila de Balama, no Distrito de Balama. A licença de prospecção e pesquisa abrange uma 
área total de 9 600 ha na parte ocidental da Província de Cabo Delgado, em Moçambique. A 
Figura 3-2 fornece uma disposição preliminar que mostra a posição das cavas e 
infraestrutura. 
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3.4. DESCRIÇÃO GENERALIZADA DO PROCESSO DE MINERAÇÃO PROPOSTO 
 
O objectivo desta secção é fornecer ao leitor uma breve descrição do processo de mineração 
actualmente proposto para o Projecto de Balama Central (Figura 3-1). Para facilitar a 
compreensão dos leitores, a Figura 3-2 apresenta um processo simplificado = fluxograma que 
precisa ser referido, e a Figura 3-3 fornece uma disposição preliminar que mostra a posição 
das cavas e infraestrutura. 
 
3.4.1. Limpeza de vegetação 
 

Antes da mineração, apenas os manchas da vegetação remanescente e as terras agrícolas 
no local que se enquadram na pegada de desenvolvimento serão limpas mecanicamente. Por 
outras palavras, isso só ocorrerá em áreas onde as estruturas estarão localizadas. A remoção 
da vegetação e as culturas na cava serão progressivas, com a vegetação sendo limpa à 
medida que a cava se estende. No entanto, uma vez que o local está amplamente 
transformado por actividades agrícolas, o projecto de mineração proposto terá um impacto 
limitado sobre a vegetação limitada e fragmentada no local. 
 
A camada de solo superficial será removida e armazenada para auxiliar na reabilitação 
posterior. Alternativamente e de preferência, a camada de solo superficial pode ser 
depositada imediatamente sobre a superfície das áreas afectadas que não são necessárias 
durante a fase operacional para minimizar as perdas e ajudar na reabilitação de áreas que 
foram afectadas. 
 
3.4.2. Método de Mineração 
 
Prevê-se que o minério de grafite seja extraído utilizando métodos convencionais de 
mineração a céu aberto, que incluirão técnicas de perfuração e detonação, carga e transporte 
para extrair o minério. Inicialmente, o material oxidado mais macio perto da superfície 
(tipicamente os 5-10m superiores do depósito) será gradado com uma escavadora e, uma 
vez encontrada a rocha dura, serão usadas técnicas de perfuração e detonação. O minério 
extraído será processado no local através de uma série de etapas que são descritas abaixo 
e são ilustradas na Figura 3-2. Os resíduos de minério serão transportados para o Despejo 
de Rocha Estéril (WRD). 
 
Manuseamento e britagem de Minério Bruto (ROM): O minério será entregue da cava da 
mina para as pilhas de minério no Pátio de ROM usando camiões de transporte. As 
carregadoras frontais carregam o minério das pilhas e alimentam a planta através de um 
recipiente de ROM. O minério é então britado no britador primário e transportado através de 
uma correia transportadora para a pilha de minério britado. 
 
Moagem: O mineral é recuperado da pilha de minério britado através de carregadora frontal 
e alimentado por uma correia transportadora no moinho primário. Após a moagem primária, 
o minério (agora em pasta com água) é passado sobre triagem de classificação com qualquer 
minério de tamanho grande reciclado para o moinho primário. O material de tamanho 
pequeno para circuito de flotação (Figura 3-2). As triagens de classificação dimensionam o 
produto do moinho primário, de modo que o alimento para o circuito de flotação atenda o 
tamanho óptimo de partículas menores que 850 mícron pois isso proporciona as melhores 
condições para o beneficiamento da grafite.  
 
Flotação: O produto a partir do circuito de moagem é alimentado para o tanque de 
condicionamento rougher e, em seguida, passa através de uma série de estágios de flotação 
(fases rougher e cleaner, incluindo polimento). O concentrado é reportado ao tanque de 
armazenamento de concentrado. O subproduto (rejeitos) do circuito de flotação é bombeado 
para o espessante dos rejeitos. 
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Desidratação e secagem: O concentrado armazenado no tanque de armazenamento do 
concentrado é filtrado é então seco e triado para produzir uma série de produtos de tamanho 
de grafite. Cada produto de grafite seco será armazenado em caixas de armazenamento 
dedicadas antes de ser empacotado em sacos de 1 tonelada prontos para envio por estrada 
do local da mina para o porto para embarque. O estudo económico da mina está actualmente 
investigando os vários estágios de processamento de plantas para recipientes de flotação e 
triagem do concentrado para produzir produtos de grafite comercializáveis que variam em 
tamanhos de flocos + 300μm, -300 + 180μm, -180 + 150μm e -150 μm. O fluxograma final do 
processo da planta será conhecido assim que estes estudos forem concluídos. 
 
Rejeitos: Os rejeitos produzidos pelas células de flotação rougher e cleaner são alimentados 
ao espessante de rejeitos onde é adicionado floculante2 para acelerar a sedimentação e 
separação de sólidos da água. Os rejeitos espessados são então bombeados através de uma 
conduta para a Instalação de Armazenamento de Rejeitos (TSF) para eliminação. O excesso 
de água do espessador gravita para o tanque de água do processo e é reciclado dentro da 
planta de processamento. 
 
Reticulação da Água: O excesso de água do espessador de rejeitos e barragem de rejeitos 
de agua de retorno será bombeado directamente para o tanaque de água do processo para 
reutilização na planta de processo. A escassez de água será suprida com a água bruta do 
tanque de água bruta. A água pluvial não processada, o escoamento da planta e uma porção 
da água usada para aplicações gerais de lavagem serão colectadas em uma lagoa de 
contenção de onde será bombeada para o tanque de água do processo para reciclagem. 
 
Prevê-se que a quantidade total de minério a ser tratada pela planta de processo anualmente 
seja de 550 000 toneladas por ano ao longo da vida da mina. A expectativa de vida da mina 
é de 20 anos. 
 
3.4.3. Reagentes 
 
Os reagentes utilizados no processo incluirão o seguinte: 

 
 Floculante utilizado como auxiliar de sedimentação e filtração para concentrados e 

rejeitos 

 Diesel como coletor para auxiliar na recuperação de grafite (a quantidade estimada é 
de 300g/t de minério processado) 

 Frother (Espuma) para ajudar com a recuperação de grafite (álcool ligeiro). 
 
 
 

                                                
2 Floculante é usado como um auxiliar de sedimentação e filtração para concentrados e rejeitos. 
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Figura 3-1: Mapa da localização que indica a posição da área mineira proposta 
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Figura 3-2: Diagrama geral de blocos de fluxo de processo, incluindo manuseamento de ROM, trituração e moagem, flotação, secagem de concentrado e classificação de produtos variáveis de grafite. 
(Fonte: equipe de estudo da MTA). 
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3.4.4. Infraestrutura 
 
A infraestrutura a seguir será necessária como parte do desenvolvimento e cada uma delas 
será avaliada durante a AIAS: 
 

 Melhoramento da principal via de acesso para o local da planta da mina. 

 Estradas do local que fornecem acesso ao acampamento de mineração proposto, 
planta de processo, edifícios de escritório, estaleiros de manutenção, armazenamento 
de água, armazenamento de rejeitos, campo de furos e outras infraestruturas. 

 Estradas de transporte que fornecem acesso a (s) cava (s) da mina a despejo de 
resíduos, pilhas de minério e outras infraestruturas da mina. 

 Acampamento de construção temporário para acomodar aproximadamente 300 
pessoas, incluindo todas as instalações necessárias para a força de trabalho de 
construção; 

 Vila de Acomodação para acomodar cerca de 220 pessoas, incluindo quartos de 
alojamento, abluções, área de recreação, refeitório, lavandaria, edifício de 
administração; 

 Escritórios do local localizados adjacentes à planta de processo. As dimensões e a 
localização exactas serão determinadas à medida que o projecto avança e mais 
detalhes são conhecidos; 

 Oficina da mina para serviços e manutenção de frotas de mineração e equipamentos 
de perfuração; 

 Edifício de preparação de amostras e laboratório de geoquímica; 

 Armazenamento de combustível diesel e estações de abastecimento para a frota da 
mina e veículos ligeiros; 

 Serviços de local e utilidades, incluindo instalações de tratamento de água potável, 
instalações de tratamento de esgoto, instalações de armazenamento de explosivos 
da mina e paiol. 

 Rede de comunicações que inclui telefone, dados e rádio; 

 Barragem de armazenamento de água do processo; 

 Central eléctrica a diesel, incluindo grupos geradores, sistemas auxiliares, 
armazenamento e distribuição de combustível, edifício e sala de controle da central, 
quadro eléctrico; 

 Uma cerca de perímetro em torno da planta de processo e do acampamento; 

 Uma planta de processamento de minério que inclui uma oficina da planta e armazém, 
armazenamento de reagentes e consumíveis, salas de controle, vestiário e escritório 
da planta, subestação de energia e transformadores e planta móvel. 

 Areeiro como fonte de areia durante a fase de construção. Serão avaliadas três 
alternativas e um local final seleccionado com base nos comentários dos especialistas 
e engenheiros. Estima-se que serão necessários aproximadamente 3500 metros 
cúbicos de areia. 

 Uma Instalação de Armazenamento de Rejeitos (TSF) com sistema de recuperação 
de água para reutilizar na planta de água em processo; 

 Despejos de rocha estéril para cada depósito; 

 Barragem de armazenamento de água bruta; 

 Subestação, transformadores e linhas de transmissão para reticular energia para as 
várias cargas no local 

 Campo de furos, incluindo bombas de perfuração e tubulações para recuperação de 
águas superficiais e subterrâneas para uso nas instalações de processamento e para 
água potável. 

 
A posição e o tamanho exacto desta infraestrutura não estão definidos actualmente e 
precisarão levar em consideração as sensibilidades ambientais, os requisitos económicos e 
de engenharia que se tornarão mais claros à medida que o processo de AIA prossegue.
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Figura 3-3: Disposição de infraestrutura proposta para a mina. 
  



Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito e Termos de Referência – Fevereiro de 2018 

Coastal & Environmental Services                   Suni Resources S.A, Balama Project 19 

3.4.5. Abastecimento de Água e Energia 
 
Água: Estima-se que o projecto usará aproximadamente 750.000 metros cúbicos de água 
continuamente durante os primeiros 12 meses e será reduzido a 550.000 metros cúbicos por 
ano após alguns anos, uma vez que uma parte do requisito de água é recuperada da 
instalação de armazenamento de rejeitos. Nesta fase, existem duas opções principais de 
fonte de água para a mina sob consideração. 
 

Opção 1 - A opção 1 é a fonte de águas subterrâneas 

de um campo de furos de produção que irá 
descarregar para um tanque de água bruta. Um 
estudo de pesquisa de águas está em andamento 
para determinar se existe um aquífero que pode ser 
usado como fonte de água. As discussões com as 
comunidades próximas indicam que eles usam água 
de rios e córregos próximos. 

Opção 2 - A segunda opção é construir uma 

instalação de armazenamento de água bruta para 
capturar e manter as águas das chuvas. A estação de 
tratamento de água potável e a instalação de 
armazenamento de tanques fornecerão as 
necessidades de água para pessoal e água para 
chuveiros de segurança localizados em todo o local. 
Fontes de água adicionais incluem água da 
desidratação da cava da mina, armazenamento do 
escoamento superficial da água e água recuperada do 
armazenamento de rejeitos. A (s) fonte (s) exacta (s) 
da água serão determinadas como resultado das 
investigações do estudo de viabilidade que estão em 
curso. 

 
Energia: Estima-se que a demanda anual total da planta para a mina seja de 3.5MW. A 
energia para o local será obtida de uma central eléctrica que inclua grupos geradores a diesel. 
A própria central eléctrica terá uma pegada nominal de 10 x 15 metros e será contida dentro 
de um edifício revestido de aço que incluirá uma sala de controle e quadros, ventilação, e 
instalações à prova de som e de armazenamento de hidrocarbonetos. 
 
3.4.6. Transporte 
 
Estima-se que sete camiões de 30 toneladas serão usados para transportar o produto desde 
o local da mina até o porto de Pemba ou Nacala a cada dia. Serão necessários três camiões 
adicionais para peças sobressalentes e consumíveis (incluindo o diesel). Dois autocarros 
seriam usados para transportar mão de obra de e para o local. Além disso, os veículos ligeiros 
de entrega serão utilizados para o funcionamento geral da mina. 
 
3.5. OPORTUNIDADES DE EMPREGO 
 
3.5.1. Fase de Construção 
 
Durante a fase de construção, estima-se que haverá ~ 300 trabalhadores no local no pico do 
período de construção, que é estimado em aproximadamente 12 meses desde o início da 
construção até o comissionamento. Todos os trabalhos não qualificados serão provenientes 
de comunidades locais próximas ao local. A mão de obra qualificada será composta por 50% 
Moçambicanos e 50% estrangeiros provenientes principalmente de empresas contratantes 
da África do Sul. A mão de obra semi-qualificada compreenderá 80% Moçambicanos e 20% 
estrangeiros. Uma força de trabalho total de Moçambique é preferida, pois é mais económica, 
no entanto, quando a mão-de-obra qualificada adequadamente qualificada e experiente não 
pode ser encontrada em Moçambique, a mão de obra especializada estrangeira precisará ser 
adquirida internacionalmente. A equipe local retornará a casa todas as noites usando o 
transporte local. Adicional à equipe de construção será a equipe de apoio que será a 
segurança, assistência de catering, gestão dos locais, transporte e lavandaria. A acomodação 
de construção provavelmente será um invólucro de casas pré-fabricadas de baixo impacto. 
 
3.5.2. Fase Operacional 
 
Durante a fase operacional, aproximadamente 220 pessoas trabalharão no local da mina. 
Todos os trabalhos não qualificados serão obtidos localmente nas comunidades próximas. 
Toda mão-de-obra semi-qualificada será Moçambicana e estima-se que a mão-de-obra 
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especializada inclua 90% de Moçambicanos e 10% de estrangeiros. O pessoal das 
comunidades locais será transportado para o local da mina todos os dias a partir das 
comunidades locais. A equipe residente na vila de acomodação será listado em uma rotação 
de 6/2 semanas. É esperada uma forma modular de alojamento habitacional para a vila de 
acomodação permanente, que compreende paredes de painel de sanduíche de espuma, 
telhado revestido, pavimentos de betão e varandas. 
 
Tabela 5-1: Forca de trabalho qualificada, semi-qualificada e não qualificada estimada 
a ser empregada durante as fases do projecto 

Tipo Fase de Construção Fase de Operação 

Qualificada 50% Moçambicana, 50% estrangeira 90% Moçambicanos e 10% estrangeira 

Semi qualificada 80% Moçambicanos, 20% estrangeira 100% Moçambicano 

Não qualificada 100% Moçambicano de comunidades 
próximas 

100% Moçambicano de comunidades 
próximas 
 

Total 300 220 

 
3.6. ALTERNATIVAS DO PROJECTO 
 
Um dos objectivos de uma AIAS é investigar alternativas ao projecto proposto. Existem dois 
tipos de alternativas - Alternativas Fundamentais e Alternativas Incrementais. As alternativas 
são definidas como: “diferentes meios para atender o propósito geral e os requisitos da 
actividade”, que inclui alternativas a: 
 

 localização - onde a actividade proposta será desenvolvida; 

 tipo de actividade a ser realizada; 

 concepção e disposição da actividade; 

 tecnologia a ser utilizada na actividade; e 

 aspectos operacionais da actividade. 
 
