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SUMÁRIO EXECUTIVO  
 
Informações do Projecto 
 
O projecto proposto, que compreende a criação, instalação, operação e manutenção de 
infraestrutura de irrigação para servir entre 2.000 e 3.000 hectares de cana-de-açúcar orgânica, 
está situado no Distrito de Chemba, na Província de Sofala em Moçambique, está a ser 
desenvolvido na periferia da Vila de Chemba ao longo do Rio Zambeze e seus afluentes. 
 
O desenvolvedor, EcoFarm Moçambique Lda. (EcoFarm), é, uma empresa de produção, 
processamento e comercialização de cana-de-açucar orgânica, baseada em Moçambique. A 
EcoFarm quer estabelecer este projecto com financiamento fornecido pelos governos de 
Moçambique e dos Países Baixos. 
 
A Ecofarm nomeou a Coastal and Environmental Services (CES) para realizar um levantamento 
da fauna da área do Projecto. Esta pesquisa estabeleceu os impactos esperados associados com 
a construção e operação do projecto, e faz parte da Avaliação de Impacto Ambiental e Social 
(AIAS), realizada pela CES. 
 
A EcoFarm também pretende construir uma fábrica de açúcar que acabará por ser capaz de 
processar 2.000 toneladas de cana por dia (TCD) para produzir açúcar bruto (castanho) e 
“plantação branca”. A fábrica será equipada com duas caldeiras de média pressão, alta 
temperatura que irá conduzir geradores para alimentar a fábrica e equipamentos de irrigação 
externo que  funciona electricamente. A fábrica ficará situada no limite norte do DUAT da EcoFarm 
1. 
 
Termos de referencia 
 
Especialistas serão obrigados a abordar as questões levantadas pelas PI&A nos seus relatórios. 
Além disso, os termos de referência específicos para este estudo de especialidade serão: 

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

 Determinar  se haverá ou não perda líquida significativa de água do sistema devido ao 
desenvolvimento, e comentar sobre as implicações.  

 Identificar os impactos significativos que podem resultar, quer directamente a partir do uso 
da água, ou indirectamente através da captação de recursos hídricos na sub-região. 

 Comentar sobre os riscos para os recursos hídricos superficiais no local. 

 Determinar possíveis impactos associados com a bombagem de água a partir do 
Zambeze, bem como a partir das estruturas físicas. 

 Determinar se haverá qualquer impacto cumulativo sobre os rios que atravessam ou 
adjacentes ao local. 

 Fornecer recomendações práticas de concepção, sempre que possível. 

 Avaliar e classificar a significância ambiental dos impactos identificados usando a 
metodologia prevista pela CES. 

 Fornecer recomendações viáveis de mitigação dos impactos sobre os recursos hídricos 
superficiais e hidrologia e morfologia fluvial do rio. 

 Fornecer recomendações a respeito de parâmetros a serem incluídos no estabelecimento 
de uma linha de base abrangente da qualidade da água para o local. 

 
Premissas e Limitações 
 
Grande parte das informações sobre o desenvolvimento proposto e os dados relativos à utilização 
da água na qual este relatório foi baseado foi fornecida pelo Cliente. Enquanto todo esforço foi 
feito para verificar as informações, foi assumido que era correcta e válida. 

 

Este relatório de especialidade estava sujeito às seguintes premissas e limitações adicionais: 
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 Todas as informações específicas do projecto foram baseadas em informações fornecidas 
pelo cliente e foram assumidas como sendo exactaa. 

 Este relatório fornece uma avaliação rápida da qualidade de linha de base e não leva em 
conta as variações sazonais que possam ocorrer. Deve notar-se que uma única amostra 
em cada local não fornece dados suficientes para uma avaliação precisa de confiança, de 
alta qualidade da qualidade da água de superfície e subterrânea. 

 Devido ao afastamento dos pontos de amostragem e duração do período de amostragem 
global, não foi possível preservar as amostras em gelo antes da análise laboratorial. Como 
resultado, foi feita apenas uma análise de metais pesados, o que requer a digestão ácida 
de amostras para determinar o teor total de metal. O resultado apresentado neste relatório 
não inclui hidrocarbonetos e ensaio biológico das amostras de água. 

 As amostras de sedimento não foram colectadas para análise. 
 
Abordagem 
 
De modo a avaliar a significância provável dos impactos associados à gestão dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos no local do desenvolvimento proposto e formular 
recomendações sobre a gestão dos fluxos de efluentes, foi necessário rever o contexto biofísico 
do projecto, bem como o quadro jurídico em vigor e as directrizes internacionais relevantes. 
 
A avaliação da água superficial e subterrânea foi realizada utilizando os seguintes passos: 
 

 Avaliação preliminar de gabinete; 

 Visita ao local e colecta de amostra; 

 Análise de dados; e 

 Avaliação do impacto. 
 
Os dados obtidos a partir da análise laboratorial de amostras de água foram aferidos os padrões 
relevantes da seguinte forma: 

 Directrizes para Qualidade da Água Doce e Marinha daAustrália e Nova Zelândia Volume 4 
(ANZECC 2000).  

 Águas Subterrâneas: Lista  Holandesa (2000).  

 Água potável: Regulamento da Qualidade da Água para Consumo Humano (Diploma 
Ministerial de 18/2004). 

 
Foi adoptada a Metodologia de Avaliação de Risco da CES na determinação dos potenciais 
impactos ambientais sobre a qualidade da água. 
 
Resultados e conclusões 
 
Está em falta a infraestrutura de abastecimento de água potável na área do projecto e 
comunidades vizinhas e os habitantes são fortemente dependentes dos recursos naturais de água 
para o abastecimento de água para consumo e outros usos domésticos. A maior parte da água é 
obtida a partir de poços ou furos de água na estação seca, e de fontes de água superficial na 
estação chuvosa. Os resultados mostram que, para a maior parte, o abastecimento de água é 
salino e tem um maior conteúdo mineral do que é geralmente aceitável para a água potável, em 
termos dos padrões do MICOA. 
 
A amostra única de água de superfície obtida foi aferida contra as directrizes ANZECC para 
Qualidade da Água Doce e Marinha. A qualidade da água foi consistente com as directrizes. 
 
A qualidade das águas subterrâneas amostrada foi comparado com o limite Holandês (2000), em 
que todas as amostras parecem estar dentro da especificação, além de níveis elevados de 
fluoreto em alguns locais. Na maioria dos casos, os níveis de Fluoreto estão, no entanto, dentro 
dos requisitos para a água potável (como por MICOA), e, assim, não é de significância. 
 



Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Água de Superfície e Subterrânea – Setembro 2014 

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      v            EcoFarm Lda 

Note-se que a uma leitura única obtida no presente relatório não fornece um resultado 
confirmatório para esses parâmetros e, como tal, um maior monitoramento e investigação é 
necessário para confirmar estas leituras e fornecer o nível de qualidade da água superficial e 
subterrânea para o local do projecto EcoFarm. 
 
Com base na descrição do projecto disponível e as informações complementares provenientes de 
uma variedade de fontes, foi possível avaliar o impacto provável das operações de cana-de-
açucar (incluindo o estabelecimento de plantações, operações e descomissionamento) sobre a 
qualidade da água superficial e subterrânea da área do projecto. 
 
Um total de 9 impactos negativos foram identificados (Tabela 7.1) e com a mitigação, 6 impactos 
foram determinados a ter significância BAIXA e 2 de significância MODERADA. Um impacto, o 
efeito cumulativo de abstração de longo prazo da água do Rio Zambeze, é desconhecido nesta 
fase. A potencial natureza de longo prazo da operação de cana-de-açucar significa que é 
essencial que o desenvolvedor adira a exigências legislativas nacionais e as melhores práticas 
internacionais no que diz respeito à gestão dos recursos hídricos naturais. 
 
 Resumo dos impactos ambientais relacionados com a água para a propriedade de cana-de-
açucar da Ecofarm. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala Espacial  

Gravidade do 
Impacto 

Questão 1: estabelecimento de infraestrutura da propriedade 

Impacto 1.1: Erosão e sedimentação dos cursos de água 

Sem 
Mitigação 

Médio prazo Regional Grave Pode ocorrer ELEVADA- 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer MODERADA- 

Impacto 1.2: A contaminação de corpos d'água 

Sem 
Mitigação 

Médio prazo Regional 
Moderadamente 

grave 
Pode ocorrer MODERADA 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer BAIXA 

Impacto 1.3: Instalação da outra infraestrutura de irrigação (canais e tubulações) 

Sem 
Mitigação 

Curto prazo Regional 
Moderadamente 

grave 
Provável MODERADA 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer BAIXA 

Questão 2: Operação e gestão da propriedade 

Impacto 2.1: Perturbação da função ecológica 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Regional Grave Provável ELEVADA 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer BAIXA 

Impacto 2.2: Extração da água do Rio Zambeze 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Regional 
Ligeiramente 

grave 
Possível BAIXA 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer BAIXA 

Impacto 2.3: Impactos cumulativos de captação de água no Rio Zambeze 

Sem 
Mitigação 

Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido 

Com 
Mitigação 

Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido 

Impacto 2.4: Poluição do meio aquático e recursos hídricos por resíduos sólidos  

Sem 
Mitigação 

Médio prazo Área de estudo Grave Possible MODERADA 
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Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala Espacial  
Gravidade do 

Impacto 

Com 
Mitigação 

Médio prazo Área de estudo 
Ligeiramente 

grave 
Probable BAIXA 

 

Impacto 2.5: Contaminação dos solos e águas superficiais por hidrocarbonetos 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Regional Grave Definite ELEVADA 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado 
Ligeiramente 

grave 
Possible BAIXA 

Impacto 2.6: Contaminação dos solos e águas superficiais por hidrocarbonetos  

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Área de estudo Muito grave Definite 
MUITO 

ELEVADA 

Com 
Mitigação 

Médio prazo Área de estudo 
Moderadamente 

grave 
Probable MODERADA 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Informações Sobre o Projecto 
 
Este projecto envolve o estabelecimento, instalação, operação e manutenção de uma 
infraestrutura de desenvolvimento de irrigação no Distrito de Chemba, Província de Sofala, 
Moçambique. O projecto será financiado através de um contrato de subvenção entre os governos 
dos Países Baixos e de Moçambique, representados pela Agência NL e a Agência de 
Desenvolvimento Vale do Zambeze. 
 