3.6.1. Alternativas Fundamentais 
 
As alternativas fundamentais são desenvolvimentos que são totalmente diferentes do projecto 
proposto e geralmente envolvem um tipo de desenvolvimento diferente no local proposto, ou 
um local diferente para o desenvolvimento proposto. 
 
Um tipo de desenvolvimento diferente: Não há alternativa para este tipo de 
desenvolvimento, pois a grafite encontrada na área do projecto só pode ser usada se for 
extraída como descrito acima. Não há alternativa que seja praticamente ou economicamente 
viável para que Moçambique exporte a grafite. Além disso, o proponente deseja desenvolver 
uma mina de grafite e, consequentemente, não está interessado em nenhum outro tipo de 
desenvolvimento. 
 
Um local diferente: o proponente identificou depósitos económicos de grafite em sua área 
de concessão e só pode desenvolver uma operação de mineração em áreas com 
mineralização. 
 
A alternativa “Não-Avançar”: De acordo com os regulamentos da AIAS a opção de não 
fazer nada - não proceder com o desenvolvimento proposto (ou seja, a opção Não Avançar) 
deve ser avaliada durante a AIAS. 
 
3.6.2. Alternativas Incrementais 

 
Alternativas incrementais são modificações ou variações na concepção 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 a concepção ou disposição da actividade, tecnologia a ser usada na actividade e os 
aspectos operacionais da actividade. 
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Concepção: as alternativas de concepção podem incluir diferentes tipos de infraestrutura, 
que não foram finalizadas pelo requerente nesta fase. 
 
Disposição da Planta do Local: Como o projecto está no nível de escopo, a disposição do 
projecto não é fixa ou inteiramente exacta neste momento. Foi incluída uma disposição 
preliminar que indica a posição do recurso, o local da planta e os corredores de energia e 
água (Figura 3-3). Possíveis alternativas de disposição serão investigadas durante a AIAS. 
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4. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE BIOFÍSICO 
 
Moçambique está localizado ao longo da costa leste do sul de África entre 10o27' e 26o52'' Sul e 
30o12' e 40o51' Leste. Abrange uma área de superfície de 799 380 km2 e é limitado pela África do 
Sul, Swazilândia, Zimbábwe, Zâmbia, Malawi e Tanzânia (Ribeiro e Chauque, 2010). 
 
O país está dividido em onze províncias; o local do estudo ocorre dentro da província do norte de 
Cabo Delgado, no Distrito de Balama. Estima-se que actualmente haja mais grafite na Província de 
Cabo Delgado, em Moçambique, do que o resto dos recursos de grafite do mundo combinados. 
 
4.1. AMBIENTE FÍSICO 

4.1.1. Clima 
 
O clima no norte de Moçambique é classificado como tropical húmido. Tem uma temperatura média 
anual entre 24°C e 26°C. O clima na região tem duas estações distintas. A estação chuvosa ocorre 
de Dezembro a Abril, quando aproximadamente 75% da precipitação anual total ocorre, e a estação 
seca estende-se de Maio a Novembro. A temperatura média anual em Balama é de 24,4° C, com o 
mês mais quente ocorrendo em Novembro com uma temperatura média de 26,7°C. O mês mais 
fresco é Julho, com uma temperatura média de 21,1 ° C. Aproximadamente 1048mm de precipitação 
caem anualmente em Balama com o mês mais seco ocorrendo em Agosto com uma precipitação 
média de 1mm e maior precipitação ocorrendo em Janeiro com uma média de 250mm. Setembro é 
geralmente o mês mais seco, recebendo pouca ou nenhuma precipitação (Climate-Data, 2016). A 
tabela abaixo fornece um resumo dos dados climáticos para Balama. 
 
Tabela 4-1: Resumo dos dados climáticos para Balama. 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

mm 250 240 192 76 5 2 2 1 2 13 62 203 

°C 25.1 25.2 25.0 24.6 22.7 21.2 20.6 21.7 23.4 25.3 26.7 25.9 

°C (min) 20.2 20.2 20.0 19.2 16.9 15.0 14.4 15.2 16.5 18.1 20.1 20.3 

°C (max) 30.0 30.2 30.0 30.0 28.5 27.4 26.8 28.3 30.3 32.6 33.4 31.6 
Fonte: http://en.climate-data.org/location/ 
 

4.1.2. Geologia e Solos 
 
O Nordeste de Moçambique é predominantemente subjacente a rochas proterozóicas que formam 
uma série de complexos de gneiss que variam de Paleo a Neoproterozóico em idade (Boyd et al., 
2010). A região de Balama está subjacente de facies de granulite e de anfibolitos superiores 
orthogneisses (rochas metamórficas derivadas de rochas ígneas) e paragneisses (rochas 
metamórficas derivadas de rochas sedimentares). Embora as unidades gneissicas em geral estejam 
orientadas Norte-Nordeste neste complexo, uma orientação leste-nordeste é encontrada perto de 
Balama devido à sua proximidade com o complexo Ocua e o cinturão Lurio ao sul. O Complexo 
Xixano consiste de um núcleo de ortognáisses máficos cercados e sustentados por paragnaisses, 
adiantes que consiste em gnaisse micáceo e xisto, gnaisse quartzo-feldspato, quartzo e mármore. 
A grafite e os baixos níveis de mineralização de vanádio não económico ocorrem dentro de unidades 
de schistose de grão fino nesta região. A unidade paragnaissica micácea está subjacente a maior 
parte da área de Balama. Uma série de intrusões pós-tectônicas (invasões neoproterozóicas a 
mesozoicas) podem ser encontradas na região, predominantemente ao sul do local de estudo de 
Balama Central. 

4.1.3. Topografia e Hidrologia 
 
 
A topografia da área de licença de Balama tem pouca variação topográfica, e é melhor descrita 
como plana a suavemente ondular (Figura 4-2 e Ilustração 4-2). A elevação varia de 542m a 550m 
com uma variação altitudinal de apenas 8m. Há uma crista de montanhas a leste e a sudeste do 
local, mas estas ficam fora da área de estudo. A área onde o recurso está localizado é dividida por 

http://en.climate-data.org/location/
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um pequeno e sazonal fluxo conhecido como Rio Lapa, e esse flui para o rio Namituca, a sudeste 
do local. 
 

 
Ilustração 4-1: Fotografia ilustrando a topografia típica do local de Balama com o cume das 
montanhas em segundo plano. 
 

 
Figura 4-1: Perfil de elevação que ilustra a topografia geral em torno do local de depósito 
no local de Balama Central.
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4.1.4. Uso da terra 
 
Em comparação com outros países da região, Moçambique tem uma base de recursos naturais 
rica, incluindo florestas nativas não transformadas, savanas, bosques e habitats costeiros. Cerca 
de 25% das terras têm potencial de silvicultura comercial, 12,5% constituem áreas protegidas pelo 
estado e outros 22% compreendem o potencial habitat da vida selvagem (GPZ, 2003). 
 
Há evidências de uma enorme transformação do local proposto em campos agrícolas (machambas) 
(Ilustração 4-2). A agricultura é uma actividade de subsistência dominante para a maioria dos 
habitantes locais na área de Balama. As culturas cultivadas na área de estudo incluem milho, 
banana, arroz, mandioca, cebolas, vegetais, cana-de-açúcar e cenouras, consideradas como 
culturas comerciais no contexto local. 
 
A perda de machambas como resultado do projecto será, portanto, significativa na área, e o 
deslocamento económico ocorrerá. Um grande desafio, dada a extensão da agricultura na região, 
será encontrar terras de reposição para os agricultores locais. Os padrões de reassentamento de 
Moçambique exigem que a terra de substituição de produtividade similar seja fornecida e que essa 
terra seja tão acessível quanto a terra actual. 
 

 
Ilustração 4- 2: Arroz sendo cultivado na área de estudo 
 
Os recursos naturais da área do projecto também são usados para fins de subsistência. Isso inclui 
a colecta de madeira, capim e bambu para construção, e também colectando frutas silvestres, 
vegetais e bolbos, tanto para fins medicinais como para alimentação. Há evidências de colheita 
pesada dentro e ao redor da área do projecto, sugerindo que as comunidades próximas dependem 
fortemente dos recursos naturais desta área. 
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A vegetação limitada e fragmentada nesta área também é de natureza secundária, com poucas 
árvores grandes restantes (Ilustração 4-3). As culturas de árvores comuns nessas áreas são árvores 
de mangueira e castanha de caju. 
 

 
Ilustração 4-3: Vegetação fragmentada no local 
 
4.2. AMBIENTE BIOLÓGICO 

4.2.1. Vegetação 
 
White (1983) classificou esta área como o centro regional de endemismo do Zambeziano, uma área 
geográfica que se estende desde o Oceano Atlântico até o Oceano Índico e inclui toda a Zâmbia, 
Malawi e Zimbabwe, partes de Angola, Tanzânia e Moçambique e partes menores da República 
Democrática do Congo, Namíbia, Botswana e África do Sul. Dentro desta ampla área, ele descreve 
oito tipos de vegetação. 
 
Existe pouca literatura sobre os tipos de vegetação em Moçambique e ainda menos sobre a 
composição das espécies e os tipos de vegetação que ocorrem em Cabo Delgado. Até agora, 
apenas dois mapas de vegetação relevantes para a área foram preparados: um por Pedro e 
Barbosa (1955) e o outro por Wild e Barbosa (1967) (Timberlake et al., 2011). Kew Gardens em 
Londres, enviou recentemente uma equipe de ecologistas a Cabo Delgado para realizar pesquisas 
sobre Florestas Secas Costeiras espalhadas pelas áreas costeiras da Província e existem dentro 
de uma matriz de floresta de Miombo e outros tipos de vegetação (Timberlake et al., 2011 ). No 
entanto, a pesquisa sobre a floresta de Miombo nesta província foi limitada e as descrições 
dependem do que foi avaliado em uma escala mais ampla em países como o Zimbábwe e a Zâmbia. 
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A floresta de Miombo é caracterizada pela presença do gênero Brachystegia, do qual existem no 
total dezesseis espécies. A presença de outras três espécies de árvores também caracteriza esse 
tipo de vegetação, a saber: Isoberlinia angloensis, Julbernadia globiflora e Julbernadia paniculata. 
Essas espécies raramente são encontradas fora da floresta de Miombo (Frost 1996). 
 
O Fundo Mundial para Natureza (WWF) definiu eco-regiões globais com base em conjuntos 
geograficamente distintos de espécies, comunidades naturais e condições ambientais. As 
informações sobre cada eco-região e seu status de conservação são fornecidas para auxiliar na 
conservação contínua dessas áreas. De acordo com a descrição de White (1983), o WWF 
classificou a área de estudo como Floresta de Miombo, que cobre três milhões de quilômetros 
quadrados na África do Sul, Central e Oriental. 
 
A vegetação natural que ocorre em Moçambique é ameaçada por actividades como o corte 
comercial e a remoção da vegetação para agricultura de subsistência. No entanto, a gravidade 
desses impactos é difícil de prever devido à falta de informação sobre a biota e os locais nos tipos 
de vegetação. Com base nas ameaças actuais para a eco-região e seu alto nível de endemismo 
(especificamente no norte de Moçambique e Tanzânia), foi classificada como Vulnerável pelo 
WWF. 
 
A vegetação no local de Balama Central é altamente modificada e fragmentada, com muito pouca 
vegetação natural restante. As únicas grandes árvores nativas remanescentes, espalhadas por todo 
o local, são os Embondeiros (Adansonia digitate) e Sterculias (Sterculia quinquoloba e Sterculia 
appendiculata), que são provavelmente difíceis de remover devido ao tamanho deles (Ilustração 4-
4). Pterocarpus lucida, Brachystegia spiciformis e Securidaca longipedunculata são arbustos 
dominantes na área de estudo. 
 
As áreas riparianas foram desmatadas para cultivo e plantadas com culturas comerciais como 
alface, repolho, cebolas, tomates e batatas-doces (Ilustração 4-5). A cana-de-açúcar, 
presumivelmente para fazer Cachaça (uma bebida alcoólica semelhante ao gin) também foi 
plantada ao longo das margens do córrego e o arroz está sendo cultivado nos dambos circundantes 
(zonas húmidas sazonais) que são inundados com água durante a estação chuvosa. O milho, milho 
miúdo, e ervilhas são cultivados nas áreas mais secas, longe dos córregos e dambos. 
 
A maioria da área de estudo, com excepção das linhas de drenagem, tem baixa sensibilidade 
ecológica uma vez que todo o local foi modificado e tem pouco valor ecológico. Embora as linhas 
de drenagem tenham sido modificadas e plantadas com culturas ainda fornecem serviços 
ecossistémicos, como o fornecimento de um corredor ecológico natural para aves, anfíbios e 
pequenos mamíferos. Como tal, esta área é considerada como tendo uma sensibilidade moderada. 
Informações mais detalhadas sobre a vegetação específica do local serão reunidas durante a fase 
de AIAS do projecto. 
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Ilustração 4-4: Vegetação típica encontrada na área de estudo. A maior parte da área está 
em cultivo com Sterculias dispersas intercaladas em toda a área 
 

 
Ilustração 4-5: Cebolas plantadas no córrego e cercadas por plantas de milho jovens 
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4.2.2. Fauna 
 
A fauna do norte de Moçambique é uma das mais mal estudadas em África e existem áreas de 
conservação limitadas para a protecção da fauna. A caça de subsistência local e a destruição do 
habitat durante um longo período de tempo causaram uma perda quase total de grandes mamíferos 
e uma perda substancial de diversidade geral de mamíferos. 
 
A herpetofauna é geralmente diversa devido à variedade de diferentes tipos de habitat disponíveis 
e a grande área do país. No entanto, a falta de estudo científico do norte de Moçambique levou a 
resumos bastante dispares e imprecisos para a diversidade herpetofaunal do país. 
 
Tal como acontece com a herpetofauna, a avifauna nesta região também é diversificada, com mais 
de 680 espécies de aves registadas. Algumas dessas espécies são comensais, adaptando-se 
rapidamente e com sucesso a ambientes modificados, embora a maioria seja sensível ao distúrbio 
e migre para longe ou sofra uma maior mortalidade em habitats degradados. No entanto, as aves 
são capazes de recolonizar rapidamente áreas reabilitadas como resultado de sua alta mobilidade. 
 
A diversidade de mamíferos em Moçambique foi revisada por Smithers e Tello em 1976, com 
aproximadamente 238 espécies ocorrendo em todo o país (MICOA 2009, UICN 2012). Dada a 
densidade populacional variável e a pressão ambiental localizada, é provável que este número seja 
significativamente reduzido devido à perda e fragmentação do habitat. Grandes mamíferos como 
elefantes, hipopótamos e rinocerontes foram extirpados em muitas áreas e nove das 21 espécies 
de antílope no país estão listadas como ameaçadas e uma tornou-se extinta localmente. A 
diversidade de mamíferos em áreas densamente povoadas é normalmente limitada a pequenos 
mamíferos, como roedores. 
 
A diversidade de espécies na área do projecto deve ser relativamente alta, dado que o habitat 
disponível está em grande parte intacto, embora restrito a pequenos mamíferos pelas razões 
discutidas acima. 
 
4.2.3. Áreas Protegidas 
 
Todas as áreas protegidas, incluindo Parques Nacionais, Reservas Florestais e Áreas de 
Conservação Transfronteiriças, são da responsabilidade do MITADER. As reservas florestais foram 
criadas para proteger as reservas de madeira do avanço da agricultura para futuras utilizações 
sustentáveis. A possibilidade de que essas reservas possam dar um contributo significativo para a 
conservação da biodiversidade tem sido reconhecida e estudos estão sendo conduzidos para obter 
uma compreensão da vegetação e condição do ecossistema dentro dessas reservas. 
 
De acordo com Muller et al. (2005), das 13 reservas florestais existentes, cinco (Licuáti, Derre, 
Moribane, Mecuburi e Matibane) são co-geridas como uma comunidade entre o Serviço Florestal e 
as comunidades locais. Apenas duas das reservas florestais (Inhamitanga e Nhampacue) não estão 
actualmente habitadas. Todas as reservas florestais (incluindo as que estão sob gestão e as que 
estão desabitadas) mostram diferentes graus de perturbação humana, em particular desmatamento 
para agricultura, fogo induzido por humanos, colecta de lenha e carvão, e madeireiros. Entre as 
causas da degradação das reservas florestais estão o abandono das reservas florestais pelo 
Serviço Florestal durante a guerra civil, o uso de reservas florestais como esconderijos por 
comunidades e guerrilheiros, a promoção da agricultura dentro das comunidades que vivem dentro 
das reservas florestais, a exploração madeireira ilegal e caça furtiva entre outros 
 
Examinando as áreas protegidas em relação ao local do projecto mostra que o Parque Nacional das 
Quirimbas está situado a uma distância razoável da área de estudo de Balama Central (~ 91,6 km) 
(Figura 4-1). Esta reserva foi criada em 2002 para proteger as regiões de recursos naturais e cobre 
uma área de aproximadamente 7 507km2 que inclui floresta de miombo, florestas costeiras, mangais 
e recifes de coral (WWF, 2015). 
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A Reserva de Caça de Niassa (RCN) também fica a aproximadamente 100 km ao norte da área de 
estudo de Balama Central. A área central da RCN está localizada entre o Rio Rovuma e Lugenda e 
cobre aproximadamente 23 040 km2 com uma zona tampão adjacente de blocos de caça que 
compõem 19 239 km2 adicionais (Branch et al., 2005). A RCN é a maior área de conservação de 
Moçambique. 
 
O local de Balama  Centralfica a 91,4 km ao norte da Reserva Florestal de Mecuburi, que está 
situado na província de Nampula. Actualmente, a reserva cobre 1 954 km2 e é composta 
principalmente de Floresta de Brachystegia. 
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Figura 4.2: Localização do local do projecto de Balama central em relação às áreas protegidas circundantes
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5. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 
 
5.1. INTRODUÇÃO 
 
A Vila de Balama está localizada na Província de Cabo Delgado, em Moçambique. O Distrito de 
Montepuez está localizado a aproximadamente 45 km a nordeste do limite mais a norte da licença 
4118L do Projecto de Grafite de Balama Central. O Distrito de Balama está localizado dentro da 
licença do Projecto Balama Central, no entanto, foi excluído da renovação da licença de 26 de Junho 
de 2016. As comunidades estão localizadas longe dos locais do depósito de grafite. Não se prevê 
qualquer reassentamento físico, uma vez que não foram observadas estruturas na área do projecto. 
Por conseguinte, prevê-se que ocorrerá apenas o reassentamento económico (perda de actividade 
económica e meios de subsistência, como perda de campos de cultivo). Este capítulo fornece uma 
visão geral do cenário socioeconómico na área dentro da qual o projecto proposto está localizado. 
 
5.2. ACESSO À INFRAESTRUTURA SOCIAL 
 
A Área de Licença de Balama pode ser acedida ao longo de uma estrada de cascalho ao sudoeste 
da Vila de Balama. O desvio para o local do depósito de recursos é de cerca de 4 km ao longo da 
estrada de cascalho dentro da área de licença. Do desvio à esquerda, a rota de acesso é uma 
estrada de terra de trilha única com aproximadamente 5 km de extensão para o local de depósito 
de recursos. 
 
As condições da estrada mais próximas do local são típicas das rotas de cascalho encontradas em 
toda a África e, por razões de segurança, deve-se ter cuidado ao dirigir em estradas de cascalho. 
 
Parece que muitas das maiores comunidades têm bombas manuais, embora rios e córregos sejam 
usados para água potável e lavar. Em 2007, apenas cerca de 20.172 agregados familiares na 
província (equivalente a 5%) tiveram acesso a água canalizada (Knoema, 2007). Como resultado, 
a maioria das famílias rurais normalmente tem suas próprias latrinas com coberturas de palha e 
bambu, pois não há sistema de saneamento de água. 
 
Com energia limitada na área, a maioria das famílias depende da madeira ou do carvão vegetal 
como sua principal fonte de energia. As formas ocasionais de electricidade observadas incluem 
geradores e painéis solares. 
 
A maioria das comunidades da região possui uma escola primária que oferece 1-7 classes. No 
entanto, a taxa de alfabetização da Província é baixa e, com base em estudos anteriores, parece 
que poucos membros da família com mais de 18 anos (muitas vezes menos de 10%) completaram 
a escola primária. 
 
O centro de saúde mais próximo está situado em Balama. As doenças relacionadas ao vector, como 
a malária, doenças relacionadas com o solo e a água, bem como HIV/SIDA e desnutrição são 
prevalentes nesta área. 
 
5.3. DEMOGRAFIA 
 
De acordo com o último censo de Moçambique realizado em 2007, a população da Província de 
Cabo Delgado é de cerca de 1.605.649 (Club of Mozambique, 2007). Esse valor subiu de 1.287.814 
em 1997, o que indica um crescimento populacional de cerca de 2,5% ao ano (ibid.). 
 
O Projecto de Balama Central enquadra-se no Distrito de Balama, que abrange cerca de 5.540 km2 
e tem um tamanho populacional de aproximadamente 142.968 habitantes. A densidade 
populacional é de 26 habitantes / km2. 
 
De acordo com o censo de 2007, cerca de 404.431 agregados familiares foram contados na 
província (ibid.). Em termos de tamanho do agregado, de acordo com o Inquérito de Cobertura de 
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Vacinas realizado em 2010 na Província de Cabo Delgado, o tamanho médio da família consiste 
em cerca de 6,5 pessoas (VillageReach, 2010). Na própria experiência da EOH CES em trabalhar 
com comunidades ao redor da área do projecto, o tamanho médio do agregado familiar das 
comunidades rurais da área provavelmente compreende cerca de 4,4 membros por agregado 
familiar. 
Em termos de gênero, de acordo com o censo de 2007, cerca de 51,9% da população da área é 
composta por mulheres, com uma proporção estimada entre homens e mulheres de 1: 1.1 (Club of 
Mozambique, 2007). Na Província de Cabo Delgado, as mulheres superam os homens ligeiramente 
em 51,6% (Knoema, 2007). A maioria das famílias é chefiada por homens (pelo menos mais de 
50% das famílias). Os agregados familiares na área são geralmente unidades familiares nucleares. 
 
A população da província também é muito jovem. Por exemplo, pouco menos da metade da 
população (44,6%) tem menos de 15 anos (Club of Mozambique, 2007), enquanto que cerca de 
52,1% estão em idade de trabalhar entre 15 e 64 anos. 
 
Em Moçambique, a terra é normalmente detida pelo Estado, embora o Estado reconheça o papel 
de posse consuetudinária. A terra ainda é regulada e controlada por chefes locais e idosos. A 
maioria das estruturas nas comunidades são construídas com uma combinação de lama, estacas e 
postes. O capim continua sendo o material predominante para estruturas de telhado. 
 
5.4. SECTORES DE EMPREGO 
 
A taxa de desemprego é calculada dividindo o número de desempregados pela força de trabalho; o 
último inclui todos os membros do grupo de idade do trabalho que estão disponíveis ou capazes de 
trabalhar. Em 2012, a taxa de desemprego em Moçambique foi estimada em aproximadamente 
27%, com a maioria dos trabalhadores ocupados em áreas urbanas (Macauhub, 2012). 
 
As oportunidades de emprego são limitadas nas comunidades rurais. A maioria das famílias em 
comunidades próximas do local são agricultores de subsistência (alguns dos quais podem vender 
algum produto localmente) e alguns comerciantes locais. Dentro de alguns distritos, o emprego na 
mineração e na exploração aumentou constantemente com várias minas sendo construídas na 
província. O sector de mineração está claramente expandindo na região e proporcionará uma série 
de oportunidades de emprego no futuro. Por exemplo, a Gemfields concluiu uma aquisição com o 
Governo para um depósito de Rubi (Esterhuizen, 2012). Este grande depósito de cerca de 34.000ha 
é considerado uma das maiores concessões de rubi de propriedade privada no mundo. 
 
É provável que poucas famílias tenham alguém empregado formalmente, e os empregados são 
geralmente empregados em trabalhos de construção local (como melhoramentos de estradas) ou 
com o governo, como trabalhas nos sectores educacional e/ou saúde. 
 
5.5. ESTRATÉGIAS DE AGRICULTURA E SUBSISTÊNCIA 
 
Esta é a maior fonte de renda e a espinha dorsal da economia informal da área. O Inquérito de 
Cobertura de Vacinas de 2010 estimou que 88,6% das famílias na província são agricultores 
(VillageReach, 2010). A maioria das famílias usa suas terras predominantemente para fins de 
subsistência, já que muitas são limitadas pela falta de acesso ao mercado, tecnologia agrícola não 
melhorada e sem capital para investimento. No entanto, o dinheiro derivado da venda de produtos 
agrícolas é muitas vezes a única fonte de renda no mercado. Um estudo realizado por Strasberg e 
Kloeck-Jenson (2002) na Província de Cabo Delgado descobriu que culturas como algodão e 
castanha de caju representavam cerca de 70% de todo o rendimento gerado pelas famílias 
entrevistadas na província ao longo do ano. 
 
 



Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito e Termos de Referência – Fevereiro de 2018 

EOH Coastal & Environmental Services     33   Projecto de Balama Suni, Resources S.A  

A maioria dos agregados dentro das comunidades tem campos agrícolas (ou machambas como 
estes são referidos localmente), e algumas famílias têm pequenas hortas alimentares em torno de 
suas propriedades. A maioria das famílias tem mais de um machamba, em que as culturas mais 
populares são milho, mandioca, abóbora, amendoim e milho. As culturas são intercaladas e os 
campos são alimentados a chuva. 
 
A maioria das famílias também complementa suas dietas plantando árvores frutíferas 
(principalmente em torno de suas propriedades), que incluem caju, banana, papaia, manga e 
laranjeiras. Os rendimentos de frutas podem ser significativos, com frutas vendidas em mercados 
locais ou ao longo da estrada, juntamente com alguns de seus outros produtos agrícolas. 
 
 
Por fim, algumas famílias também praticam a criação de animais. Os animais comuns mantidos 
geralmente para fins de subsistência são galinhas, patos, porcos, pombos, cabras e, em menor 
grau, bovinos. 
 
A maioria das famílias também usa os recursos naturais da área para fins de subsistência. Isso 
geralmente inclui a colecta de madeira, palha e bambu para construção, mas também colecta de 
frutos silvestres, vegetais e bolbos, tanto para fins medicinais como para alimentos. A maioria dos 
agregados familiares também produz carvão de madeira derrubada, que muitos vendem ao lado da 
estrada. Poucas famílias estão ligeiramente envolvidas na caça, que geralmente é principalmente 
uma estratégia de subsistência. 
 

 
 
A maioria das famílias na área de estudo recebe algum tipo de renda da agricultura familiar. Esta é 
uma fonte de renda limitada, porém, como é obtida principalmente vendendo algumas das culturas 
excedentes, frutas ou animais nos mercados ou ao lado das estradas. Muitas famílias também 
recebem uma renda de venda de carvão vegetal, enquanto algumas também recebem remessas e 
rendas de aluguer de terra. Com uma economia de caixa tão limitada, as despesas diárias 
permanecem altas. As fontes de despesas mais comuns na região são alimentos, roupas e taxas 
escolares. A última refere-se a roupas escolares ou livros, por exemplo. 
 
5.7. CONFIGURAÇÃO SOCIOECONÓMICA 
 
O local de Balama Central é caracterizado por uma grande quantidade de práticas agrícolas, tanto 
dentro da área alvo proposta quanto geralmente em todo o local. Há uma comunidade relativamente 
grande (Comunidade de Mphuthi) localizada adjacente à estrada de acesso de cascalho ao local e 
Comunidade de Lacate e Comunidade de Lapua estão localizados a oeste dos recursos (Figura 
5.1). É provável que um grande número dessas pessoas cultive a área. No entanto, em uma 
conversa com alguns homens jovens cuidando de culturas dentro do córrego, eles indicaram que 
eram da Vila de Balama e que eles haviam cultivado nas áreas há muitos anos. A maioria dessas 
culturas eram culturas de rendimento (cebolas, vegetais, cana-de-açúcar, cenouras) e, neste 
contexto local, isso poderia ser considerado como agricultura comercial. A perda de machambas 
como resultado do projecto será, portanto, significativa na área, e ocorrerá o deslocamento 
económico. Um grande desafio, dada a extensão da agricultura na região, será encontrar terras de 
reposição para os agricultores locais. Os padrões de reassentamento de Moçambique exigem que 
seja fornecida terra de substituição de produtividade similar e que essa terra seja tão acessível 
quanto a terra que será perdida. 
 
O reassentamento físico será evitado o quando possível, colocando a infraestrutura longe das 
comunidades. No entanto, a posição da Comunidade de Mphuthi entre a Planta de processamento 
e a TSF precisará ser avaliada como parte da Avaliação de Impacto Social (SIA) e Plano de Acção 
de Reassentamento (PAR) para determinar se esta comunidade estará em uma área de alto risco. 
Em caso afirmativo, é possível que algumas dessas casas precisem ser realocadas.
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Figura 5-1: Mapa que ilustra as comunidades afectadas pelo projecto dentro da área da licença de prospecção e pesquisa. 
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6. PROCESSO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS E DA 
COMUNIDADE 

 
6.1. INTRODUÇÃO 
 
O Processo de Participação Pública (PPP) envolve consulta com o público em geral. O processo 
facilita a divulgação de informações sobre o projecto e a identificação de Partes Interessadas e 
Afectadas indirectamente e directamente (PI&As). 
 
O PPP será delineado em detalhes no Relatório de PPP (Volume 1B), que fornece contas de todas 
as reuniões realizadas durante a fase de EPDA da AIAS. Em seguida, é expandido após as reuniões 
de consulta pública do REIA terem ocorrido para informar sobre todo o PPP. O documento do PPP 
final com todas as actas relevantes das reuniões é submetido ao MITADER, juntamente com os 
outros relatórios de AIAS completos. 
 
De acordo com o Regulamento de AIAS Moçambicano (Decreto nº 45/2004, de 29 de Setembro, e 
Decreto nº 42/2008, de 4 de Novembro, que altera alguns artigos do Decreto nº 45/2004), o projecto 
proposto foi classificado pela MITADER como um projecto de categoria A, que inclui a 
implementação de um PPP. 
 