O projecto será estabelecido na periferia oeste da Vila de Chemba, aproximadamente 50kms 
norte de Vila de Sena, no lado ocidental do Rio Zambeze no extremo norte da Província de Sofala 
em Moçambique (Figura 1-1). 
 
Chemba é um dos distritos mais pobres de Moçambique com um clima quente e seco, com baixa 
precipitação e imprevisível. Os meios de subsistência das famílias são baseados na agricultura de 
subsistência de terra seca, principalmente milho e mapira, mas com alguns feijões, com 
rendimentos muito baixos, resultando em má nutrição e a segurança alimentar tornando-se 
preocupação séria na região. 
 
Assim, o projecto centra-se no desenvolvimento de infraestrutura de irrigação, o que permitirá que 
as comunidades locais melhorem o seu potencial de renda através de uma melhor produção 
agrícola, que vai de alguma forma para a redução da desnutrição e de segurança alimentar 
preocupações. O sistema de irrigação é projectado para ser usado para irrigar entre 2.000 e 3.000 
hectares de cana de açúcar orgânica, bem como até 100 hectares de hortícolas e culturas 
alimentares. 
 
O desenvolvedor, a EcoFarm Moçambique Lda (EcoFarm) também pretende construir uma fábrica 
de açúcar que acabará por ser capaz de processar 2.000 toneladas de cana por dia (TCD) para 
produzir açúcar bruto (castanho) e “plantação branca”. A fábrica também será equipada com duas 
caldeiras de média pressão, alta temperatura que irão conduzir geradores para alimentar a fábrica 
e equipamentos de irrigação externos conduzidos electricamente. A fábrica ficará situada na 
fronteira norte do DUAT da EcoFarm 1. 
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Figura 1-1: Localização da proposta de plantação da EcoFarm perto de Chemba na Província de 
Sofala, Moçambique 
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1.2 Termos de referência 
 
Especialistas serão obrigados a abordar as questões levantadas pelas PI&A nos seus relatórios. 
Além disso, os termos de referência específicos para este estudo de especialidade serão: 

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

 Determinar  se haverá ou não perda líquida significativa de água do sistema devido ao 
desenvolvimento, e comentar sobre as implicações.  

 Identificar os impactos significativos que podem resultar, quer directamente a partir do uso 
da água, ou indirectamente através da captação de recursos hídricos na sub-região. 

 Comentar sobre os riscos para os recursos hídricos superficiais no local. 

 Determinar possíveis impactos associados com a bombagem de água a partir do 
Zambeze, bem como a partir das estruturas físicas. 

 Determinar se haverá qualquer impacto cumulativo sobre os rios que atravessam ou 
adjacentes ao local. 

 Fornecer recomendações práticas de concepção, sempre que possível. 

 Avaliar e classificar a significância ambiental dos impactos identificados usando a 
metodologia prevista pela CES. 

 Fornecer recomendações viáveis de mitigação dos impactos sobre os recursos hídricos 
superficiais e hidrologia e morfologia fluvial do rio. 

Fornecer recomendações a respeito de parâmetros a serem incluídos no estabelecimento de uma 
linha de base abrangente da qualidade da água para o local. 
 

1.3 Premissas e Limitações 
 
Grande parte das informações sobre o desenvolvimento proposto e os dados relativos à utilização 
da água na qual este relatório foi baseado foi fornecida pelo Cliente. Enquanto todo esforço foi 
feito para verificar as informações, foi assumido que era correcta e válida. 

 

Este relatório de especialidade estava sujeito às seguintes premissas e limitações adicionais: 

 Todas as informações específicas do projecto foram baseadas em informações fornecidas 
pelo cliente e foram assumidas como sendo exactas. 

 Este relatório fornece uma avaliação rápida da qualidade de linha de base e não leva em 
conta as variações sazonais que podem ocorrer. Deve notar-se que uma única amostra em 
cada local não fornece dados suficientes para uma avaliação precisa de confiança, de alta 
qualidade da qualidade da água de superfície e subterrânea. 

 Devido ao afastamento dos pontos de amostragem e duração do período de amostragem 
global, não foi possível preservar as amostras em gelo antes da análise laboratorial. Como 
resultado, foi feita apenas uma análise de metais pesados, o que requer a digestão ácida 
de amostras para determinar o teor total de metal. O resultado apresentado neste relatório 
não inclui hidrocarbonetos e ensaio biológico das amostras de água. 

 As amostras de sedimento não foram colectadas para análise. 
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2 DESCRIÇÃO BIOFÍSICA 
 

2.1 Introdução 
 
De modo a avaliar a significância provável dos impactos sobre os recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos na área do projecto de desenvolvimento proposto e formular recomendações sobre 
a gestão dos recursos hídricos, foi necessário rever o contexto biofísico do projecto. 
 

2.2 Ambiente Biofísico 
 
2.2.1 Clima 
 
Em geral, Moçambique experimenta um tropical de clima subtropical, com o interior a ser mais frio 
do que a costa. A área de estudo está situada em uma zona de transição entre a zona norte 
influenciada por sistemas de baixa pressão equatorial com monções na estação quente; e parte 
do sul do país que experimenta anticiclones subtropicais. O clima é classificado como um clima 
seco de savana. 
 
A precipitação média no Distrito de Chemba é da ordem de 700 mm/a, quase toda cai nos meses 
de verão. A chuva atinge o pico em Janeiro e Fevereiro e os invernos são essencialmente secos. 
A área é propensa a ambas as secas severas e inundações, com os meses de seca, muitas vezes 
seguidos de fortes tempestades e inundações elevadas (Ferro e Bouman, 1987). 
 
A área pode ser genericamente descrita como tendo duas estações distintas. A estação chuvosa 
que vai do final de Outubro-Março com uma precipitação média anual de 1 563 ± 127 mm. O pico 
da precipitação ocorre durante os meses de Janeiro e Fevereiro, quando a precipitação média é 
de cerca de 170 mm por mês. A maior parte das inundações na região ocorre como resultado de 
fortes chuvas a montante da Barragem de Cahora Bassa. A estação seca estende-se por seis 
meses a partir de Abril ao início da estação chuvosa. 
 

A bacia do Zambeze tem um clima tropical, com temperaturas mais baixas que ocorrem entre 
Maio e Agosto, quando as temperaturas de “inverno” variam entre cerca de 15°C e 26°C. As 
temperaturas diárias de “verão” ocorrem entre Setembro e Abril e variam entre aproximadamente 
23°C e 30°C. As temperaturas médias mensais mínima e máxima de longo prazo para a área de 
Chemba estão representadas na Figura 2.1. 
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Figura 2.1: Temperaturas média mensal, mínimas e máximas para a área de Chemba para o período 
de 2008. 
Fonte: FAO, CROPWAT weather programme 2008 

 
Em média, a área de Chemba não experimenta altas velocidades de vento. Velocidades de vento 
entre 3,6 e 5,7 ms-1 foram registadas 48,5% do tempo. As velocidades do vento foram registadas 
entre 0,5 e 2,1 ms-1 27,1% do tempo. Velocidade de vento acima de 5.7m.s-1 são incomuns. O 
resto do tempo, cerca de um quarto do tempo, a velocidade do vento pode ser esperada a ser 
menor do que 0,5 ms-1. A direcção do vento é predominantemente do Sudeste (CES Dezembro de 
2011). 
 
2.2.2 Topografia 
 
A área de estudo tem topografia ondulada e está localizada ao lado do Rio Zambeze; ela tem uma 
gama de 70-300 m de altitude amsl (veja a Figura 2.2). A área de estudo situa-se no médio vale 
do Rio Zambeze. O vale é quente e suporta a floresta semi-árida e savana. A topografia pode ser 
descrita como suavemente ondulada; eleva-se de leste (Rio Zambeze) para oeste com o ponto 
mais elevado de 305 m amsl apenas ao norte da área de estudo (Figura 2.2). 
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Figura 2.2: Topografia e elevação da área de estudo. 
 
Legenda: Goba extension =Extensão de Goba; Lambani COCO = Cooperativa de Lambani; Chapo COCO = Cooperativa de Chapo; 
Tsoni Farm = Farma Tsoni; Returning Youth = Jovens Regressados; 
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2.2.3 Hidrologia 
 
O Rio Zambeze flui por 820 km no interior do país, a partir da fronteira com a Zâmbia e Zimbabwe 
para o mar no Delta do Chinde. O Delta do Zambeze é uma grande planície aluvial, plana ao 
longo da costa da região central de Moçambique. O Delta tem a forma triangular, cobrindo uma 
área de aproximadamente 1,2 milhões de hectares que se estende 120 km de seu ápice interior 
(perto da confluência dos Rios Chire e Zambeze) para a principal foz do Rio Zambezi, e 200 km 
ao longo da costa do Oceano Índico da saída do Rio Cuacua perto de Quelimane para o sul para 
a saída do Rio Zuni. O Zambeze, sozinho, detém 50% da água do país, excluindo o Lago Niassa, 
tornando-se o mais importante recurso hídrico natural no país e um dos mais importantes na 
África Austral. 
 