O PPP é crucial para qualquer projecto de Categoria A. É vital que todas as PI&As não estejam 
apenas conscientes do projecto e suas possíveis implicações negativas, mas também entendam o 
projecto e seus benefícios potenciais para suas comunidades e ambiente envolvente. A falta dessa 
garantia poderia causar disputas e desentendimentos entre as comunidades, o desenvolvedor e as 
autoridades governamentais e levar à ruptura das estruturas sociais estabelecidas. 
 
Como parte deste processo, são organizadas reuniões de consulta pública onde todas as PI&As 
são convidados e, portanto, têm a oportunidade de expressar e registar suas preocupações, 
expectativas e comentários relacionados ao projecto proposto e processo de autorização ambiental. 
 
6.2. LEGISLAÇÃO NACIONAL 
 
Tanto a Constituição quanto Lei do Ambiente estabelecem os direitos dos cidadãos de terem 
informações e participar de decisões sobre actividades que possam afectar o meio ambiente. O 
engajamento das partes interessadas é um requisito legal para os projectos da Categoria A e o 
MITADER preparou uma Directriz para o processo de Participação das Partes Interessadas, 
publicado como Diploma Ministerial 130/2006 de 19 de Julho. 
 
A necessidade do engajamento das partes interessadas é reforçada pelos novos regulamentos 
sobre o processo de reassentamento resultante das actividades económicas (Decreto 31/2012, de 
8 de Agosto). O Artigo 13 deste regulamento assinala a necessidade de garantir a participação do 
público durante todo o processo de desenvolvimento e implementação de planos de acção de 
reassentamento para projectos. 
 
A fase de PPP da AIAS deverá: 
 

 Identificar as partes interessadas, 

 Disseminar informação às partes interessadas 

 Gerir um diálogo com o proponente da actividade, 

 Assimilar e levar em consideração os comentários públicos recebidos e 

 Fornecer retorno em resposta aos resultados do diálogo e contribuições para demonstrar 
como estes foram levados em consideração na concepção da actividade. 
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6.3. ACTIVIDADES DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 
 
O PPP envolve reuniões com comunidades locais e autoridades locais, bem como reuniões em 
Pemba e Balama para atender as partes interessadas provinciais, de modo a apresentar o projecto 
e divulgar o EPDA. 
 
6.4. PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO EPDA 
 
A divulgação do EPDA incluirá reuniões públicas abertas nas comunidades e nas cidades de 
Balama e Pemba e será conduzida em cinco estágios distintos: 
 

 Elaboração da lista de partes interessadas; 

 Consultas preliminares com comunidades e algumas instituições governamentais e 
organizações não governamentais; 

 Envio do Relatório de Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição de Ambito (EPDA) 
às instituições relevantes e disponibilização para consulta antes das reuniões públicas. 

 Preparação e entrega de cartas de convite às partes interessadas relevantes 

 Realização de reuniões de consulta pública nas comunidades afectadas, Balama e Pemba. 
 
O principal objectivo das reuniões de consulta pública é divulgar os principais resultados da 
avaliação preliminar, apresentar os possíveis impactos e riscos identificados durante o Estudo de 
Pré-Viabilidade e explicar o processo de AIA e quais estudos de especialidade serão realizados. 
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7. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO RISCO AMBIENTAL E SOCIAL 
 
7.1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 
 
Para orientar o desenvolvimento dos termos de referência para estudos de especialidade e a AIAS, 
foi aplicada uma abordagem estruturada de avaliação de risco. Este EPDA foi utilizado para 
identificar questões ambientais e sociais (A&S), e uma avaliação preliminar da significância das 
questões foi realizada. O risco foi então avaliado combinando significância com a dificuldade 
potencial para mitigar as questões, com “grau de dificuldade para mitigar” interpretado em termos 
de eficácia, praticidade e custo-eficácia. Posteriormente, foi aplicada uma matriz de risco para 
chegar a uma classificação de risco final. 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 utilizada pelos especialistas durante a fase de AIAS. A escala de significância ambiental 
avalia a importância de um impacto particular. Esta avaliação deve ser realizada no contexto 
relevante, pois um impacto pode ser ecológico ou social, ou ambos. A avaliação da significância de 
um impacto depende fortemente dos valores da pessoa que faz o julgamento. Por este motivo, os 
impactos, em especial de natureza social, precisam reflectir os valores da sociedade afectada. Foi 
aplicada uma escala de significância de impacto de quatro pontos (Tabela 7.1). 
 
Tabela 7.1: Escala de classificação de significância ambiental 

significância Descrição 

Muito 
Elevada 

Esses impactos constituiriam uma mudança importante e geralmente permanente para o ambiente 
(natural e/ou social), e geralmente resultam em efeitos graves/muito graves, ou efeitos 
benéficos/muito benéficos 

Elevada 

Esses impactos geralmente resultarão em efeitos a longo prazo no ambiente social e/ou natural. Os 
impactos classificados como elevados devem ser considerados pelos decisores do projecto como 
uma mudança importante e, geralmente, de longo prazo para o ambiente (natural e/ou social). Estes 
deveriam ser vistos com seriedade. 

Moderada 

Esses impactos geralmente resultarão em efeitos de médio a longo prazo no ambiente social e/ou 
natural. Os impactos classificados como moderados precisarão ser considerados pelos decisores 
do projecto como uma mudança bastante importante e geralmente de médio prazo para o ambiente 
(natural e/ou social). Esses impactos são reais, mas não substanciais. 

Baixa 

Esses impactos geralmente resultarão em efeitos de médio a curto prazo no ambiente social e/ou 
natural. Os impactos classificados como baixos são geralmente bastante sem importância e 
geralmente constituem uma mudança de curto prazo para o ambiente (natural e/ou social). Esses 
impactos não são substanciais e provavelmente terão pouco efeito real. 

 
O grau de dificuldade de mitigar os vários impactos varia de muito difícil a facilmente alcançável. 
As quatro categorias utilizadas são listadas e explicadas na Tabela 7.2 abaixo. A viabilidade prática 
das medidas, a viabilidade financeira das medidas e a sua eficácia potencial foram levadas em 
consideração para decidir sobre o grau de dificuldade adequado. 
 
Tabela 7.2: Escala de avaliação do grau de dificuldade de mitigação 

Dificuldade Descrição 

Muito difícil 
O impacto poderia ser mitigado, mas seria muito difícil garantir a eficácia e/ou alcançar 
tecnicamente/financeiramente 

Difícil 
O impacto poderia ser mitigado, mas haverá alguma dificuldade em garantir eficácia e/ou 
implementação 

Alcançável 
 

O impacto pode ser efectivamente mitigado sem muita dificuldade ou custo 

Facilmente 
alcançável 
 
 

O impacto pode ser facilmente e efectivamente mitigado 

 
A matriz de risco determina o nível geral de risco associado a um impacto comparando a 
significância do impacto com a dificuldade de mitigação mostrada na Tabela 7.3 abaixo. 
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Tabela 7.3: Matriz de risco derivada do emparelhamento 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 Elevado Risco Extremo Risco Extremo 

Difícil Risco Baixo Risco médio Risco Elevado Risco Extremo 

Alcançável Risco Baixo Risco Baixo Risco médio Risco Elevado 

Facilmente alcançável Risco Baixo Risco Baixo Risco Baixo Risco médio 

 
Os impactos que são de significância elevada e muito elevada e difíceis a muito difíceis 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 “elevados” a "médios" a 
“baixos”, ou seja, geralmente impactos de baixa a moderada significância para os quais a mitigação 
é alcançável a facilmente realizável. Os impactos podem ser de grande significância, mas se a 
mitigação for facilmente alcançável, eles são classificados como riscos “médios”, conforme Tabela 
7.3. As implicações das categorias de risco são explicadas na Tabela 7.4. 
 
Tabela 7.4: Categorias de risco 

Risco Descrição 

Extremo 

Serão necessárias acções significativas de mitigação para reduzir estes riscos. Em alguns 
casos, pode não ser possível reduzir estes riscos extremos, o que significa que eles 
provavelmente evitarão que a opção seja usada (levantada como uma bandeira vermelha 
nesta avaliação 

Elevado 

Estes riscos são de natureza séria, e sem medidas de mitigação efectivas seriam obstáculos 
importantes para o projecto. Estes devem ser monitorados e geridos e, em combinação, os 
principais riscos podem exigir o uso de uma opção diferente para atingir os objetivos dos 
projectos 

Médio 

Estes riscos são de natureza menos grave, mas ainda são importantes, e precisam ser 
reduzidos a Tão Baixo Quanto Razoavelmente Possível (TBQRP) em benefício do meio 
ambiente ou da rede social afectada. Isoladamente, estes riscos são geralmente insuficientes 
para evitar que o projeto prossiga 

Menor 
Estes riscos são geralmente aceitáveis para o projecto e o ambiente, e a sua mitigação é 
desejável, mas não é essencial. A melhor prática da indústria, no entanto, deve ser seguida e 
os riscos mitigados para evitar um efeito cumulativo desses impactos 

 
7.2. AVALIAÇÃO DE RISCO 
 
Consulte as Tabelas 7-5 e 7-6 abaixo para uma avaliação dos riscos biológicos e sociais associados 
ao projecto de Balama. O artigo 10.1a do decreto 54/2015 estabelece que as falhas fatais em 
relação à actividade devem ser avaliadas. Nenhuma falha fatal foi identificada para este projecto e, 
portanto, nenhum deles faz parte desta avaliação.  
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Tabela 7.5: Resumo dos riscos biológicos na área do projecto. 
 

Questão 
Classificação 

da 
Significância 

Comentário 
Potencial 

de 
Mitigação 

Desafios de Mitigação Risco 

Resíduos e Poluição 

Resíduos 
Gerais 

 
Moderada 

As operações de mineração irão gerar resíduos gerais 
(alimentos, vidro, papel, madeira, metal, óleos e lubrificantes) 
que precisarão de ser eliminados adequadamente em locais 
designados para resíduos. O impacto da eliminação 
inadequada de resíduos sólidos e líquidos é considerado 
moderado. A implementação de um plano de gestão de 
resíduos sólidos como medida de mitigação é alcançável. Esta 
questão é, portanto, considerada um risco menor para os 

resíduos gerais. 
 

Facilmente 
Alcançável/ 

Deve existir um sistema aprovado de recolha e de 
eliminação. A AIAS tem que incluir a preparação de 
um Plano Integrado de Gestão de Resíduos, em 
conformidade com a legislação de Moçambique. Um 
local de aterro projectado e revestido para 
eliminação de resíduos sólidos deve ser incluído na 
concepção dos projectos. Devem ser 
implementados os princípios de reutilização, 
reciclagem e redução. 

MENOR 

Resíduos 
Perigosos 

Elevada 

As actividades de mineração podem causar derramamentos de 
materiais perigosos (diesel e óleo), que serão limitados se 
forem aplicadas as melhores práticas. O esgoto precisará ser 
tratado e eliminado correctamente para evitar impactos nos 
solos e recursos hídricos superficiais. O impacto da eliminação 
inadequada de resíduos sólidos e líquidos é considerado 
elevado para os resíduos perigosos. A implementação de um 
plano de gestão de resíduos sólidos como medida de mitigação 
é alcançável. Esta questão é, portanto, considerada um risco 
médio para resíduos perigosos. 

Alcançável 

Todas as áreas onde são armazenados produtos 
químicos devem ser adequadamente delimitadas. 
Veículos e oficinas devem também ser concebidos 
para recolher derramamentos de hidrocarbonetos. 
Deve haver um plano de acção para lidar com 
questões de poluição de emergência relacionadas a 
resíduos perigosos. Os esgotos e outros efluentes 
das instalações de ablução devem ser geridos e 
eliminados de uma forma aceitável, de acordo com 
a Regulamentação Moçambicana. 

MÉDIO 

Contaminação 
de águas 
pluviais 

Elevada 

As águas pluviais podem tornar-se contaminadas através do 
contacto com poluentes associado a actividades de mineração, 
como óleos e graxa de oficinas, hidrocarbonetos de 
vazamentos de camiões e bombas, e escoamento das áreas 
de reabastecimento, por exemplo. Este é considerado um 
impacto potencialmente de elevada significância, dado que 
existem vários rios, córregos e linhas de drenagem próximos às 
áreas do depósito. Os corpos d'água superficiais estão 
actualmente não contaminados e a qualidade da água é 
considerada de elevada qualidade. Este é, portanto, um risco 
médio. 

Alcançável 

 
A água superficial deve ser protegida para não 
entrar em contacto com quaisquer poluentes e todo 
o escoamento de águas pluviais que passe por 
áreas potencialmente contaminadas deve ser 
capturado e tratado adequadamente antes da 
liberação. A erosão e a sedimentação devem ser 
evitadas. 

MÉDIO 
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Contaminação 
das águas 
superficiais 

Elevada 

A água superficial pode potencialmente tornar-se contaminada 
a partir do transbordamento contaminado da TSF, do fluxo do 
WRD e água das actividades de desidratação da cava. Este é 
considerado um impacto potencialmente de elevada 
significância, dado que existem corpos d'água superficial e 
zonas húmidas (dambos) perto das áreas do depósito, há 
potencial para a drenagem ácida de minas ser gerada 
(especialmente a TSF), e as comunidades locais dependem 
das águas superficiais para tomar banho, cozinhar e como 
água potável. Os corpos d'água superficial estão actualmente 
não contaminados e a qualidade da água é considerada de 
elevada qualidade. A mitigação deste impacto é alcançável  e, 
portanto, é um risco médio. 

Alcançável 

Serão realizados uma série de ensaios de hidrologia 
científica e hidrogeologia como parte do processo 
de AIA para medir quaisquer potenciais impactos 
negativos na água superficial durante a planeada 
vida da mina. Os canais de desvio e lagoas de 
sedimentação devem ser construídos em torno e a 
jusante dos despejos de rocha estéril, TSF e 
possivelmente da cava para gerir os riscos de 
contaminação da água superficial. 

MÉDIO 

Quantidade de 
água 
subterrânea 
 

Moderada 

A cava da mina pode ser mais funda que o lençol freático e, 
como tal, a água subterrânea irá naturalmente percolar para a 
cava. Será necessária uma desidratação constante da cava. 
Isso poderia resultar numa redução da superfície freática a uma 
distância da cava actualmente desconhecida. Este impacto se 
tornará cada vez mais significante ao longo do tempo, à medida 
em que a cava se expande e fica mais funda. As actividades de 
mineração podem, em última instância, reduzir o lençol freático, 
em particular se as águas subterrâneas forem usadas como 
água de processo. Os impactos serão principalmente sociais (a 
comunidade mais próxima fica a 1,4 km do depósito Lennox), 
como o ambiente ecológico foi transformado. As comunidades 
que dependem das águas subterrâneas para seus poços e 
furos provavelmente serão afectadas. Assim, esse impacto é 
de significância elevada. A mitigação deste impacto será difícil, 
embora ocorrerão algumas recargas naturais a partir da TSF e 
actividades de desidratação. Este é considerado um risco 
elevado. 

Difícil 

Será necessário monitorar cuidadosamente os 
níveis de água subterrânea para determinar a 
extensão dos potenciais impactos na profundidade 
do lençol freático. Deve ser definido um limite após 
o qual deverão ser implementadas actividades para 
recarregar o aquífero. 

ELEVADO 
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Qualidade das 
águas 
subterrâneas 

Elevada 

As actividades de mineração podem afectar a qualidade da 
água subterrânea local devido à possibilidade de efluentes 
contaminados, mas mais importante devido à exposição das 
águas subterrânea e superficial a material que contém sulfetos. 
O risco de drenagem ácida de minas está dependente 
principalmente do tipo de teor de enxofre no minério e na rocha 
estéril. Embora este impacto será abordado durante a fase do 
projecto de AIA - momento em que a classificação do impacto 
será reavaliada e revista, se necessário – o potencial impacto 
é actualmente considerado como elevado até que os resultados 
indiquem o contrário, como este pode resultar em efeitos a 
longo prazo no ambiente natural e deve ser considerado pelos 
decisores do projecto como algo que constitui uma mudança 
potencialmente importante e geralmente de longo prazo para o 
ambiente (natural e/ou social). A mitigação e gestão de fluxos 
de resíduos e infiltrações com níveis elevados de enxofre são 
facilmente alcançáveis e devem reduzir a probabilidade de 
ocorrência de DAM. Este é um risco médio. 

Alcançável 

As questões das águas subterrâneas devem ser 
avaliadas de forma completa na AIA, a zona de 
influência e a pluma de contaminantes modeladas. 
Embora a contaminação de águas subterrâneas 
seja considerada pouco provável devido à natureza 
do material a ser manuseado, testes geoquímicos 
dinâmicos terão que ser feitos e executados 
modelos hidrogeológicos para determinar o impacto 
da TSF nos sistemas de águas subterrâneas. É 
necessário monitoramento contínuo da qualidade 
das águas subterrâneas. As medidas de mitigação 
que precisam de ser implementadas podem incluir o 
revestimento da Instalação de Armazenamento de 
Rejeitos e a instalação de drenos de corte em torno 
dos despejos de rocha estéril. A implementação de 
um plano de gestão de resíduos reduzirá também o 
risco de contaminação. Furos de interceptação de 
infiltração a jusante da TSF podem precisar de ser 
perfurados para interceptar e capturar qualquer 
potencial infiltração que possa entrar no sistema de 
águas subterrâneas. Essas medidas de mitigação 
são realizáveis através da aplicação dsa práticas 
padrão da indústria. 

MÉDIO 

Ruído Moderada 

A operação de mineração causará um aumento nos níveis de 
ruído ambiente nas áreas circundantes. Há uma comunidade a 
1,4 km da cava Lennox. O ruído de detonação e o uso de 
máquinas pesadas são prováveis de ter um impacto de 
significância moderada que é difícil de mitigar, neste caso 
devido à proximidade da comunidade ao depósito. Esta 
mitigação é considerada alcançável e, portanto, este é um 
risco médio. 

Difícil 

O cliente deverá garantir que os níveis de ruído nos 
limites das instalações estejam dentro dos limites da 
legislação de Moçambique para o período diurnos e 
noturno para limitar os impactos de ruído. A 
detonação não deve ocorrer antes do nascer do sol 
ou após o pôr-do-sol. 

MÉDIO 

Qualidade do 
Ar 

Moderada 

A geração de poeira pode potencialmente impactar no 
ambiente natural e na saúde dos trabalhadores devido a 
concentrações elevadas de poeira inalável (PM10), ao longo de 
estradas, áreas desmatadas e transportadores, britadeiras e 
áreas de transferência. O impacto de níveis elevados de poeira 
pode resultar em um impacto de significância moderada. Além 
disso, a poeira pode ser gerada quando os rejeitos secam, a 
partir daí são suscetíveis à dispersão pelo vento. A mitigação é 
alcançável e, portanto, este é um risco menor. 

Alcançável 

Para mitigar este impacto, as áreas devem ser 
desmatadas apenas imediatamente antes das 
actividades de construção. A reabilitação deve ser 
feita logo após a conclusão da mineração. As pilhas 
de stock de solo devem ser adequadamente 
armazenadas. Uma redução na quantidade de 
poeira gerada por veículos e durante a operação de 
mineração pode ser efectivamente mitigada por 
simplesmente reduzir a velocidade dos veículos ou 
molhando as superfícies rodoviárias. Cobrir os 
rejeitos secos com camada superficial do solo e re-
vegetar a área podem mitigar com sucesso a 
mobilização de rejeitos soprados pelo vento. 

MENOR 
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Uso de 
Energia 

Moderada 

A operação de mineração irá provavelmente requerer energia 
que poderia ser gerada no local usando grupos de geradores a 
diesel. Isso poderia ter um impacto moderado nas emissões de 
Gases de Efeito de Estufa (GEE). Os veículos e a planta 
também consomem uma grande quantidade de energia. A 
mitigação é alcançável e, portanto, este é considerado um 
risco menor. 

Alcançável 

Este pode ser mitigado dimensionando 
correctamente os motores e bombas usadas no 
processo de mineração sempre que possível e 
possivelmente usar energia solar em determinadas 
áreas. 

MENOR 

Biológico 

Perda de 
biodiversidade 
(fauna e flora) 

Baixa 

O processo de mineração requer que toda a vegetação seja 
limpa na área da cava da mina, WRD, TSF, planta e áreas de 
acomodação. Isso resulta na perda de vegetação, 
biodiversidade (fauna e flora) e de, possivelmente, algumas 
espécies de plantas e animais de interesse de conservação 
(EIC). No entanto, a área de estudo está na sua maioria 
transformada e há muito pouca vegetação natural restante e, 
como tal, o impacto é considerado um risco menor. 

Alcançável 

A mitigação para restabelecer as áreas impactadas 
de volta ou para machambas ou parcelas de árvores 
que podem ser usadas pela comunidade é 
alcançável. 
 

MENOR 

 
Fragmentação 
de habitat e 
perda de 
espécies de 
fauna e flora 

Baixa 

A área de estudo já está altamente fragmentada como 
resultado do uso da terra existente. Como tal, é pouco provável 
que a mina aumente significativamente o nível de fragmentação 
dentro da área de estudo. No entanto, medidas de mitigação 
para reduzir este impacto em um ambiente já fragmentado são 
difíceis. Por estas razões, esta questão é considerada de risco 
médio. 

Difícil 

Embora já esteja muito impactado, a implementação 
de corredores ecológicos dentro do local será difícil, 
pois há muito pouca vegetação natural restante. A 
AIAS precisará avaliar cuidadosamente o 
alinhamento da estrada para ajudar a reduzir os 
impactos da fragmentação do habitat. 

MÉDIO 

 
Perturbação 
das linhas de 
drenagem e 
zonas húmidas 

 
Elevada  

Todos os cursos de água/linha de drenagem e zonas húmidas 
impactados pelas actividades de mineração são prováveis de 
ter um impacto permanente e irreversível na função hidrológica 
pré-existente. A reabilitação do relevo que replica com sucesso 
a função básica é difícil de alcançar. Existem dois córregos não-
sazonais ou linhas de drenagem que atravessam o local e as 
áreas de zonas húmidas baixas (dambos) que serão 
permanentemente impactadas pelas operações de mineração. 
Assim, esta questão é considerada de significância elevada. A 
mitigação seria difícil e, assim, este é, portanto, um risco 
elevado. 

Difícil 

Com uma boa concepção de engenharia e o uso de 
todos os materiais e equipamentos de construção 
necessários, este risco pode ser mitigado, mas 
apenas de uma forma limitada. 

ELEVADO 

Impactos da 
mineração no 
solo e 
produtividade 
agrícola 

Elevada 

O processo de mineração impacta nas propriedades físicas e 
químicas do solo e da superfície terrestre à medida em que o 
perfil do solo é removido durante a mineração. No entanto, a 
perturbação e o manuseio do solo podem resultar em 
mudanças na capacidade de troca de catiões, na capacidade 
de retenção de água e na erodibilidade do solo. A produtividade 
do solo superior é reduzida devido ao empilhamento. Essas 
mudanças na fertilidade do solo impactam também na 
produtividade das culturas e no potencial agrícola da terra. A 
área de estudo está na sua maioria cultivada e, como tal, esse 
impacto é provável de ser de significância elevada e é difícil de 
mitigar, tornando este num risco elevado. 

Difícil 

O solo superior deve ser substituído e, em seguida, 
adequadamente reabilitado, mas é pouco provável 
que a superfície da terra volte à sua produtividade 
pré-mineração. Serão necessárias várias 
estratégias para mitigar a perda da qualidade do 
solo, incluindo o uso de cobertura morta de solo 
(mulching), replantio de espécies importantes; e 
semeadura usando espécies nativas. Apesar disso, 
a paisagem pós-mineração poderia não ser usada 
para a agricultura nas áreas das cavas exploradas. 

ELEVADO 



Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito e Termos de Referência – Fevereiro de 2018 

EOH Coastal & Environmental Services        43     Projecto de Balama da Suni Resources S.A,  

Perda de bens 
e serviços do 
Ecossistema 

 
Baixa 

O desmatamento da vegetação natural para a cava e a 
implatação de infraestrutura resultará na perda de serviços 
disponíveis do ecossistema, como a colheita de materiais de 
construção, lenha, plantas medicinais e plantas alimentares. O 
impacto tem muitos efeitos cumulativos e é considerado difícil 
de mitigar, mesmo com a gestão cuidadosa das instalações e 
provisão de alternativas aos recursos que são impactados e 
este é, portanto, de significância moderada e um risco médio. 

Difícil 

Deverão ser implementadas medidas de mitigação 
que oferecem estratégias de subsistência 
alternativas para as comunidades que perdem o 
acesso aos recursos naturais. 

MÉDIO 

 
Invasão de 
espécies 
exóticas 

Moderada 

A potencial invasão de espécies exóticas para a área parece 
ser moderada, na sua maioria de espécies de ervas daninhas, 
como Melinis repens e Ricinis communis, entre outas que 
ocorrem em locais perturbados. A introdução de espécies 
exóticas e invasoras é, portanto, altamente provável, pois com 
a perturbação vem o afluxo de exóticas. As espécies exóticas 
invasoras precisam de ser geridas de forma consistente 
durante toda a fase operacional do projecto. Uma vez que a 
área do projecto mostra na actualidade sinais de infestações 
exóticas, a classificação de significância é considerada média. 
No entanto, a mitigação é facilmente alcançável e o risco geral 
é considerado menor. 

Alcançável 

Medidas de mitigação para reduzir o impacto da 
introdução de exóticas invasoras devem ser 
activamente mantidas durante as fases de 
construção e operação. A remoção de espécies 
exóticas existentes deve ser feita de forma 
consistente. Além disso, a reabilitação de áreas 
perturbadas deve ser feita logo após a conclusão da 
construção em cada secção. Deve ser 
implementado um programa de monitoramento 
contínuo para rastrear se as espécies exóticas estão 
a tornar-se estabelecidas e apoiar na gestão de 
infestações. 

MENOR 
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Tabela 7.6: Resumo dos riscos sociais na área do Projecto de Balama. 
 

Questão 
Classificação 

da 
Significância 

Comentário 
Potencial 

de 
Mitigação 

Desafios de Mitigação Risco 

Trabalho e Condições de Trabalho 

Riscos 
associados ao 
emprego 

Baixa 

A construção e a operação da mina irão aumentar as 
oportunidades de emprego a nível local. A operação de 
mineração proposta tem a capacidade de melhorar e aumentar 
a base de habilidades na área, caso sejam implementadas 
iniciativas de treinamento adequadas para o benefício das 
comunidades próximas. É provável que isso tenha uma 
significância elevada positiva a nível local e seja considerada 
uma grande oportunidade associada ao projecto. No entanto, 
devido à falta geral de habilidades na área do projecto, é 
provável que as posições que exijam mais do que habilidades 
básicas sejam oferecidas a "pessoas de fora" mais 
qualificadas. 
A necessidade de emprego na área do projecto é grande, e os 
níveis de expectativa são provavelmente elevados. Essas 
expectativas da comunidade precisam de ser cuidadosamente 
geridas. Caso contrário, estas poderiam levar a tensões dentro 
das comunidades e entre comunidades e o proponente. Este 
impacto será de baixa significância e a mitigação desses 
efeitos negativos é considerada alcançãvel. O risco é, portanto, 
menor. 

Alcançável 

Deve ser desenvolvido um Plano Local de 
Contratação e Aquisições Locais. Devem 
ser desenvolvidos procedimentos e práticas 
que maximizem as oportunidades de 
contratação de trabalhadores locais e que 
minimizem os riscos sociais nas áreas de 
influência. É necessário desenvolver um 
processo de contratação que respeite as 
normas culturais e sociais locais para 
facilitar a participação local e evitar conflitos 
e outros impactos sociais negativos. 

MENOR 

Condições de 
Trabalho 

Baixa 

A força de trabalho é um recurso valioso e, portanto, um bom 
relacionamento gerência-trabalhadores é um ingrediente-
chave para a sustentabilidade e sucesso do projecto. O 
fracasso no estabelecimento e fomento de um relacionamento 
sólido gerência-trabalhadores pode prejudicar o cometimento e 
a retenção dos trabalhadores e pode comprometer o projecto.  
Por outro lado, através de um relacionamento construtivo 
gerência-trabalhadores, que se manifesta por tratar os 
trabalhadores de forma justa, fornecer-lhes condições de 
trabalho seguras e saudáveis, podem ser alcançados 
benefícios tangíveis, como a melhoria da eficiência e da 
produtividade das operações. O impacto das condições de 
trabalho é considerado baixo e a mitigação é alcançável e, 
portanto, este é considerado um risco menor. 

Alcançável 

Devem ser desenvolvidas e implementadas 
Políticas de Recursos Humanos (RH), de 
acordo com a legislação Moçambicana e 
orientadas pela mesma. Deve ser 
desenvolvido e implementado um 
documento de políticas de trabalho e de 
directrizes operacionais. 

MENOR 
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Saúde e 
Segurança no 
Trabalho 

Moderada 

Existem áreas de elevado risco para a segurança pessoal, 
devido ao equipamento dentro da planta, poeira, movimentos 
significativos de veículos, uso de explosivos para detonação e 
outros perigos geralmente associados à actividade de 
mineração e operação de uma planta industrial. Este é 
considerado potencialmente de significância moderada e pode 
ser mitigado. Como o pessoal sénior terá experiência 
significativa de mineração em condições similares, o pessoal 
apropriado pode ser nomeado e serem aderidos os 
procedimentos de segurança. Por conseguinte, a mitigação 
através do desenvolvimento de um plano de gestão de Saúde 
e Segurança no Trabalho para trabalhadores é alcançável, e 
este é considerado um risco menor. 

Alcançável 

A contratação de supervisores qualificados 
e experientes e o fornecimento de 
treinamento adequado em aspectos de 
Saúde e Segurança no Trabalho (SST) para 
os trabalhadores e sub-contratados irão 
mitigar esse impacto. São necessários anos 
de treinamento contínuo para desenvolver a 
experiência necessária para prevenir lesões 
graves e fatalidades para os trabalhadores 
na mina, planta operacional e rotas de 
transporte. 