O Rio Shire, que drena a partir do lago Malawi, entra no Rio Zambeze a jusante do local do 
projecto, cerca de 160 km da costa. O Rio Zambeze flui pela área de estudo, que é de 
aproximadamente 4 km de distância. Além disso, o Rio Nhazimba, um afluente do Zambeze, flui 
através da parte norte da área de estudo. O Rio Sangadeze flui para o sul da área de estudo, e 
também é um afluente do Rio Zambeze (veja a Figura 2.2). 
 
 

Uma descrição do Regime do Fluxo Hidrológico do curso inferior do Rio Zambeze 
 

Extraído da Avaliação de Hidrologia e Água de Superfície da CES para a Grown Energy Zambezi 
(Richardson, 2010) 

  
O fluxo do Baixo Zambeze é controlado pela Barragem de Cahora Bassa. A barragem está situada a cerca 
de 300 km a montante da área de estudo, mas não há açudes de confiança abaixo de Tete (cerca de 200 
km a montante da área de estudo). Assim, o fluxo de informações para o Zambeze, nas imediações da área 
de estudo não está disponível. Turbinas e comportas e lançamentos de Cahora Bassa não são uma fonte 
confiável de informações de fluxo no local porque há vários afluentes importantes (do ponto de vista de 
volume) que entram no Zambeze entre a barragem e a área de estudo. Beilfuss & Dos Santos (2001) 
realizou um estudo abrangente de mudança hidrológica no Delta do Zambeze. Durante este estudo, eles 
estimaram os volumes de fluxo entre os afluentes de Moravia-Angónia e Planalto de Manica. Dentro desta 
região, vários afluentes importantes fluem para o Zambeze abaixo da Barragem de Cahora Bassa e a 
montante da área de estudo. Estes são o Rio Luia (aproximadamente 30 km abaixo da barragem), Rio 
Mavudezi (localizado perto da Cidade de Tete), o Rio Revuboé e do Rio Luenha. Uma vez que o Zambeze 
fluiu no passado o estreito desfiladeiro de Lupata, o Zambeze amplia consideravelmente nas primeiras 
planícies aluviais importantes do baixo Zambeze. A área de estudo situa-se na área de planície de 
inundação. 
 
A disponibilidade de dados de fluxo é variável devido a uma série de factores, como a guerra civil, que em 
um número de casos reduziu muito o comprimento de, e fragmentada, a série temporal hidrológica 
disponível para cada estação de medição. No entanto, registos combinados de Beilfuss & Dos Santos 
(2001) dos lançamentos de turbinas e descargas do vertedouro da Barragem de Cahora Bassa, com as 
estimativas das contribuições do fluxo principal do Zambeze e seus principais afluentes a jusante da 
barragem para derivar um hidrograma médio anual estimado na Vila de Mutarara, aproximadamente 50 km 
a jusante da área de estudo. A Figura 2.3 apresenta as médias de fluxos diárias antes da construção da 
Barragem de Kariba, e a Figura 2.4 mostra a média de fluxos diários após a construção da Barragem de 
Cahora Bassa (Beilfuss & Dos Santos, 2001). 
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Figura 2.3:  Fluxos médios diários em Mutarara durante anos chuvosos, médios e muito secos antes 
da construção da Barragem de Kariba 
Fonte: Beifuss & Dos Santos 2001 

 

Figura 2.4: Fluxo médio diário em Mutarara, após a construção da Barragem de Cahora Bassa  
Fonte: Beilfuss & Dos Santos 2001 
 
A Figura 2.5 e Tabela 2.1 abaixo mostram o fluxo médio mensal em Mutarara antes da construção da 
Barragem de Kariba (linha contínua) e o fluxo médio mensal após a construção da Barragem de Cahora 
Bassa (linha tracejada). 



Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS – Água de Superfície e Subterrânea – Setembro 2014 

 

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      9            EcoFarm Lda 

 

Figura 2.5: Fuxos mensais médios na Baixs do Rio Zambezi após a construção da Barragem de 
Cahora Bassa 
Fonte: Beilfuss & Dos Santos 2001 
 
Como pode ser visto, o fluxo de dados para esta região do Zambeze é insuficiente para descrever com 
precisão o sistema, e quaisquer inferências a partir destes dados tem de ser aplicadas de acordo com o 
princípio de precaução. No entanto, é a única fonte de dados actualmente disponíveis que permite uma 
descrição limitada dos fluxos médios no rio, e, portanto, da disponibilidade de água no Rio Zambeze. 
 

Tabela 2.1:  Estimativa dos fluxos médios mensais em Mutarara entre 1978 e 1999 

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

Fluxo (m
3
/s) pré-Kariba / natural 800 700 1 400 3 500 6 500 7 300 6 000 4 900 3 700 2 600 1 800 1 100 

Fluxo (m
3
/s) pós-Cahora Bassa 1 800 2 100 2 500 3 000 3 300 2 900 2 500 2 000 1 950 1 850 1 600 1 600 

Actual% do pré-Kariba / natural 225 300 179 86 51 40 417 41 53 69 100 145 

 

As figuras e tabela acima mostram que o efeito das duas barragens tem estado, como seria de esperar, a 
reduzir significativamente os fluxos durante os períodos pré-barragens de inundações (Janeiro - Julho), 
enquanto aumenta significativamente o fluxo durante condições anteriores de baixa vazão (Agosto-
Dezembro). Um ponto importante a se notar é que as taxas de fluxo mais baixas no Zambeze ocorrem 
actualmente entre os meses de Julho e Outubro, coincidindo com a estação seca na região. Fluxos médios 
mínimos durante este período são cerca de 1 600 m

3
/s. O fluxo anual total no Rio em Mutarara (média de 

escoamento anual - MAR) é um pouco mais de 71.000 milhões de metros cúbicos. 
 
No entanto, estes valores devem ser vistos com alguma cautela, uma vez que a maior parte do período de 
registo (1976-1999) praticamente nenhuma energia foi gerada em Cahora Bassa. Isto porque, em Junho de 
1980, apenas 11 meses após foi conseguida a produção de energia, as linhas de transmissão na África do 
Sul foram sabotadas, e a geração de energia eléctrica para exportação para a África do Sul não recomeçou 
até Agosto de 1998. 
 
Beilfuss e Brown (2006) apresentam um quadro diferente, em que os fluxos médios durante Agosto, 
Setembro e Outubro são cerca de 2 700-2 800 m

3
/s, mais de 1.000 m

3
/seg mais elevados do que as 

estimativas de Beilfuss e Dos Santos 2001. Isso é porque, na maior parte do tempo, desde 1998, de quatro 
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a cinco turbinas estão em operação em Cahora Bassa, proporcionando 250 m
3
/seg relativamente constante 

de 2 ao longo do ano. Fluxo adicional, estimado em cerca de 440 m
3
/seg durante Outubro e Novembro, é 

gerado pelos afluentes entre a barragem e o Delta. 
 
O objectivo do estudo de Beilfuss e Brown foi propor e analisar as implicações das mudanças nos 
procedimentos operacionais em Cahora Bassa, entre outras coisas, o retorno dos fluxos da estação seca 
para algo mais parecido com o seu estado de pré-regulação. Cinco cenários foram investigados, que 
envolveram a redução de geração de energia na barragem para resultar em turbina-+-afluente fluindo no 
delta de 2.240, 1.790 e 1.350 m

3
/s. O terceiro desses cenários é considerado improvável de ser alcançado, 

uma vez que irá reduzir significativamente a geração de energia. No entanto, ao avaliar os efeitos da 
extração de água do Zambeze para o projecto de irrigação proposto, considera-se prudente referir-se aos 
fluxos médios na Tabela 2.1, em vez dos fluxos mais elevados resultantes do estudo mais recente de Brown 
e de Beilfuss. Este é no pressuposto de que é perfeitamente possível, em algum momento no futuro, que 
serão feitas algumas reduções para fluxos da temporada seca para salvaguardar a integridade do delta. (O 
Complexo de Marromeu referenciado no título do estudo de Beilfuss e Brown sé a única terra húmida 
Ramsar listada de Moçambique: abrange uma área de 6.880.00 ha, na zona sul do Delta do Zambeze). 

 

 
2.2.4 Actual Uso de Terra e Água  
 
Em comparação com outros países da região Moçambique tem uma rica base de recursos 
naturais, incluindo florestas indígenas não transformadas, florestas de savana e habitats costeiros. 
Cerca de 25% da terra tem o potencial florestal comercial, 12,5% constituem áreas protegidas 
pelo Estado e outros 22% compreendem potencial habitat dos animais selvagens (GPZ, 2003). No 
entanto, é evidente que a indústria florestal extensa está sendo realizada na área de Chemba com 
numerosos veículos madeireiros muito evidentes nas estradas. 
 
Quase todas as famílias são fortemente dependentes dos recursos naturais para a sua 
subsistência. Não há serviços de água e todos os agregados familiares acedem e utilizam 
recursos hídricos naturalmente disponíveis, especialmente os rios locais. Muitas famílias também 
são dependentes de vegetação que ocorre naturalmente para a construção de suas casas; o 
fornecimento de palha para os telhados das casas locais é feito a cada dois anos a partir de 
qualquer lugar na área, enquanto a madeira para a construção de postes também é encontrada 
localmente das áreas mais florestadas. As florestas são utilizadas para o combustível/lenha. 
Outros recursos naturais das áreas florestais incluem a recolha de mel e frutos silvestres. 
 