MENOR 

Saúde e Segurança da Comunidade 

Redução do 
acesso da 
comunidade ao 
local 

Elevada 

A operação de mineração irá limitará o acesso a áreas 
específicas devido à presença de cercas e infraestruturas, bem 
como a infraestrutura da mina. A comunidade mais próxima 
situa-se a 1,4 km do depósito Lennox, a maior parte do local 
está actualmente cultivada e existe um grande número de 
caminhos que atravessam o local, presumivelmente ligando as 
duas comunidades que ocorrem em cada lado do depósito. 
Contudo, a pegada ecológica da mina é pequena e, assim que 
a disposição detalhada das operações esteja disponível, a 
construção de novas rotas de acesso poderia ser realizada, 
mas isso é provável de resultar nas pessoas a terem que andar 
distâncias maiores, tornando difícil a mitigação efectiva. Como 
este impacto é de significância elevada, este é considerado um 
grande elevado. 

Alcançável 

A identificação de rotas alternativas para as 
comunidades e os impactos das estradas de 
acesso para a área de mineração devem ser 
exploradas em maior detalhe durante a fase 
da AIAS, caso este projecto prossiga. Os 
pontos de acesso alternativos irão, no 
entanto, impactar negativamente as 
comunidades locais, que perderão também 
o acesso aos seus campos agrícolas. Os 
campos de substituição podem estar a 
distâncias maiores da comunidade deles. 

ELEVADO 

Segurança da 
Comunidade 

Elevada 

A segurança geral da comunidade é considerada uma questão 
séria devido ao facto de os assentamentos estarem próximos 
as operações de mineração e haver uma elevada densidade de 
pessoas que usam a área. A operação de mineração pode 
representar um risco de segurança para pessoas que entram 
no local sem autorização. Embora os impactos possam ser 
elevados, as medidas de mitigação são alcançáveis. A 
segurança da comunidade é, portanto, considerada um risco 
médio. 

Alcançável 

Informar as comunidades locais dos 
potenciais riscos, restringir o acesso a áreas 
não seguras dentro da área do projecto e 
colocar avisos de alerta ao redor do local. 
Deve ser desenvolvido um Plano de 
Prontidão e Resposta a Emergência para 
que o local trate de emergências 
relacionadas a mina que possam envolver 
membros da comunidade. 

ELEVADO 
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Impactos do 
tréfego 

Moderada 

O desenvolvimento e melhoramento de estradas para atender 
a mina, bem como um aumento significativo no tráfego de 
veículos pesados, aumentará os riscos para a saúde e 
segurança dos moradores locais. Há uma elevada densidade 
populacional dentro da área imediata e as rotas de acesso 
actuais passam por uma comunidade existente. Em caso de 
acidente, isso resultaria em impactos variando de moderado a 
elevado, dependendo do nível de lesão e do número de 
indivíduos envolvidos. A percepção do risco de aumento de 
tráfego na forma de um acidente envolvendo um membro da 
comunidade local seria um impacto grave, e a mitigação será 
difícil, especialmente ao longo da estrada asfaltada existente 
(EN 242). Veículos grandes precisarão se deslocar pelas 
comunidades, como Nanhupo, onde os vendedores estão 
localizados na estrada, e há muitos pedestres. Isso resulta em 
um grande elevado. 

Difícil 

Este risco pode ser mitigado através da 
construção de rotas alternativas em torno da 
comunidade e através da implementação de 
uma política de segurança no tráfego, cujo 
sucesso resultaria na ausência de 
quaisquer mortes relacionadas com a 
comunidade e no reporte de todos os 
incidentes. Precisam de ser exploradas 
outras medidas de mitigação com foco na 
redução da probabilidade de, em particular, 
um acidente de veículo com pedestres. 
Terceiros que prestam serviços de entrega 
devem ser obrigados a cumprir com esta 
política. 

ELEVADA 

Saúde da 
comunitária e 
doenças 
transmissíveis 

Moderada 

A migração interna e o aumento da força de trabalho 
empregada na área podem impactar negativamente os 
funcionários e, como a área já está bem povoada, isso pode 
também impactar nos padrões de saúde das pessoas nas 
comunidades adjacentes. Isso, no entanto, precisa de ser 
entendido dentro do contexto de uma série de questões. As 
taxas de malária são elevadas na área e é pouco provável que 
a migração interna aumentará esses níveis. No entanto, um 
aumento nos níveis de HIV/SIDA e outras Doenças de 
Transmissão Sexual (DTS) são uma preocupação. As taxas 
actuais de infecção das comunidades na área do projecto não 
são conhecidas, mas a migração interna pode aumentar as 
taxas de infecção. Como o local é próximo de Balama, esta 
questão é composta e de significância moderada, 
especialmente no que se refere à transmissão de DTS´s. É, 
portanto, um risco menor. 

Alcançável 

Será necessário um Plano de Gestão de 
Saúde e Segurança da Comunidade, e deve 
ser implementada mitigação adequada para 
lidar com as DTS´s. 

MENOR 

Benefícios económicos, aquisição e reassentamento 
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Benefícios 
nacionais e 
regionais 

Elevada (+va) 

Serão criadas oportunidades económicas directas e indirectas 
como resultado do projecto. A presença da mina pode 
aumentar indirectamente a quantidade de afluxo de dinheiro 
para as comunidades afectadas e assentamentos mais 
pequenos, e pode ainda criar oportunidades para a venda de 
bens e serviços para a mina e seus funcionários. Haverá 
serviços melhorados e a expansão da infraestrutura da estrada 
em torno da área de mineração proposta, irá potencialmente 
melhorar o acesso e a prestação de serviços básicos para os 
residentes na área do projecto. O projecto resultará em 
benefícios económicos directos, tanto a nível provincial como 
nacional, e toda a renda gerada pela operação de mineração 
aumentará significativamente a base tributária de Moçambique. 
O impacto geral é considerado de significância elevada 
positiva. O impacto geral é considerado uma grande 
oportunidade associada ao projecto e, portanto, não é 

considerado um risco. 

Facilmente 
alcançável 

As medidas de mitigação para melhorar 
esses benefícios são consideradas 
facilmente alcançáveis a nível nacional e 
alcançáveis a nível local. 

NENHUM 
RISCO 

 
Desenvolvimento 
Social 

Elevada (+va) 

Recomenda-se que o projecto considere um projecto de 
desenvolvimento social durante a fase de operações, por 
exemplo, um programa comunitário de desenvolvimento 
agrícola em associação com uma ONG local. O programa 
poderia implicar um programa de produção agrícola comercial 
para garantir a segurança alimentar, ligando isso ao acesso ao 
mercado agrícola. O projecto também poderia considerar 
estágios de formação para assegurar que, na medida do 
possível, a força de trabalho local possa ser treinada para ter 
habilidades em operações de mineração. Isso é provável que 
tenha uma significância elevada positiva a nível local e é 
considerada uma grande oportunidade associada ao projecto 

e, portanto, não é um risco. 

Facilmente 
alcançável 

As medidas de mitigação para melhorar 
esses benefícios são consideradas 
facilmente alcançáveis a nível nacional e 
alcançáveis a nível local. 

 
NENHUM 
RISCO 

 
A migração 
interna 

Moderada 

O projecto poderia levar à migração interna de candidatos a 
emprego na área do projecto. Isso poderia conduzir a uma 
maior pressão nos serviços sociais locais, como escolas e 
postos de saúde, bem como nos requisitos de terra e recursos 
locais. 
Tal como acontece com a maioria dos impactos sociais, a 
migração interna pode também ter um impacto positivo em 
termos de proporcionar aos moradores oportunidades de 
pequenos negócios devido ao aumento da demanda por 
produtos locais e outros bens, bem como oportunidades de 
intercâmbio cultural 

Muito 
Difícil 

Este é um impacto indirecto que é difícil de 
mitigar, no entanto, o impacto pode ser 
reduzido através de uma política de 
recrutamento de mão-de-obra que emprega 
apenas pessoas das comunidades 
próximas. Pode também ser criado um 
mecanismo de reclamações e a questão ser 
monitorada ao longo da vida útil do projecto. 

ELEVADO 
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Embora o afluxo seja considerado fora de controlo dos 
desenvolvedores do projecto, um afluxo pode ameaçar a 
"segurança do projecto" e deve ser gerido como uma ameaça 
ao projecto. Os impactos directos e indirectos associados a um 
afluxo de trabalhadores e empregados expatriados são 
prováveis de ter impactos significativos nas comunidades, pois 
geralmente resultam em muitas mudanças sociais, culturais, 
económicas e políticas. Isso pode resultar em impactos 
elevados negativos, que são muito difíceis de mitigar, 
resultando em um risco elevado. 

Reassentamento Elevada 

Não há aparentemente propriedades dentro do recurso, mas 
existem duas comunidades a menos de 2 km do local. 
Dependendo da disposição da infraestrutura para esta mina, 
pode haver algum reassentamento físico. 
 
 
Além disso, todo o local tem sido cultivado com machambas e, 
sendo assim, o deslocamento económico irá ocorrer caso esta 
mina prossiga. Encontrar terras substitutas para os campos 
agrícolas que tiverem sido perdidos será um desafio, dado os 
elevados números populacionais, a proximidade à vila de 
Balama e a alta densidade das machambas na área imediata. 
Este é considerado um impacto de significância elevada com 
difícil mitigação, resultando em um risco elevado. 

Difícil 

Através de planeamento e engajamentos 
com a comunidade, a mitigação dos efeitos 
adversos do reassentamento é alcançável. 
Ainda assim, os desafios gerais sempre 
incluem a forma como a compensação será 
paga e a determinação de montantes 
adequados. Adicionalmente, encontrar terra 
de substituição para garantir a segurança 
alimentar é provável que seja um desafio. 

ELEVADO 
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Os riscos associados a resíduos e poluição centram-se em torno dos potenciais efeitos da 
contaminação das águas subterrâneas no local por drenagem ácida de minas (Tabela 7-1). Este 
risco elevado está relacionado ao potencial de material de elevado teor de enxofre ser exposto à 
forças meteorizadas de chuva e oxigenação e resultar em drenagem ácida de minas (DAM). No 
entanto, a mitigação é alcançável e a AIAS incluirá uma avaliação abrangente das águas 
subterrâneas, incluindo modelagem numérica de plumas e uma análise geoquímica completa. Este 
trabalho irá avaliar e quantificar esse risco e determinar a necessidade de revestimento da TSF. 
 
Outro risco elevado é o potencial de redução da profundidade do lençol freático e a quantidade de 
água subterrânea no aquífero como resultado das actividades de desidratação da cava. 
 
Os riscos médios identificados incluem: 
 

 Contaminação da água superficial; 

 Contaminação de águas pluviais por DAM; 

 Contaminação de resíduos perigosos; e 

 O potencial para reduzir a profundidade do lençol freático e a quantidade de água 
subterrânea no aquífero como resultado das actividades de desidratação da cava. 

 
Foram identificados outros quatro riscos menores. 
 
Foram identificados um total de sete riscos biológicos associados ao projecto (Tabela 7-5). 
 
Dois foram identificados como riscos elevados. Os recursos e a infraestrutura do projecto estão 
situados numa linha de drenagem e zona húmida sazonal. As actividades das fases de construção 
e operação terão um impacto permanente e irreversível nas funções hidrológicas pré-existentes 
para este córrego e poderão, possivelmente, ter outros impactos a jusante. Além disso, impactos 
do processo de mineração irão ocorrer nas propriedades físicas e químicas do solo e superfície 
terrestre à medida em que o perfil do solo for removido durante a mineração. A produtividade do 
solo superior também será reduzida devido ao empilhamento. 
 
Dois foram identificados como riscos médios. O local é uma área perturbada com a maior parte da 
área de vegetação convertida em terras agrícolas. A vegetação remanescente é limitada e 
fragmentada. No entanto, prevê-se que a construção da estrada de acesso para o projecto de 
mineração possa fragmentar e reduzir ainda mais a vegetação remanescente no local. Com 
medidas de mitigação, a remoção da vegetação e a fragmentação do habitat podem ser limitadas 
somente às áreas impactadas. Os impactos da mineração na perda de espécies de fauna e flora e 
resultantes impactos na biodiversidade e funcionamento do ecossistema também são classificados 
como riscos médios. 
 
Foram identificados outros dois riscos menores. 
 
Os riscos associados aos Trabalho e condições de trabalho, para ambos os locais, foram 
classificados como riscos menores (Tabela 7-2): 
 

 Riscos à saúde e segurança no trabalho associados as várias actividades das fases de 
construção e operação; 

 Riscos associados ao emprego; e 

 Riscos associados às condições de trabalho. 
 
Em termos de saúde e segurança da comunidade, o risco elevado para as comunidades locais 
será o do aumento de tráfego na área de mineração e ao longo das principais rotas para a mina e 
Pemba (Tabela 7-6). Dois riscos adicionais relacionados com a segurança da comunidade e a 
redução do acesso da comunidade ao local, como a mina provavelmente restringirá o acesso entre 
as comunidades que ocorrem em ambos os lados da mesma. O risco restante de doenças 
transmissíveis foi classificado como menor para ambos os locais. 
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Dois outros riscos elevados identificados para o Projecto de Balama, são a migração interna de 
candidatos a emprego para a área, que é difícil de gerir, bem como o deslocamento socioeconómico 
de culturas da área do projecto (Tabela 7-6). 
 
Foram também identificadas duas oportunidades (impactos positivos). Estas não resultarão em 
risco, mas em considerável benefício para a área circundante. A geração de emprego na área será 
um benefício significativo, bem como o desenvolvimento económico que pode ser estimulado por 
tais oportunidades. O emprego aumentará os níveis de renda familiar e o poder de compra, o que, 
por sua vez, resultará no aumento de lojas comerciais informais e bancas, bem como negócios 
emergentes e prestadores de serviços. Há também a oportunidade de desenvolvimento de 
habilidades no treinamento de pessoas locais para melhorar suas habilidades em várias áreas que 
poderiam servir o sector de mineração e agrícola. Além disso, grandes projectos, como este, têm a 
duração de projecto e a capacidade económica para estabelecer programas de desenvolvimento 
social. Estes poderiam incluir programas de produção agrícola comercial para melhorar a segurança 
alimentar, e conectar isso com o acesso ao mercado agrícola. 
 
Em resumo, não há riscos extremos associados ao local que possam ser considerados como falha 
fatal e, de uma perspectiva ambiental e social, o projecto deve prosseguir para a fase de AIA. 
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8. TERMOS DE REFERÊNCIA PARA ESTUDOS DE ESPECIALIDADE 
 
Este capítulo define os termos de referência para todos os estudos de especialidade para a AIAS 
de Balama em resposta aos riscos identificados no capítulo anterior. Serão realizados os seguintes 
estudos de especialidade: 
 

1. Avaliação da Vegetação 
2. Avaliação da Fauna Terrestre 
3. Uso da Terra e dos Recursos Naturais 
4. Avaliação das Águas Superficiais e Aquáticas 
5. Avaliação de Impacto Socioeconómico 
6. Avaliação da Gestão de Resíduos 
7. Avaliação do Tráfego 
8. Avaliação das Águas Subterrâneas e Geoquímica 
9. Avaliação Hidrológica 
10. Avaliação do Ruido 

 
Além disso, todos os estudos devem incluir os seguintes Termos de Referência: 
 

1. Abordar todas as questões e preocupações levantadas pelas Partes Interessadas e 
Afectadas (PI&As) durante a fase de delimitação do âmbito. 

2. Identificar e avaliar a significância dos impactos da construção, operação e encerramento 
da mina. 

3. Fornecer recomendações práticas e realistas para mitigar os impactos. 
4. Trabalhar em consulta com outros especialistas para garantir que as ligações entre os vários 

sistemas sejam compreendidas. 
 