Em 2008, a abstração total anual de água dos recursos superficiais e subterrâneos estimada no 
Delta do Zambeze, para as necessidades internas de ambas as populações rurais e urbanas, e 
para uso agrícola por pequenos produtores e comerciais, foi entre 28 e 28,5 milhões de metros 
cúbicos, dependendo se o ano fosse ser caracterizado como um ano de seca, normal ou de 
cheias (Guveya e Sukume, 2008). A Propriedade de Açuacar de SENA, perto da Vila de 
Marromeu, cerca de 50 km a jusante da cabeça do delta, foi responsável por cerca de 95% da 
extração total do Delta. 
 
A extensão da extração estimada na área do Delta indica que as necessidades totais de água a 
jusante do desenvolvimento da EcoFarm proposto são uma pequena parte da água total 
disponível do Zambeze. 
 
A pesca no Rio Zambeze e de outros rios sazonais é uma subsistência importante e actividade 
económica para as famílias que vivem perto das margens do rio. A pesca na área de estudo é 
relatada como sendo uma actividade económica importante (estudo de especialidade 
Socioeconómico). A pesca é mais praticada durante os meses de Janeiro e Fevereiro, quando o 
Zambeze está fluindo em seu pico. Os peixes são secos e vendidos para os mercados locais em 
Sena e Chemba. Há também uma pequena pesca que se desenvolve no Rio Sangadeze durante 
a estação chuvosa.  
 
As principais espécies-alvo da pescaria são tilápia (Tilapia rendalli, Tilapia niloticus, e outros), 
Clarias (Clarias gariepinus), enguias (Anguilla spp), Synodontids (Synodontis zambezensis), 
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malapteruridae (Malapterurus electricus), mudsuckers (Labeo spp) e peixe tigre (Hydrocynus 
vittatus) (veja estudo de especialidade de Fauna). 
 
A agricultura na área é limitada a pequenas parcelas aráveis (machambas), geralmente 
localizadas perto das casas, onde as culturas predominantes cultivadas de alimentos para a 
subsistência alimentar e exportação limitada são o milho, mapira e feijão Njugo (Feijao joco). 
 
A pecuária compreende principalmente cabras, galinhas e porcos com apenas um pequeno 
número de agregados familiares que têm rebanhos bovinos relativamente consideráveis. Estes 
animais são escoltados aos locais de pastagem adequados na área. 
 
Em adição à utilização do rio para a irrigação por operações comerciais na área também é 
utilizado por comunidades locais como uma fonte de água potável, bem como para a lavagem de 
roupa e balneares. Tal como indicado acima, a pesca também é comum. Embora alguns 
operadores informais de barcos operem perto da área do projecto, muitos moradores locais fazem 
uso da ponte pedonal de Sena para atravessar o rio. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 Introdução 
 
A avaliação superficial e subterrânea foi realizada utilizando os seguintes passos: 

 Revisão de gabinete preliminar; 

 Visita ao local e colecta de amostras; 

 Análise de dados; e 

 Avaliação de impacto. 
 
3.1.1 Revisão de gabinete preliminar 
 
Antes de visitar o local foi feita uma revisão de gabinete preliminar de recursos de água de 
superfície e subterrânea e qualidade, incluindo a qualidade da água potável. 
 
3.1.2 Visita ao Local 
 
Esta avaliação incluiu uma visita de 7 dias ao local que foi realizada entre 29 de Julho e 08 de 
Agosto de 2013. A visita ao local teve lugar durante a estação seca, e as águas superficiais foram 
encontradas em apenas um local, um tributário - o Rio Ntuanga - em que as água são 
provenientes do Zambeze. Locais de amostragem de águas subterrâneas foram identificados pelo 
cientista social como parte de uma visita ao local antes, e são compostos principalmente por furos 
de água e poços da comunidade. 
 
Durante a visita a área geral foi acedida de carro e a pé em áreas inacessíveis a veículos. As 
observações de campo foram feitas e amostras de água foram colectadas de rios e poços para 
análise laboratorial extensiva. 
 
 
3.1.3 Amostragem de águas de superfície e subterrâneas 
 
As amostras de água foram colectadas para análise a partir de 15 locais (Tabela 3.1, Figura 3.1). 
Estes locais incluem três fontenários, um rio, três furos e oito poços. As medições físico-químicas 
da qualidade da água foram obtidas em todos os pontos de amostragem, e as amostras de água 
foram armazenadas em garrafas de plástico de 1 litro e enviadas para a Talbot Laboratories na 
África do Sul para a análise química. 
 
Tabela 3.1: Tabela 3.1: Locais de amostragem de água, incluindo rios e furos comunitários 

Amostra Nome 
Tipo de 
recurso 

Coordenadas 

Sul Este 

Z01 Fontenário de Chemba Fontenário 17.1627° 34.8921° 

Z02 Furo de Chimuara  Furo 17.1492° 34.8838° 

Z03 Furo com bomba manual em Calamo Furo 17.2302° 34.8252° 

Z04 Furo com bomba manual  em Chivulivuli  Furo 17.0644° 34.8323° 

Z05 Furo 1Goba  Furo 17.0877° 34.8449° 

Z06  
Nota

 
Furo 2 Goba  Furo 17.0964° 34.8424° 

Z07 Furo com bomba manual  em Chapo  Furo 17.1946° 34.8655° 

Z08 Furo com bomba manual  em Nhacalomo  Furo 17.1928° 34.8057° 

Z09 Fontenáriono Bairro 2  Fontenário 17.1693° 34.8886° 

Z10 Poço de água de Galu  Poço 17.1416° 34.7995° 

Z11 Furo de Macanga Furo 17.1061° 34.8460° 

Z12 Furo com bomba manual  em Nhandula  Furo 17.0448° 34.8228° 
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Amostra Nome 
Tipo de 
recurso 

Coordenadas 

Sul Este 

Z13 Tributário de Ntuanga  Rio 17.1533° 34.8863° 

Z14 Fontenário 2 em Chemba Fontenário 17.1632° 34.8896° 

Z15 Furo com bomba manual  1 dos Jovens regressados Furo 17.2135° 34.7440° 

Z16 Furo com bomba manual  2 dos Jovens regressados Furo 17.2068° 34.7763° 

Nota: O Local de Amostragem Z06 - Furo 2 de Goba - Furo 1 de Goba consistiu de um buraco cavado em 
uma área do pantanal, e assumiu-se que o Furo 2 de Goba seria similar. A falta de qualquer infraestrutura 
de superfície tornou muito difícil a identificação destes locais. 
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Figura 3.1: Localização de pontos de amostragem em relação à área do projecto EcoFarm. 
 
Legenda: Goba extension =Extensão de Goba; Lambani COCO = Cooperativa de Lambani; Chapo COCO = Cooperativa de Chapo; 
Tsoni Farm = Farma Tsoni; Returning Youth = Jovens Regressados; 
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3.1.4 Análise Laboratorial 
 
As amostras de água foram analisadas pela Talbot Laboratories (Pty) Ltd. Este laboratório é 
credenciado pelo SANAS (Sistema de Acreditação Nacional Sul-Africano). 
 
Os parâmetros analisados são apresentados na Tabela 3.2: 
 
Tabela 3.2: Parâmetros químicos 

Parâmetro Unidades 

Amônia mg N/l 

Demanda Química de Oxigênio mg 02/l 

Cloreto mg Cl
-
/l 

Condutividade a 25°C mS/m 

Cianeto μg CN/l 

Alumínio dissolvido mg Al/l 

Arsênico dissolvido mg As/l 

Cádmio dissolvido mg Cd/l 

Cálcio dissolvido mg Ca/l 

Cobre dissolvido mg Cu/l 

Ferro dissolvido  mg Fe/l 

Chumbo dissolvido mg Zn/l 

Magnésio dissolvido  mg Mg/l 

Manganês dissolvido mg Mn/l 

Molibdênio dissolvido mg Mo/l 

Mercúrio dissolvido mg Hg/l 

Níquel dissolvido mg Ni/l 

Zinco dissolvido mg Zn/l 

Fluoreto mg F/l 

Dureza mg CaCO3/l 

Crómio hexavalente mg Cr/l 

Nitrato/Nitrito mg N/l 

Nitrito mg N/l 

Ortofosfato mg P/l 

pH  

Potássio mg K/l 

Selênio mg Se/l 

Sódio mg Na/l 

Sulfato mg SO4/l 

Sulfureto mg S2/l 

Sólidos em suspensão a 105°C mg/l 

Turbidez NTU 
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3.1.5 Análise de Dados e Avaliação de Impacto 
 
Os dados de qualidade da água foram medidos para proporcionar valores de base para os 
parâmetros necessários e para determinar os tipos de condições que são encontradas na área. 

 

Os dados obtidos a partir da análise laboratorial foram aferidos os padrões relevantes da seguinte 
forma: 

 Água potável 1: Regulamento de Qualidade da Água para Consumo Humano (Diploma 
Ministerial 18/2004 de) (Veja Apêndice B-1). Devido ao uso de águas subterrâneas e 
superficiais para uso geral, incluindo o consumo, a água subterrânea e superficial foi 
aferida contra o padrão de água potável de Moçambique 

 Água de Superfície: qualidade da água para irrigação e uso geral como prescrito nas 
Directrizes de Qualidade da Água Doce e Marinha, Volume 4 (ANZECC 2000) da Austrália 
e Nova Zelândia. Aqui dois valores indicativos são recomendados para uso, valor alvo a 
longo prazo (LTV) e valor alvo de curto prazo (STV). O LTV é a concentração máxima 
(mg/l) de contaminantes na água de irrigação que pode ser tolerada assumindo 100 anos 
de irrigação. O STV é a concentração máxima (mg/L) de contaminantes na água de 
irrigação que pode ser tolerada por um período mais curto de tempo (20 anos), assumindo 
a mesma carga de irrigação máxima anual de solo como LTV (Veja Apêndice B-2). 

 

 Águas Subterrâneas: Lista Holandesa 2000: Aqui dois valores indicativos são fornecidos 
para o monitoramento; Valores-alvo e Valores de Intervenção 2. Os valores alvo indicam o 
nível no qual existe uma qualidade sustentável das águas subterrâneas. Em termos de 
política curativa isso significa que os valores-alvo indicam o nível que tem de ser 
alcançado para se recuperar totalmente as propriedades funcionais da água subterrânea 
para os seres humanos, vida animal e vegetal. Além disso, os valores-alvo dão uma 
indicação de referência da qualidade ambiental a longo prazo na hipótese de riscos 
negligenciáveis para o ecossistema. Os Valores de Intervenção de águas freáticas indicam 
quando as propriedades funcionais das águas subterrâneas para a vida animal seres 
humanos e plantas estão seriamente prejudicadas ou ameaçadas. Eles são 
representativos do nível de contaminação acima do qual existe um caso grave de 
contaminação da água (Veja Apêndice B-3). 

 
A Metodologia de Avaliação de Risco da CES foi utilizada para determinar a significância dos 
potenciais impactos ambientais sobre a qualidade da água da área do projecto. A metodologia é 
descrita no Apêndice B do relatório de Avaliação Ambiental e Impacto Social 
 

                                                
1
 Toda a água dos furos (águas subterrâneas) amostrada são fontes de água potável da comunidade e uso 

doméstico de água e como tal foi aferido em relação ao padrão de água potável de Moçambique 
(Diploma Ministerial 18/2004 de) que é derivado das Direstrizes para qualidade de água potável da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) (2011). 

2
  Os valores de intervenção para as águas subterrâneas não são baseados em qualquer avaliação de 

risco distinta no que diz respeito à presença de contaminantes nas águas subterrâneas, mas são 
derivados dos valores para solo/sedimento. 
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4 LEGISLAÇÃO, POLÍTICAS, PADRÕES E DIRECTRIZES 
 

4.1 Introdução 
 
Qualquer um de toda a gama de águas naturais (vapor, líquido ou sólido) que ocorrem na Terra e 
que são de uso potencial para os seres humanos constituem os recursos naturais de água. Esses 
recursos incluem as águas de superfície, tais como os oceanos, rios e lagos, bem como as águas 
subterrâneas e do subsolo profundo. O aumento contínuo no uso da água tem levado a crescente 
preocupação com a disponibilidade e qualidade do abastecimento de água. 
 
Ao avaliar as opções de gestão dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, é necessário 
avaliar a capacidade institucional para a gestão no país do projecto proposto, e também consultar 
todas as directrizes específicas de cada país. Além de considerar a legislação, políticas e normas 
mais amplas relacionadas com a protecção e gestão dos recursos hídricos, é também necessário 
considerar as definições de recursos hídricos, as metas e objectivos de estratégias e políticas de 
gestão de recursos hídricos aplicáveis, e toda a água permitindo requisitos de aplicação. Uma 
visão geral da legislação, políticas, normas e diretrizes locais e internacionais relevantes é 
discutida abaixo. 
 

4.2 Directrizes e Convenções Internacionais Relevantes 
 
4.2.1 Padrões de Desempenho  da Corporação Financeira Internacional e Notas de 

Orientação (2012) 
 
Os Padrões de Desempenho de Sustentabilidade Ambiental e Social da Corporação Financeira 
Internacional (IFC) (IFC, 2012) (ver Quadro 1) tornaram-se referência internacional para AIASs e 
são usados para medir o desempenho ambiental e gestão de grandes projectos. Eles foram 
adoptados pela maioria das Instituições Financeiras de Desenvolvimento (DFI) e bancos 
comerciais cumpridores dos Princípios do Equador, e são usados em conjunto com as Directrizes 
Gerais de Ambiente, Saúde e Segurança (EHS) do IFC (2007) e as Diretrizes de Ambiente, Saúde 
e Segurança EHS específicas da indústria para a Plantação e Produção de Culturas (2007). 
 
Quadro 1: Padrões de Desempenho de Sustentabilidade Ambiental e Social do IFC (2012) 

Padrão de Desempenho 1: 
Padrão de Desempenho 2: 
Padrão de Desempenho 3: 
Padrão de Desempenho 4: 
Padrão de Desempenho 5: 
Padrão de Desempenho 6: 
 
Padrão de Desempenho 7: 
Padrão de Desempenho 8: 

Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais 
Condições de Trabalho 
Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição 
Saúde, Segurança e Protecção Comunitária 
Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário 
Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais 
Vivos 
Pessoas Indígenas 
Património Cultural  

 
Os seguintes Padrões de Desempenho da IFC aplicam-se à avaliação de impactos potenciais 
sobre a qualidade das águas subterrâneas e de superfície: 

 

Padrão de Desempenho 1 (PD1): Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais  

A principal exigência deste padrão é o estabelecimento e implementação de um programa de 
gestão de A S para a duração do projecto. Os objectivos primários do PD1 são: 

 

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

 Adoptar uma hierarquia de mitigação para antecipar e evitar, ou onde a prevenção não for 
possível, minimizar e, onde os impactos residuais permanecem, compensar pelos riscos e 
impactos para os trabalhadores, as comunidades afectadas e o meio ambiente. 

 Promover a melhoria do desempenho ambiental e social dos clientes através da utilização 
eficaz dos sistemas de gestão. 
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Padrão de Desempenho 3 (PD3): Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição 

A exigência principal do PD3 é que sejam aplicadas tecnologias e práticas que evitem ou 
minimizem os impactos prejudiciais da poluição em todo o ciclo de vida do projecto. Os objectivos 
primários do PD3 são: 

 

 Evitar ou minimizar impactos adversos na saúde humana e no ambiente, evitando ou 
minimizando a poluição das actividades do projecto. 

 Promover uma utilização mais sustentável dos recursos, incluindo energia e água 
 

Padrão de Desempenho 4 (PD4): Saúde, Segurança e Protecção Comunitária 

A maior exigência em termos de PD4 é que todos os riscos e impactos para a comunidade 
circunvizinhas são avaliados e geridos de forma adequada, incluindo a gestão de armazenamento 
de materiais perigosos e manuseio, riscos associados com o ambiente natural (tais como 
inundações e deslizamentos de terra), exposição da comunidade a doença e preparação para 
resposta a emergências. Os principais objectivos do PD4 são:  

 

 Antecipar e evitar impactos adversos sobre a saúde e a segurança da comunidade 
afectada durante a vida do projecto de ambas as circunstâncias de rotina e não rotineiras. 

 Garantir que a salvaguarda de pessoas e bens é realizada em conformidade com os 
princípios aplicáveis de direitos humanos e de uma forma que evita ou minimiza os riscos 
para as comunidades afectadas. 

 
Padrão de Desempenho 6 (PD6): Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável dos 
Recursos Naturais Vivos 

De modo a estar em conformidade com o PD6 é necessário considerar bens e serviços oferecidos 
pelo ambiente natural na área do projecto do ecossistema, e a avaliação tem de incluir uma 
investigação sobre o provisionamento de serviços, serviços de regulação e serviços culturais. Os 
objectivos primários do PD 6 são: 

 

 Proteger e conservar a biodiversidade. 

 Manter os benefícios de serviços ecossistémicos. 

 Promover a gestão sustentável dos recursos naturais por meio da adopção de práticas que 
integram as necessidades de conservação e prioridades de desenvolvimento. 
 

Um plano de monitoramento da biodiversidade é necessário numa fase posterior para demonstrar 
como o projecto irá monitorar a biodiversidade vegetal e animal na área de estudo para garantir 
que estão devidamente geridas e conservadas dentro de corredores ecológicos designados. 
Compensações biológicas devem ser consideradas como um meio primário para mitigar os 
impactos negativos sobre o ambiente biológico. 
 

4.3 Legislação Nacional, Políticas e Padrões Relevantes 
 
É evidente que a boa gestão dos recursos hídricos em Moçambique é uma área de foco do 
Ministério das Obras Públicas e Habitação e que uma boa compreensão das Políticas e Padrões 
relevantes é importante para qualquer desenvolvedor que pretenda operar em Moçambique 
(Tabela 4.2) . A compreensão deste quadro jurídico também é essencial ao avaliar opções para a 
gestão dos recursos hídricos. 
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Tabela 4.2: Potencialmente aplicável a legislação do sector da água 

Agência Primário Ministério das Obras Públicas e Habitação 

Propósito 

O Conselho Nacional de Águas (Conselho Nacional de Águas (CNA)) é um comitê 
consultivo. Autoridades regionais de águas são chamadas ARAs (Administração 
Regional de Águas ou Administrações Regionais de Água) e são regidas pelo 
Ministério das Obras Públicas e Habitação, através da Direcção Nacional de Águas e 
incluem ARA Sul, ARA-Centro, ARA-Zambeze, ARA Centro Norte e ARA-Norte. As 
licenças para o uso da água também são geridas pelas ARAs. 
Concessões e licenças para o uso e aproveitamento da água e lançamento de 
efluentes estão sujeitas a registo obrigatório no Cadastro Nacional de Águas, 
executado pela ARA-Sul. 
A Política e Lei da Águas actual focada em águas para uso doméstico, usos de 
subsistência e industriais.  

Documentos 
Relevantes 

 A Constituição de Moçambique (1990) 

 Lei da Águas (Lei 16/91) 

 Política Nacional de Águas de 1995, alterada em Outubro de 2007 

 Protocolo da Comunidade de Desenvolvimento Africano (SADC) sobre Cursos de 
Água Compartilhados. 