As secções a seguir definem as tarefas que serão realizadas para avaliar os potenciais impactos 
que o projecto poderia ter dentro de um campo específico de especialização. É de 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 PI&As. Para cada estudo de especialidade, foi fornecida uma área de estudo preliminar. A 
área de estudo pode mudar assim que sejam obtidas mais informações relacionadas a cada estudo 
de especialidade. À luz disso, cada área de estudo deve ser considerada preliminar nesta fase. 
 
Em todos os casos, os especialistas: 
 

 Avaliam a significância ambiental desses impactos usando a metodologia prescrita pela 
CES, pois esta metodologia está em conformidade com as melhores práticas internacionais. 

 Asseguram que o estudo trata de todas as questões relacionadas com o campo de 
especialidade que foram levantadas como questões pelas partes interessadas durante a 
fase delimitação do âmbito. 

 
8.1. ESTUDO 1 - AVALIAÇÃO DA VEGETAÇÃO 
 
Os termos de referência para a Avaliação da Vegetação são os seguintes: 
 

a) Descrever e mapear as diferentes unidades de vegetação e ecossistemas (por exemplo, 
pradarias, savanas, ribeirinhas etc.) na área de mineração. 

b) Descrever a biodiversidade da flora e registar as espécies de plantas que ocorrem em cada 
tipo de vegetação. 

c) Determinar as unidades de habitat que realizam funções críticas no ecossistema (por 
exemplo, controle de erosão, serviço hidrológico, etc.). 

d) Utilizar uma abordagem aleatória estratificada para levantamentos botânicos com base na 
plotagem para descrever a biodiversidade e o estado ecológico de cada unidade de 
vegetação. 
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e) Descrever e mapear ecossistemas raros, em perigo ou ameaçados. 
f) Estabelecer e mapear áreas de vegetação sensível e espécies de interesse de conservação 

(lista Vermelhos de Dados da IUCN). 
g) Identificar espécies de plantas exóticas, avaliar o potencial invasivo e recomendar 

procedimentos de gestão. 
h) Identificar e avaliar os impactos dos prospectos de mineração e infraestrutura associados à 

vegetação natural em termos de perda e fragmentação de habitat e degradação de principais 
ecossistemas e fornecer medidas de mitigação para reduzir esses impactos. 
 

8.2. ESTUDO 2 - AVALIAÇÃO DA FAUNA TERRESTRE 
 
Os termos de referência para a Avaliação da Fauna Terrestre serão os seguintes 
 

a) Identificar e listar todas as espécies de vertebrados terrestres que ocorrem na área de 
mineração, com base na literatura, espécimes publicados ou registos do local e prováveis 
ocorrências. 

b) Registar espécies de fauna identificadas na lista da área de mineração por: busca activa, 
localização oportunista, armadilhas faunísticas e recolha de espécimes. 

c) Descrever quaisquer novas espécies ou ocorrências. 
d) Avaliar a preferência de habitat da fauna e usar essas preferências de habitat para avaliar a 

presença e abundância de espécies faunísticas. 
e) Identificar Espécies de Interesse de Conservação com referência à Lista Vermelha de Dados 

da IUCN. 
f) Definir e mapear habitats faunísticos que são sensíveis e requerem conservação. Esses 

podem precisar de ser definidos como áreas de Não-Avançar ou de Desenvolvimento 
Restrito. 

g) Descrever os actuais impactos do uso da terra nos grupos faunísticos. 
h) Identificar e avaliar a significância dos impactos na fauna que poderiam resultar da operação 

de mineração e fornecer medidas de mitigação para reduzir esses impactos. 
 
8.3. ESTUDO 3 – AVALIACAO DA AGRICULTURA, USO DA TERRA E RECURSOS NATURAIS 
 
A Avaliação do Uso dos Recursos Naturais terá os seguintes termos de referência: 
 
a) Caracterizar o solo e a distribuição dos tipos de solo. 
b) Caracterizar o uso e a aptidão do solo (inclusive nas novas áreas de assentamentos). 
c) Desenvolver recomendações para a gestão do solo e medidas de mitigação para a degradação 

do solo. 
d) Estimar o potencial do solo ligado ao uso actual da terra. 
e) Identificar tipos e rendimentos de culturas adequadas, extrapolados do solo e condições 

climáticas. 
f) Obter compreensão do conhecimento comunitário e da dependência na utilização de recursos 

naturais, com foco nas plantas. 
g) Determinar a dependência das comunidades locais nos diferentes tipos de vegetação para a 

recolha de recursos naturais. 
h) Determinar os níveis actuais de exploração de aves, pequenos mamíferos e répteis, em 

particular de espécies ameaçadas de extinção e de espécies que constam no Apêndice II do 
CITES. 

i) Obter informações da comunidade sobre a sua compreensão do funcionamento ecológico do 
ambiente deles. 

j) Identificar as espécies vegetal/ animal que são usadas para a cura tradicional. 
k) Discutir o efeito das possíveis actividades de mineração nas comunidades com relação ao uso 

de plantas nativas. 
l) Identificar os recursos naturais mais amplamente utilizados na área do projecto e determinar se 

alguns desses estão limitados espacialmente a determinados locais onde as áreas de 
mineração propostas estarão localizadas. 

m) Identificar as principais árvores de lenha e avaliar a sua abundância e substituibilidade; 
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n) Avaliar a significância dos potenciais impactos da mineração nos recursos naturais e as 
comunidades que os utilizam. 

o) Identificar acções mitigatórias adequadas que possam reduzir os impactos negativos e 
aumentar os impactos positivos, sempre que possível. 

 
8.4. ESTUDO 4 - AVALIAÇÃO DAS ÁGUAS SUPERFICIAL E AQUÁTICA 
 
Os termos de referência para a Avaliação das Águas Superficial e Aquática são os seguintes: 
 

a) Estabelecer o estado da linha de base do estado ecológico e da saúde geral dos rios 
próximos em termos de: 

 Espécies indicadoras de invertebrados; 

 Química da água (metais, nutrientes, parâmetros físicos e medições de campo); 
b) Determinar a importância ecológica de todos os sistemas de rios potencialmente impactados 

pela actividade de mineração. 
c) Identificar usuários da água a montante e a jusante e tecer comentários sobre os potenciais 

impactos negativos. 
d) Avaliar a significância dos potenciais impactos da mineração nas águas superficiais e 

ambiente aquático. 
e) Identificar acções mitigatórias adequadas que possam reduzir os impactos negativos e 

aumentar os impactos positivos, sempre que possível. 
 
8.5. ESTUDO 5 - AVALIAÇÃO DE IMPACTO SOCIOECONÓMICO 
 
A pesquisa ao ambiente social local irá focar-se em questões relacionadas aos impactos do 
projecto, tais como reassentamento da comunidade, segurança alimentar e estruturas e interações 
sociais. Os termos de referência específicos a serem usados pela CES são os seguintes: 
 

a) Descrever o ambiente social local, com particular referência às comunidades que serão 
directamente afectadas pelo projecto. 

b) Determinar o número de agregados familiares (e pessoas) que podem ser reassentados 
como resultado do projecto. 

c) Determinar o uso actual da terra dentro da pegada ecológica de desenvolvimento e as áreas 
fora do limite do desenvolvimento que são prováveis de serem indirectamente afectadas. 

d) Avaliar a significância dos potenciais impactos ambientais e sociais na população local e no 
distrito. 

e) Avaliar como o projecto poderia contribuir para programas de alavancagem da comunidade. 
f) Estabelecer uma compreensão de base do estado actual dos meios de subsistência, fontes 

de renda, níveis de educação e segurança alimentar. 
g) Investigar possíveis efeitos na subsistência, níveis de renda, níveis de educação, segurança 

alimentar e outros factores relevantes para as comunidades afectadas. 
h) Descrever e investigar possíveis efeitos nas estruturas tradicionais, costumes culturais e 

religiosos. 
i) Desenvolver um programa de monitoramento para assegurar a implementação efectiva das 

medidas de mitigação recomendadas. 
j) Avaliar a significância dos impactos potenciais da mineração nas comunidades directa e 

indirectamente afectadas. 
k) Identificar acções de mitigação adequadas que possam reduzir os impactos negativos e 

recomendar estratégias que possam optimizar os benefícios sociais, sempre que possível. 
 
8.6. ESTUDO 6 - AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS 
 
A Avaliação da Gestão de Resíduos incidirá nos impactos ambientais que podem surgir do 
manuseio, armazenamento e eliminação de resíduos sólidos e líquidos das actividades de 
mineração, processamento de mineração e instalações auxiliares. Os termos de referência 
específicos são os seguintes: 
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a) Compilar um inventário (identificar, descrever e, sempre que possível, quantificar) os vários 
fluxos de resíduos a serem gerados por fontes. Isso não exigirá a análise de amostras de 
resíduos sólidos. 

b) Descrever de forma breve os processos que dão origem aos fluxos de resíduos, volumes e 
tonelagens previstos de fluxos de resíduos. 

c) Identificar e descrever os possíveis impactos de todos os resíduos sólidos e líquidos na 
qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 

d) Avaliar os riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores na mina e plantas de 
processamento e residentes dentro da área de influência do projecto. 

e) Fazer recomendações sobre as opções mais viáveis para a eliminação de resíduos sólidos 
e líquidos. 

f) Avaliar a área do projecto para um aterro apropriado. Isso precisa ser alinhado com o 
Decreto 83/2014 de 31 de Dezembro. 

g) Descrever os níveis de resíduos perigosos no local e fazer recomendações para a 
eliminação e/ou reciclagem desses materiais. 

h) Relacionar os níveis de todos os resíduos potencialmente tóxicos com os padrões 
internacionais reconhecidos e garantir que toda a estratégia de gestão de resíduos esteja 
em conformidade com esses padrões. 

i) Avaliar a significância dos potenciais impactos relacionados com os resíduos da mineração 
no meio ambiente e comunidades afectadas directa e indirectamente. 

j) Identificar acções de mitigação adequadas que possam reduzir os impactos negativos e os 
riscos associados aos resíduos e efluentes. 

 
8.7. ESTUDO 7 - AVALIAÇÃO DO TRÁFEGO 
 
Os termos de referência para este estudo são os seguintes: 
 

a) Descrever o processo de mineração, com referência particular às questões de tráfego e 
transporte, incluindo uma quantificação do tráfego que se espera que seja gerado. 

b) Descrever a rota rodoviária do local da mina para Pemba e identificar áreas sensíveis como 
pontes, intersecções, comunidades próximas da estrada e potenciais congestionamentos ou 
áreas perigosas. A condição da estrada também será descrita. 

c) Descrever o porto com detalhes de: actividades actuais, infraestrutura e disposição, 
capacidade do porto para acomodar o produto a ser exportado. 

d) Rever a legislação Moçambicana relativa a questões de tráfego e transporte. 
e) Identificar e avaliar os riscos associados ao aumento do volume de tráfego e recomendar 

medidas de mitigação. 
f) Apresentar as principais conclusões e recomendações relativas ao tráfego e aos acordos de 

transporte relacionados ao projecto. 
 
8.8. ESTUDO 8 – AVALIAÇÃO DA AGUA SUBTERRÂNEA E GEOQUÍMICA 
 
A investigação proposta basear-se-á em uma abordagem faseada com o escopo de trabalho 
definido abaixo: 

Fase A: Classificação do aquífero e avaliação da linha de base - estudo de gabinete, visita ao local e 

hidrocenso. 
 
A Fase A implicará as seguintes atividades 

a) Realizar um estudo de gabinete e revisão de informações da linha de base e relatórios 
históricos existentes sobra a água subterrânea. 

b) Realizar um levantamento dos usuários do hidrocenso para avaliar as utilizações das águas 
superficiais e subterrâneas existentes, localização e profundidades dos furos da 
comunidade, níveis regionais da água, volumes de captação, fontes locais bem como 
receptores ambientais nas proximidades da abstração proposta. 
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c) Tirar amostras dos furos existentes e dos corpos d'água superficiais de acordo com as 
directrizes de melhores práticas e analisar vinte (20) amostras de água para determinar a 
química macro e micro-inorgânica e conexões hidráulicas com base na hidroquímica. 

d) Avaliar a geologia estrutural e a geometria dos sistemas de aquífero em relação às 
interacções hidráulicas nas proximidades das operações de mineração. 

e) Interpretar dados para auxiliar na classificação do aquífero e classificações de 
vulnerabilidade, e desenvolvimento de uma linha de base hidroquímica cientificamente 
justificável. 
 

Fase B: Caracterização do aquífero - levantamento geofísico, perfuração por percussão e ensaio de 
aquífero 

 
A Fase B implicará as seguintes actividades: 

a) Usar sensoriamento remoto para determinar as posições geofísicas transversais para 
delinear os potenciais lineamentos sub-superficiais e as posições dos alvos de perfuração. 

b) Realizar um levantamento geofísico para delinear possíveis estruturas geológicas que 
actuam como vias preferenciais para as águas subterrâneas e localizar esses alvos de 
perfuração 

c) Do monitoramento e caracterização dos furos do local realizar a perfuração à Pressão de 
Ar. 

d) Realizar ensaios de aquíferos de curta duração, isto é, passos de calibração de ensaios de 
rebaixamento, seguidos de ensaios de descarga constantes, incluindo leituras de 
recuperação para avaliar os parâmetros hidráulicos como entrada para o modelo numérico 
de fluxo de águas subterrâneas. 
 

Fase C: Modelagem Geoquímica - classificação de resíduos, lixiviação de mina e potencial de 
drenagem ácida de minas  

 
A Fase C implicará as seguintes actividades: 

a) Fazer amostragem dos dados de material de resíduos da mina para testes de lixiviação e 
classificação de resíduos. 

b) Realizar a avaliação geoquímica do material de resíduos. 
c) Realizar análises laboratoriais para obter dados para avaliar o potencial de Drenagem Ácida 

de Minas (DAM). Serão necessários os seguintes testes: 
i. Capacidade de Neutralização de Ácidos (ANC) 

ii. Geração líquida de ácido (NAG) 
iii. Potencial Total de Geração de Ácido (TAPP) 
iv. Potencial Líquido de Geração de Ácido (NAPP) 

Fase D: Modelo numérico de fluxo de água subterrânea e transporte de massa 

 

A Fase D implicará as seguintes actividades 

a) Formular um modelo conceitual hidrogeológico utilizando dados geológicos interpretados e 
informações de caracterização do local. 

b) Desenvolver um modelo numérico tridimensional de fluxo de água subterrânea regional 
aplicando o software de modelagem Finite Element FLOW (FEFLOW). O domínio do modelo 
é incluir a pegada ecológica da infraestrutura proposta. 

c) Calibrar o modelo de fluxo de águas subterrâneas usando dados de séries temporais 
específicos do local. 

d) Desenvolver um modelo numérico de transporte de massa utilizando como base o modelo 
calibrado de fluxo de água subterrânea. 

e) Usar o modelo calibrado para simular o cenário de gestão da seguinte maneira: 
o Direcções de fluxo da água subterrânea no estado estacionário, gradiente 

hidráulico e velocidades de fluxo. 
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o Potenciais volumes de entrada de água subterrânea e taxas de desidratação da 
mina. 

o Potencial de infiltração a partir das instalações de eliminação de rejeitos, migração 
da pluma e transporte de massa com o tempo. 

o o Interacções entre águas superficiais e águas subterrâneas. 

o Alternativas de gestão de água e medidas de mitigação a partir das melhores 
práticas. 