 Estratégia Nacional de Gestão de Recursos de Hídricos, 2007 

 
4.3.1 A Constituição de Moçambique (1990) 
 
A Constituição de Moçambique (alterada em 2004) é a lei primordial suprema do país e qualquer 
acto ou conduta inconsistente com ela é inválida e não terá força de lei. Ela define o direito de 
todos os cidadãos a viver em um ambiente equilibrado e sua obrigação de protegê-lo. A 
Constituição trata das questões relativas à protecção do ambiente e qualidade de vida para todos 
nos Artigos 45, 81, 90, 98, 102 e 117. O Artigo 90, que faz parte do Capítulo V (direitos e deveres 
económicos, sociais e culturais) do Título III (direitos fundamentais, direitos e liberdades), dá ao 
povo de Moçambique, o direito de viver em um meio ambiente equilibrado livre de contaminação. 
Além disso, o Estado é obrigado a promover iniciativas que garantam o equilíbrio ecológico e a 
preservação do meio ambiente; e implementar políticas para prevenir e controlar a poluição e 
integrar os objectivos ambientais em todas as políticas do seCtor público para garantir aos 
cidadãos o direito de viver em um meio ambiente equilibrado, num quadro de desenvolvimento 
sustentável (Artigo 117 da Constituição). 
 
 
4.3.2 A Lei de Águas (Lei 16/91 de 1991) 
 
A Lei de Águas de Moçambique baseia-se numa abordagem por bacia hidrográfica para a gestão 
da água (FAO 2005). A Lei de Águas fornece a base para reformas no sector da água e delineia a 
estrutura institucional e os princípios e as políticas de gestão da água em Moçambique (DFID 
1999; SADC 2003). 
 
A Lei de Águas é projectada para criar um sistema participativo e descentralizado de gestão da 
água em Moçambique e seus usos são classificados como de uso comum e uso privado. O uso 
comum é gratuito e isento de licenciamento e tem como objectivo atender as necessidades 
domésticas de água e pessoais, incluindo a agricultura de pequena escala (DFID 1999). O uso 
privado é dado por concessão ou por meio da lei. O licenciamento é necessário para várias 
actividades, incluindo (i) a prospecção, captação e utilização de água subterrânea em uma área 
protegida; (ii) instalação de reservatórios, plantio de culturas ou derrubada de árvores sobre os 
leitos ou margens de uma fonte de água; e (iii) remoção de areia ou argila nas margens ou 
margens de uma fonte de água. 
 
Licenças de uso de água são válidas por cinco anos e são renováveis. No entanto, a licença é 
revogada se uma concessão de água é solicitada na mesma área. Licenças, sendo temporárias e 
revogáveis não podem formar a base para a oposição a um pedido de concessão. Em qualquer 
situação não indicado acima, uma concessão é necessária. Concessões também são dadas pela 
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ARA, são válidas por 50 anos, são renováveis, e a sua aplicação deve ser baseada em razões 
económicas e técnicas. 

 

O Artigo 18 da Lei de Águas dá jurisdição sobre a gestão da água a Autoridades Regional de 
Água (Administração Regional de Águas - ARA), que foram estabelecidas com base em bacias 
hidrográficas (DFID 1999). As ARAs mantêm a autonomia financeira e organizacional, mas 
reportam a Direcção Nacional de Águas. Existem cinco ARAs regionais (DFID 1999) como segue: 

 

 ARA Sul (do Sul), que abrange a fronteira sul do país para a bacia do Rio Save 

 ARA Centro (Centro), que inclui a bacia do Rio Save até a bacia do Rio Zambeze 

 ARA Zambeze que consiste na bacia do Rio Zambeze 

 ARA Centro Norte (Centro Norte), que abrange a região da bacia do Rio Zambeze para o 
Rio Lúrio 

 ARA Norte (Norte), que consiste na bacia do Rio Lúrio à fronteira norte 
 
As ARAs são responsáveis pela recolha de informações hidrológicas, controle de sistemas de 
irrigação e cobrança das taxas de água. 
 
4.3.3 Política Nacional de Águas (Decreto 7/95) 
 
A Política Nacional de Águas foi aprovada em 08 de Agosto de 1995, através da Resolução 7/95. 
Ela descreve estratégias específicas para as principais áreas de abastecimento de água urbano e 
peri-urbano, abastecimento de água rural, saneamento e gestão integrada dos recursos hídricos 
(SADC 2003). 
 
A Política Nacional de Águas visa descentralizar a gestão dos recursos hídricos para entidades 
autónomas na bacia e nível provincial. De acordo com a política, o Governo define as prioridades, 
directrizes e níveis mínimos de prestação de serviços, mas não presta serviços (DFID, 1999). A 
gestão integrada da água é promovida na política como meio para optimizar os benefícios às 
comunidades, ao mesmo tempo, considerando os impactos ambientais e da sustentabilidade dos 
recursos ao longo do tempo. 
 
4.3.4 Regulamento da Qualidade da Água para Consumo Humano (Diploma Ministerial de 

18/2004) 
 
Este regulamento estabelece os parâmetros de qualidade da água destinada ao consumo humano 
e os termos da realização do seu controle, com o objectivo de proteger a saúde humana dos 
efeitos nocivos resultantes de qualquer contaminação que possa ocorrer nas diferentes etapas do 
sistema de abastecimento de água de sua captura para o consumidor. O regulamento estabelece 
a autoridade competente, a nível central, o Departamento de Saúde Ambiental e o Laboratório 
Nacional de Água Higiene e Alimentos, a nível provincial, os Centros de Higiene Ambiental e 
Exames Médicos e Laboratórios Provincial de Água, enquanto a nível local, os Centros de Saúde. 
 
O regulamento aplica-se, nomeadamente, a água subterrânea doce destinada ao consumo directo 
ou para a produção de água para consumo humano e estabelece parâmetros obrigatórios que 
devem ser medidos na água destinada ao consumo humano, no seu Anexo I (ver Apêndice B-1). 
Também estabelece o regime, modalidades, frequência, parâmetros e características de controle, 
no seu Anexo II. Além disso, o fornecimento de água potável pode ser sujeito à observância das 
normas constantes dos Artigos 56 e 57 da Lei da Água 16/19, para garantir a qualidade da água. 
 
4.3.5 Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental e Emissão de Efluentes 
 
Este regulamento proíbe “o depósito no solo, fora dos limites legalmente estabelecidos, de 
substâncias nocivas que podem determinar ou contribuir para a sua degradação” e estabelece os 
padrões de qualidade do ambiente (ar, água, solo, ruído). O Anexo III - Padrões de Emissão de 
Efluentes Lquidos por Indústrias, Anexo IV - Padrões de Emissão de Efluentes Líquidos e 
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Domésticos, Aanexo V - Padrões para o Corpo Receptor (mar/oceano) e Anexo VI - Manual de 
Classificação, Quantificação, Interpretação de Análise do Laboratório de Solo e da Água. 
 
4.3.6 Padrões Nacionais Águas de Superfície e Subterrâneas  
 
O Governo de Moçambique, através do Ministério para Coordenação da Acção Ambiental 
(MICOA), não publicou as directrizes de qualidade da água de superfície e subterrâneas. Na 
ausência de critérios localmente-derivados do MICOA é, pois, necessário consultar fontes oficiais 
de outras jurisdições. As Directrizes para a Qualidade da Água Doce e Marinha Volume 4 
(ANZECC 2000) Australianas e Neozelandesas e os Valores Alvo de Intervenção Holandeses 
(Lista Holandesa 2000) foram adoptados para os padrões superficiais e subterrâneos, 
respectivamente (Apêndice B-2 & 3).  
 
4.3.7 Outra Legislação Nacional Relacionada com Águas  
 
Além do acima, outra Legislação Nacional de Águas relevante inclui: 

 

 Decreto 25/91, de 14 de Novembro de 1991, que determina a entrada em vigor do 
Conselho Nacional de Águas (CNA - Conselho Nacional de Águas); 

 Decreto 8/96, de 2 de Abril, que altera a composição do CNA; 

 Decreto 72/98, de 23 de Dezembro de 1998, que estabelece o Quadro de Gestão 
Delegada; 

 Decreto 73/98, de Dezembro 23,1998, que estabelece o Fundo de Investimento e 
Património de Abastecimento de Água (FIPAG); 

 Decreto 74/98, de 23 de Dezembro de 1998, que estabelece o Conselho de Regulação de 
Abastecimento de Água (CRA); 

 Diploma Ministerial 134/93, de 17 de Novembro de 1993, que aprovou os Estatutos da 
Administração Regional de Águas Sul (ARA Sul); e 

 Diploma Ministerial 163/96, de 25 de Dezembro de 1996, que aprovou a lei municipal de 
ARA – Sul. 
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5 RESULTADOS 
 
Está em falta a infraestrutura de abastecimento de água potável na área do projecto e 
comunidades vizinhas e os habitantes são fortemente dependentes dos recursos naturais de água 
para o abastecimento de água para consumo e outros usos domésticos. A maior parte da água é 
obtida a partir de poços ou furos de água na estação seca, e de fontes de água de superfície na 
estação chuvosa. A Tabela 5.1 mostra os critérios de referência da qualidade da água amostrada 
na área do projecto contra os padrões de água potável moçambicana. Os resultados mostram 
que, na sua maior parte, o abastecimento de água é de solução salina e tem um maior conteúdo 
mineral do que é geralmente aceitável para a água potável, em termos dos padrões do MICOA. 
 
A única amostra de água de superfície obtida – Local de amostragem Z13 no tributário Ntuanga - 
foi aferida contra as Directrizes ANZECC para Qualidade da Água Doce e Marinha (Tabela 5.2). A 
qualidade da água foi consistente com as directrizes. 
 
A Tabela 5.3 apresenta a qualidade das águas subterrâneas amostradas contra o Limite Holandês 
(2000), onde todas as amostras parecem estar dentro das especificações, além de elevados 
níveis de Fluoreto em alguns locais. Na maioria dos casos, os níveis de fluoreto estão dentro dos 
requisitos para a água potável (como por MICOA), e, assim, não são de significância. 
 
Como observado acima, a única leitura obtida no presente relatório não fornece um resultado 
confirmatório para esses parâmetros e, como tal, um maior monitoramento e investigação é 
necessário para confirmar estas leituras e fornecer o nível de qualidade da água superficial e 
subterrânea para o local do projecto EcoFarm. 
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Tabela 5.1: Tabela 5.1: Qualidade da água amostrada em comparação com o padrão de água potável de Moçambique (Diploma Ministerial 18/2004) 

Parâmetro Unidade MICOA Local da amostra  Local da amostra  

      
Z01 

Fontenário  
Z02 
Furo 

Z03 
Furo 

Z04 
Furo 

Z05 
Furo 

Z07 
Furo 

Z08 
Furo 

Z09 
Fontenário 

Z10 
Poço 

Z11 
Furo 

Z12 
Furo 

Z13 
Rio 

Z14 
Fontenário 

Z15 
Furo 

Z16 
Furo 

Alumínio mg/l 0.2 0.00174 0.00806 0.024 0.00128 <0.001 0.00881 0.069 <0.001 <0.001 0.00156 0.00331 0.00177 0.00185 0.112 0.0018 

Amônia (NH3)  mg/l   <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 0.11 <0.08 <0.08 <0.08 0.21 <0.08 <0.08 <0.08 

amônio (NH4) mg/l 1.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Aantimônio mg/l 0.02 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Arsênico mg/l 0.01 0.0013 0.00227 0.0182 0.00169 0.00265 <0.001 0.00588 0.00124 0.00176 0.00176 0.00376 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Bário mg/l 0.7 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Bromo mg/l 0.3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Cádmio mg/l 0.003 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Demanda Química de Oxigênio mg/l   <20 24 45 24 <20 41 24 28 <20 <20 <20 28 <20 24 <20 

Cálcio mg/l 50 14 70 25 12 20 220 66 15 27 45 12 17 16 158 83 

Cloreto mg/l 250 17 337 1490 170 29 1040 600 17 263 370 55 30 19 1310 207 

Cloro mg/l 0.5 
               

Crómio mg/l 0.05 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Organismos Coliformes (Coliformes Totais e 
E. coli) 

MPN/100ml 0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Cor mg Pt/l Descritivo ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Cobre mg/l 1 <0.001 <0.001 0.00674 <0.001 <0.001 0.0117 0.00437 <0.001 0.00228 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.00549 0.00977 

Cianeto mg/l 0.07 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Condutividade Eléctrica mS/m @ 25
o
C 20 22 187 733 112 39 394 322 22 301 182 48 29 23 493 200 

Sais dissolvidos (calc) mg/l 1000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Fluoreto mg/l 1.5 0.19 0.72 2.28 1.02 0.83 0.36 0.51 0.19 0.98 0.71 0.32 0.16 0.19 0.28 0.58 

Dureza mg CaCO3/1 500 58 278 326 49 88 821 420 61 158 174 46 67 61 819 331 

Ferro mg/l 1.5 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.11 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 

Chumbo mg/l 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Magnésio mg/l 50 5.6 25 64 4.7 9.2 66 62 5.7 22 15 3.9 6 5.1 103 30 

Manganês mg/l 0.1 <0.02 <0.02 0.04 <0.02 <0.02 0.3 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Mercúrio mg/l 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Molibdênio mg/l 0.07 <0.001 0.00227 0.03 0.00211 0.00131 0.00175 0.00831 <0.001 0.00563 0.00285 <0.001 <0.001 <0.001 0.00251 0.00107 

Níquel mg/l 0.02 <0.001 <0.001 0.00421 <0.001 <0.001 0.00151 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.00177 

Nitrato mg/l 50 0.13 0.55 7.85 <0.01 0.22 <0.01 1.31 0.1 1.18 0.28 0.12 0.06 0.13 0.94 3.3 

Nitrito mg/l 3 <0.01 0.05 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.06 <0.01 <0.01 <0.01 

Odor Descritivo   ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

pH   6.5 to 8.5 7.3 7.3 7.7 8.1 7.5 7.1 7.2 7.5 7.5 7.5 7.6 7.3 7.3 7.1 7.2 

Fósforo (P) mg/l 0.1 0.025 0.09 0.036 0.041 0.168 <0.002 0.035 0.027 0.012 0.389 0.646 0.031 0.02 <0.002 0.01 

Selênio mg/l 0.1 <0.001 <0.001 0.0179 <0.001 <0.001 0.00152 0.00339 <0.001 0.00423 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.0016 <0.001 

Sódio mg/l 200 15 254 1476 196 42 382 508 15 583 286 77 23 17 629 276 

Carbono Orgânico Solúvel mg/l 2.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Sulfato mg/l 250 6.05 17.4 383 12.2 2.66 112 40.7 6.32 37.6 29.8 3.65 6.78 6.43 9.43 9.57 

Sólidos Suspensos Totais mg/l 1000 <10 24 20 <10 108 15 <10 <10 <10 15 10 <10 <10 18 10 

Turbidez NTU 5 1.5 27.2 1.3 0.3 93.7 1.6 0.2 0.5 0.3 3.3 1.3 0.7 4.1 3.1 0.6 

Zinco mg/l 3 0.047 <0.001 0.06 <0.001 <0.001 0.022 0.02 0.021 0.00556 <0.001 0.00104 0.0013 0.052 0.0187 0.0104 

NOTA: O padrão de água potável de Moçambique é derivado das Directrizes de Qualidade de Água Potável da OMS (2011 

 Aceitáveis e dentro das especificações para água potável 
 Especificação acima para água potável. Requer a implementação de medidas de mitigação 

ND Não determinado. O parâmetro deve ser incluído nos planos de monitoramento futuros exigidos pelo MICOA. 
 Abaixo do limite de detecção para o parâmetro medido. Isso deve ser revisto para acomodar valores abaixo dos padrões exigidos 

 
Nota: Local de amostragem N

o
 Z06 - Furo 2 Goba - não foi localizado, e é provável que a infraestrutura de superfície tenha sido removida 
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Tabela 5.2: Qualidade das águas superficiais amostradas, em comparação com as Directrizes para 
Qualidade da Água Doce e Marinha (ANZECC 2000) da Austrália e Nova Zelândia 

Parâmetro Unidade 
ANZECC   

LTV STV Z13 

Alumínio mg/l 5 20 0.00177 

Arsênico mg/l 0.1 2 <0.001 

Berílio mg/l 0.1 0.5 ND 

Boro mg/l 0.5 0.5 to 15 ND 

Cádmio mg/l 0.01 0.05 <0.001 

Crómio IV mg/l 0.1 1 <0.001 

Cobalto mg/l 0.05 0.1 ND 

Cobre mg/l 0.2 5 <0.001 

Fluoreto mg/l 1 2 0.16 

Ferro mg/l 0.2 10 <0.01 

Chumbo  mg/l 2 5 <0.001 

Lítio mg/l 2.5 2.5 ND 

Manganês mg/l 0.2 10 <0.02 

Mercúrio mg/l 0.002 0.002 <0.001 

Molibdênio mg/l 0.01 0.05 <0.001 

Níquel mg/l 0.2 2 <0.001 

Nitrogénio mg/l 5 25 ND 

Fósforo mg/l 0.05 0.8 0.031 

Selênio mg/l 0.02 0.05 <0.001 

Urânio mg/l 0.01 0.1 ND 

Vanádio mg/l 0.1 0.5 ND 

pH   6 9 7.3 

Zinco mg/l 2 5 0.0013 

LTV: valor alvo de longo prazo. STV: valor alvo de curto prazo 
 Abaixo do STV 
 Acima do STV mas abaixo de LTV. Requer a implementação de medidas de mitigação. 
 Acima do LTV. Exige correção imediata 

ND Não determinado. O parâmetro teriam de ser incluídos nos planos de monitoramento futuros. 
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Tabela 5.3: Qualidade das águas subterrâneas amostradas, em comparação com a Lista Holandesa para as águas subterrâneas 

Parâmetro Unidade 
Lista Holandesa Local da amostra  

Valor Alvo Valor de Intervenção  Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11 Z12 Z14 Z15 Z16 

Benzeno mg/l 0.0002 0.03 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Cádmio mg/l 0.0004 0.006 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Crómio IV mg/l 0.001 0.03 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Cobre mg/l 0.015 0.075 <0.001 <0.001 0.00674 <0.001 <0.001 0.0117 0.00437 <0.001 0.00228 <0.001 <0.001 <0.001 0.00549 0.00977 

Cianeto mg/l 0.005 1.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Etil-benzeno mg/l 0.004 0.15 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Fluoreto mg/l 0.5 N/A 0.19 0.72 2.28 1.02 0.83 0.36 0.51 0.19 0.98 0.71 0.32 0.19 0.28 0.58 

Chumbo mg/l 0.015 0.075 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Mercúrio mg/l 0.00005 0.0003 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Níquel mg/l 0.015 0.075 <0.001 <0.001 0.00421 <0.001 <0.001 0.00151 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.00177 

Tolueno mg/l 0.007 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Xileno mg/l 0.0002 0.07 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Zinco mg/l 0.065 0.8 0.047 <0.001 0.06 <0.001 <0.001 0.022 0.02 0.021 0.00556 <0.001 0.00104 0.052 0.0187 0.0104 

 
 Abaixo do valor-alvo. Nenhuma acção é requerida. 
 Acima do valor-alvo, mas abaixo do valor de intervenção. Requer a implementação de medidas de mitigação 
 Acima dos valores de intervenção e exige uma intervenção/remediação imediata 

ND Não determinado. O parâmetro teria de ser incluídos nos planos de monitoramento futuros. 
 Abaixo do limite de detecção para o parâmetro medido. Isso deve ser revisto para acomodar valores abaixo dos padrões exigidos 
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6 AVALIAÇÃO DE POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS  
 

6.1 Introdução 
 
Este capítulo trata de questões relacionadas com a qualidade da água e impactos que foram 
identificados como um resultado do projecto da EcoFarm. Devido à mobilidade dos contaminantes 
na água a escala espacial para todos os impactos identificados estavam determinados a serem 
regional. As escalas de avaliação de impacto utilizadas para a avaliação podem ser encontradas 
no Apêndice A. 
 