Fase E: interpretação de dados e elaboração de relatórios 

A Fase E implicará as seguintes actividades: 

a) Compilar um relatório de especialidade hidrogeológico detalhado com conclusões e 
recomendações sobre os seguintes aspectos: 
 

o Análise das falhas fatais e lacunas. 
o Caracterização da linha de base do local. 
o Classificação e vulnerabilidade do aquífero. 
o Resumo e interpretação do trabalho de campo 
o Modelo numérico de fluxo de água subterrânea e transporte de massa. 
o Avaliação de impacto ambiental e matriz de risco. 
o Medidas Mitigação e de gestão. 
o Gestão Integrado das águas superficiais e subterrâneas. 

 
8.9. ESTUDO 9 - AVALIAÇÃO HIDROLÓGICA 
 
A Avaliação Hidrológica será incluída como um capítulo do REIA em vez de um relatório de 
especialidade independente. Os termos de referência para esta avaliação são os seguintes: 
 

a) Fornecer uma caracterização básica dos recursos hídricos superficiais, incluindo variações 
sazonais, com base na informação existente. 

b) Determinar se haverá ou não perda líquida significativa de água do sistema devido ao 
desenvolvimento proposto e comentários sobre as implicações. 

c) Comentar sobre os riscos de poluição dos recursos hídricos superficiais no local. 
d) Fornecer recomendações viáveis da mitigação dos impactos nos recursos hídricos 

superficiais. 
e) Determine se haverá quaisquer impactos cumulativos nos rios. 
f) Avalie a significância ambiental desses impactos usando a metodologia prescrita pela CES. 
g) Fornecer recomendações viáveis sobre a mitigação de impactos na hidrologia e morfologia 

fluvial dos rios. 
h) Recomendar acções para mitigar impactos hidrológicos de evapotranspiração e redução de 

fluxo. 
i) Fornecer uma estimativa de alto nível dos fluxos ambientais que precisam de ser liberados 

para garantir que os sistemas aquáticos a jusante continuem a funcionar e que as 
necessidades humanas não sejam comprometidas a jusante da Instalação de 
Armazenamento de Resíduos e da Barragem de Armazenamento de Água. Se não for 
possível, preparar um escopo de trabalho que será necessário para determinar esses 
parâmetros antes da construção. 

 
8.10. ESTUDO 10 - AVALIAÇÃO DO RUÍDO 
O ruído gerado pelas actividades de mineração durante as fases de construção e operação pode 
resultar em impactos significativos em áreas sensíveis ao ruído. Os objectivos deste estudo são: 

1. Uma revisão da informação técnica do projecto. 
2. Um levantamento de ruído de base que inclui: 

a. A medição dos níveis de ruído ambiental existente/pré-desenvolvimento na 
vizinhança do Projecto e receptores sensíveis ao ruído próximos da área; 
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b. Um levantamento das características do solo e outras características específicas do 
local que possam influenciar a propagação do ruído da fonte para o receptor; e 

c. Identificação de fontes existentes de ruído ambiental na área do Projecto, tais como 
comunidades, mineração, indústrias e estradas públicas. 

3. Uma revisão dos requisitos legais e das directrizes de ruído ambiental aplicáveis. 
4. Um estudo sobre o ambiente acústico receptor (de base), incluindo: 

a. Identificação de RSRs a partir de mapas disponíveis; 
b. Um estudo do potencial de atenuação do ruído ambiental referente às fontes de 

dados meteorológicos, uso do solo e topografia disponível; e 
c. c) Determinação dos níveis de ruído de base representativos dos níveis de ruído 

ambiental amostrados obtidos a partir do levantamento. 
5. Uma avaliação de impacto, incluindo: 

a. O estabelecimento de um inventário de fontes para o Projecto. 
b. Simulações de propagação de ruído para determinar níveis de ruído ambiental. 
c. Triagem dos níveis de ruído simulados em relação aos critérios de ruído ambiental. 
d. Determinação da significância dos impactos do ruído. 

6. Identificação e recomendação de medidas de mitigação adequadas e requisitos de 
monitoramento. 

7. Um relatório de especialidade sobre avaliação de impacto de ruído. 
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9. CONCLUSÕES E PASSOS SEGUINTES 
 
9.1. CONCLUSÕES 

9.1.1. Conclusões biofísicas 
 
As áreas-alvo, especificamente os depósitos referidos como Lennox e Byron, ocorrem dentro de 
uma área perturbada que é actualmente usada para fins agrícolas. A vegetação restante em torno 
da área proposta do projecto é limitada e fragmentada. A vegetação e diversidade de espécies têm 
sido impactadas pelas comunidades próximas e as áreas foram desmatadas para plantar culturas, 
como vegetais e milho. Os resultados de uma avaliação dos potenciais riscos neste local mostraram 
que, com a implementação de medidas de mitigação sólidas, não há riscos biofísicos elevados para 
este projecto. Dos 16 riscos biofísicos identificados, quatro foram identificados como elevados, seis 
como riscos médios e seis como riscos menores (Tabela 9-1). 
 
Tabela 9.1:  Resumo dos riscos biofísicos associados ao projecto 

Questão 
Classificação da 
Significância 

Potencial de 
Mitigação 

RISCO 

Resíduos gerais Moderada 
Facilmente 
alcançável 

 
MENOR 

Resíduos Perigosos Elevada Alcançável MÉDIO 

Contaminação da das águas pluviais 
 

Elevada Alcançável MÉDIO 

 
Contaminação das águas 
superficiais 

Moderada Difícil MÉDIO 

Quantidade das águas subterrâneas Moderada Difícil ELEVADO 

Qualidade das águas subterrâneas Elevada Alcançável ELEVADO 

Ruído Baixa Alcançável MÉDIO 

Qualidade do Ar Moderada Alcançável MENOR  

Uso de energia Moderada Alcançável MENOR 

Perda de biodiversidade (fauna e 
flora) 

Baixa Difícil MENOR 

Fragmentação do habitat e perda de 
espécies de fauna e flora 

Elevada Difícil MÉDIO 

Perturbação das linhas de drenagem 
e zonas húmidas 

Elevada Difícil ELEVADO 

Biodiversidade e questões de 
funcionamento do ecossistema 
associados às actividades de 
mineração. 

Moderada Difícil MÉDIO 

Impactos da mineração no solo e 
produtividade agrícola 

Baixa Difícil ELEVADO 

Perda de bens e serviços do 
ecossistema 

Baixa Difícil MENOR 

Invasão de espécies exóticas Elevada 
Facilmente 
Alcançável 

MENOR 

 
9.1.2. Conclusões socioeconómicas 
 
Estão associados ao projecto um total de onze riscos socioeconómicos. Os cinco riscos elevados 
identificados são i) redução do acesso da comunidade ao local, ii) segurança da comunidade, iii) 
segurança da comunidade como resultado do aumento do tráfego ao longo das rotas de transporte, 
iv) migração interna de candidatos a emprego e v) deslocamento socioeconómico de terras 
agrícolas. Todos estes são considerados como sendo riscos elevados, pois são difíceis de mitigar, 
no entanto, a AIAS irá investigar com mais profundidade esses riscos para determinar como estes 
podem ser geridos de forma efectiva para reduzir o impacto que terão. 
 
Os quatro restantes riscos foram considerados riscos menores. 
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Além desses riscos, foram identificadas duas oportunidades (impactos positivos). Estas não gerarão 
riscos, mas benefícios consideráveis, nomeadamente benefícios nacionais e regionais e 
desenvolvimento social. 
 
 
Tabela 9.2: Resumo dos riscos socioeconómicos associados ao projecto 

Questão 
Classificação da 
Significância 

Potencial de 
Mitigação 

RISCO 

Riscos associados ao emprego Baixa Alcançável MENOR 

Condições de trabalho Baix Alcançável MENOR 

Saúde e Segurança no Trabalho Moderada Alcançável MENOR 

Redução no acesso da comunidade ao 
local 

Moderada Alcançável 
ELEVADO 
 

Segurança da Comunidade Moderada Alcançável ELEVADO 

Impactos do tráfego Elevada Difícil ELEVADO 

Saúde e doenças transmissíveis na 
Comunidade 

Moderada Alcançável MENOR 

Benefícios nacionais e regionais Elevada (+va) 
 
Facilmente 
Alcançável 

NENHUM RISCO 

Desenvolvimento Social Elevada (+va) 
 
Facilmente 
Alcançável 

NENHUM RISCO 

Migração interna Moderada Muito difícil ELEVADO 

Reassentamento Moderada Alcançável ELEVADO 

 
9.2. PASSOS SEGUINTES 
 
Este estudo de pré-viabilidade ambiental e definição de âmbito e termos de referência descreveram 
os potenciais riscos associados ao projecto e forneceu termos de referência detalhados para uma 
série de estudos de especialidade que serão necessários durante a fase de AIAS. Esses estudos 
serão muito provavelmente realizados no início de 2018. 
 
O relatório a ser preparado para a AIAS será dividido em vários volumes para cobrir a informação 
estipulada pelos requisitos Moçambicanos. Os volumes serão os seguintes 
 
Volume 1: Relatório de Definição do Âmbito (Este volume) 
 
Volume 1: Relatório de Definição do Âmbito (este volume) 
 
Volume 2: Estudos de Especialidade 
 
Este volume será uma compilação de todos os estudos de especialidade descritos no Capítulo 8. 
 
Volume 3: Relatório de Impacto Ambiental e Social (AIAS) 
 
Este volume é provável de incluir o seguinte (mas observe que a Tabela de Conteúdos apresentada 
abaixo é indicativa e pode mudar): 
 
1 INTRODUÇÃO 

1.1 Razão do projecto 
1.2 Visão Geral  
1.3 Visão geral do país: Moçambique  

 
2 PROCESSO DE AIAS  

2.1 A equipa do projecto  
2.2 As fases de pré-viabilidade e definição do âmbito  
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2.3 A Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS)  
2.4 O Plano de Engajamento das Partes Interessadas  
2.5 Programa de Gestão Ambiental e Social   
2.6 Relação entre a AIAS e os Padrões do IFC  

 
3 QUADRO LEGAL  

3.1 Legislação Internacional  
3.2 Legislação Nacional  
3.3 Convenções internacionais às quais Moçambique é signatário  
3.4  Directrizes, normas e políticas internacionais aplicáveis à mineração 

 
4 DESCRIÇÃO DO PROJECTO  

4.1 Localização 
4.2 Processo de mineração 
4.3 Limpeza e preparação do Terreno 
4.4 Captação de Água  
4.5 Transporte  
4.6 Processamento 
4.7 Envio 
4.8 Infraestrutura adicional e habitação 
4.9 Trabalho e requisites da força de trabalho 
4.10 Políticas e gestão de Recursos humanos  
4.11 Execução do Projecto – organização e gestão do projecto 
4.12 Arranjos de segurança 
4.13 Alternativas do Projecto  

 
5 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE BIOFÍSICO 

5.1 Ambiente físico 
5.1.1 Clima  
5.1.2 Geologia e relevo 
5.1.3 Águas Subterrâneas  
5.1.4 Rios e Águas Superficiais 

5.2 Flora e vegetação  
5.2.1 Descrição dos tipos de vegetação  
5.2.2 Análise da sensibilidade  

5.3 Fauna  
5.4 Biodiversidade e conservação 

 
6 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE SOCIOECONÓMICO  

6.1 Introdução  
6.2 Níveis de Governação  

6.2.1 Nível Provincial  
6.2.2 Distrito  
6.2.3 Localidade, Secções e Comunidades  

6.3 Distritos na área de estudo  
6.4 Demografia 
6.5 Estratégias de Subsistência  

6.5.1 Agricultura  
6.5.2 Pecuária  
6.5.3 Uso dos Recursos Naturais  
6.5.4 Acesso a terra  

6.6 Padrão de vida  
6.6.1 Renda  
6.6.2 Despesas  
6.6.3 Segurança alimentar  
6.6.4 Habitação  

6.7 Situação histórico, politico e sociocultural  
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6.7.1 História regional  
6.7.2 Histórias das Comunidades 
6.7.3 Religião, crenças e práticas culturais tradicionais  
6.7.4 Sistema social contemporâneo, práticas e problemas sociais  

6.8 Género  
6.9 Juventude  
6.10 Calendário sazonal  
6.11 Infraestrutura Social  

6.11.1 Saúde  
6.11.2 Educação  

6.12 Transporte, comunicação e interacção entre comunidades e cidades 
6.13 Necessidades e programas de desenvolvimento  
6.14 Percepção da Comunidade sobre o Projecto 
6.15 Determinação da população na área de estudo e pessoas afectadas pelo projecto
  

 
7 DESCRIÇÃO DAS PRÁTICAS DE USO DA TERRA  

7.1 Usos actuais da terra em Moçambique 
7.2 Práticas actuais de uso da terra na área de estudo  
7.3 Níveis de agricultura na área de estudo  

7.3.1 Cultivo  
7.3.2 Práticas de uso da terra para o gado  
7.3.3 Limitações às práticas agrícolas actuais 
7.3.4 Impactos do uso da terra 

7.4 Determinação do tipo e extensão do uso da terra   
 
8 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS BIOFÍSICOS  

8.1 Introdução  
8.2 Flora e fauna terrestre  

8.2.1 Questão 1: Perda de habitat e diversidade de espécies, etc 
8.3 Ambiente Aquático 
 8.3.1 Impacto na biodiversidade aquática, etc 
8.3 Monitoramento e gestão  

  
9 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS  

9.1 Introdução  
9.2 Impactos socioeconómicos  

9.2.1 Questão 1: Criação de emprego e estimulação do crescimento económico, etc. 
9.3 Impactos do uso da terra  

9.3.1 Questão 1: Rendimentos agrícolas reduzidos, etc  
9.4 Reassentamento  
9.5 Monitoramento e gestão . 

 
 
10 AVALIAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E IMPACTOS DOS RESÍDUOS  

10.1 Transporte  
10.2 Infraestrutura   
10.3 Avaliação de Resíduos  
10.4 Avaliação do  Ruído 
10.6 Avaliação visual   
10.7 Monitoramento e gestão  
 

11 BENEFÍCIOS SOCIAIS E AMBIENTAIS NACIONAIS E REGIONAIS DO PROJECTO  
11.1 Contexto 
11.2 Alinhamento do projecto com as Políticas de Moçambique 

 
12 RECOMMENDAÇÕES 
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13 CONCLUSÕES 
 
Volume 4: Relatório de Participação Pública 
 
A consulta pública conclui 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 da AIAS (resultantes do processo da AIAS) serão 
descritas no Programa de Gestão Ambiental e Social, que fornecerá detalhes sobre os Planos de 
Gestão Ambiental e Social (PGAS) que serão necessários para serem implementados durante as 
fases de construção e operação do projecto. O desenvolvimento de muitos desses PGAS só será 
realizado quando que todas as questões relacionadas com a concepção e disposição do projecto 
tiverem sido resolvidas e determinadas. 
 
Documento Resumo não técnico 
 
Este documento fornecerá um breve resumo da AIAS.
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APÊNDICE 1 – CARTA DE CATEGORIZAÇÃO 
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APÊNDICE 2 - CERTIFICADO DA CES EMITIDO PELO MITADER 
 

 
 

 
 