6.2 Impactos associados com o estabelecimento da Propriedade 
 
6.2.1 Questão 1: Criação de Infraestrutura da Propriedade 
 
Impacto 1.1: Erosão e sedimentação dos cursos de água 
 
Causa e comentário 
O estabelecimento da propriedade de açúcar envolve a substituição da cobertura vegetal existente 
pela cana de açúcar, com extensões de terra a serem limpas e niveladas para que o centro dos 
pivôs sejam estabelecidos. Solos expostos podem resultar em uma série de impactos, como a 
erosão, a produção de sedimento e erosão dos solos. Potenciais impactos na qualidade da água 
podem resultar de erosão e acumulação de sedimentos e detritos orgânicos nos cursos de água, o 
aumento da carga de nutrientes (por exemplo, da erosão) e alterações de níveis de temperatura e 
fluxos de transmissão, que podem afectar os peixes e populações da biota aquática. Essas 
actividades podem ter impacto sobre a qualidade da água, resultando na perda de diversidade do 
habitat aquático existente. 
 
A limpeza de vegetação resulta em maior propensão dos solos na terra à erosão. Isto é porque há 
menos estruturas estabilizadoras dentro dos solos, tais como sistemas de raízes e cobertura 
vegetal, para conter a água e ligar o solo. Isso resulta em um aumento líquido de escoamento de 
água da superfície, o que pode levar ao desgaste excessivo. Um impacto secundário ligado a este 
é a perda de solo superficial. O solo arável é fundamental para o crescimento bem sucedido das 
plantas e deve ser conservado em todos os momentos. Ele consiste de horizontes O e A que 
contêm a grande proporção de nutrientes necessários para o estabelecimento da planta. Uma vez 
perdido, os solos de superfície são extremamente difíceis de restaurar. 
 
O aumento da erosão poderia levar ao aumento da sedimentação dos cursos d'água em que o 
escoamento superficial flui. A sedimentação pode ter graves impactos negativos sobre ambientes 
aquáticos circundante, incluindo o aumento da turbidez (que diminui a penetração da luz na água, 
reduzindo assim as actividades fotossintéticas na coluna de água), a concentração de oxigénio 
reduzida na coluna de água e meio ambiente bentônico, sufocando da biota bentônica, resultando 
em perda de alimentos e assoreamento do leito de desova. Isso pode ter graves impactos 
negativos a longo prazo sobre os habitats aquáticos.  
 
A eutroficação ocorre quando o excesso de nutrientes entra nos sistemas aquáticos e causa um 
aumento na produção primária e secundária. Isso pode resultar em proliferação de algas na 
coluna de água. As algas vão para o fundo e começam a decadência, resultando em condições 
anóxicas nos bentos, levando morte de peixes e invertebrados. É, no entanto, improvável que a 
eutroficação resulte de limpeza de terrenos. 
 
Medidas de mitigação 

 Desenvolver e implementar um Plano de Gestão da Zona Ripariana (PGZR). As Zonas 
Riparianas são tipicamente estabelecidas no limite dos corpos d'água e servem para 
proteger e fornecer uma zona tampão para os organismos aquáticos, como lagos, córregos 
navegáveis perenes/intermitentes e riachos não navegáveis. 

 As Zonas Riparianas devem ser conectadas com corredores de vegetação natural através 
dos limites das bacias hidrográficas para permitir a circulação de animais e plantas. 
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 Desenvolver e implementar um Plano de Monitoramento de Águas Superficiais e 
Subterrâneas que irá incorporar ambas as medidas de qualidade e quantidade da água. 

 Evitar ou limitar a perturbação aos recursos hídricos durante a fase de planeamento. 

 Os recursos hídricos devem ser protegidos pela aplicação das orientações recomendadas 
contidas na secção de Qualidade da Água das Directrizes Gerais de EHS  do IFC (2007). 

 Limpeza do terreno só deverá ter lugar na estação seca ou no final da estação chuvosa. 

 Todos os campos com declives superiores a 2% devem ter medidas de controle de erosão 
para evitar a perda de solo superficial. 90% dos campos na área de projecto terão um 
gradiente de menos de 2%. Nos 10% restantes, que estão situados em terrenos mais 
altos, a cana será plantada. Serão formadas bermas para actuar como medidas de 
controle de erosão e serão formados sulcos em intervalos de 2m. 

 Todos os caminhos nos campos devem vegetados para minimizar a erosão. 

 Os drenos em torno de cada campo devem ser construídos para capturar o escoamento 
durante a estação chuvosa. Os drenos deverão ser concebidos de modo que as 
velocidades de fluxo de água nos ralos sejam rápidas o suficiente para manter sedimentos 
finos em suspensão, mas não tão rápido que eles resultem em erosão. 

 Drenos vegetados devem ser usados sempre que possível. 

 A infraestrutura local, como estradas e cercas deve ser alinhada com as linhas de 
drenagem natural para minimizar a erosão adicional. 

 Campos não deve ser deixado nu por longos períodos de tempo. 

 Os campos devem ser concebidos para facilitar a drenagem. 

 Centro de drenagem de pivô devem ser dirigidos em linha com a drenagem natural da 
região, em áreas baixas. 

 As valas de drenagem devem ser escavadas na periferia dos círculos, e estas devem ser 
cobertas de capim. 

 A água deve ser canalizada para áreas de drenagem existentes, e estas devem ser 
vegetadas para garantir que a erosão não ocorra. A vegetação também vai actuar como 
uma tira de filtro. 

 Todas as áreas entre os pivôs devem ser cobertas de capim e cortadas para manter uma 
faixa tampão. Estas também servirão como estradas para veículos agrícolas e máquinas. 

 Sobre os limites exteriores da plantação, deve ser estabelecido um tampão de 50m, que 
deve ser vegetado no lado do tampão do projecto. As arestas exteriores da média e o 
tampão devem ser reabilitadas e devem ser estabelecidos arbustos naturais e vegetação. 

 Sempre que necessário, o uso de drenagem subterrânea deve ser implementado. 

 Deve ser estabelecida a drenagem superficial, que não permite a acumulação de água nos 
campos e não resulta em um aumento na caudais. 

 A cobertura máxima vegetação deve ser mantida fora das áreas de campo, 
particularmente em áreas riparianas, para actuar como captadoras de silte. 

 A vegetação ripariana deve ser reabilitada em todas as áreas em que tenha sido 
desmatada. 

 As linhas de drenagem natural não devem ser impedidas ou de outra forma interferidas. 

 A erosão deve ser monitorada durante todo o local e, quando são detectados indícios 
iniciais de erosão, devem ser tomadas as medidas correctivas apropriadas o mais 
rapidamente possível. 

 
Em adição, nenhuma das propriedades deve ser estabelecida mais perto do que 75m a partir de 
todas as bordas de rios efêmeros. Toda a vegetação ao longo destas margens de rios deve ser 
mantida intacta ou reabilitada porque: 

 A faixa de vegetação irá funcionar como uma armadilha de sedimentos. 

 A faixa de vegetação vai manter o funcionamento ecológico nas áreas riparianas durante a 
fase de operação. 

 A faixa de vegetação irá fornecer quebra-ventos para reduzir a velocidade do vento. 

 A faixa de vegetação irá actuar como corredores ecológicos. 
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Declaração de significância 
O impacto associado ao desmatamento de vegetação existente no local pode ocorrer. Devido à 
mobilidade dos contaminantes na água, o seu impacto pode ser de significância para a região. 
Sem mitigação a significância foi considerada ELEVADA e com a mitigação foi considerada 
MODERADA. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 1: Desmatamento da vegetação existente 

Impacto 1.1: Erosão e sedimentação dos cursos de água 

Sm 
Mitigação 

Termo prazo Regional Grave Pode ocorrer ELEVADA 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer MODERADA 

 
Impacto 1.2: contaminação de corpos d'água 
 
Causa e comentário 
O estabelecimento da infraestrutura, como estradas da propriedade também pode causar erosão 
significativa e afectar negativamente a qualidade da água. Actividades de corte e enchimento 
durante a construção de estradas podem interromper o fluxo de subsuperfície hidrológico, 
trazendo água para a superfície em novas áreas ou encostas sensíveis desestabilizadoras que 
podem causar em falhas de inclinação. Pavimentos podem permitir que a água flua sem 
restrições, resultando em erosão de superfície acelerada, lavagem do canal e transporte de 
cargas de sedimentos para os corpos de água. 
 
Medidas de mitigação 

 A utilização de estradas já existentes deve ser maximizada e construção de novas 
estradas deve ser evitada e limitada a onde é absolutamente necessária. 

 Construção de estradas e manutenção, não deve exceder um gradiente de 10%, sempre 
que possível, com 5% sendo o gradiente ideal. 

 Durante a construção de estradas, devem ser feitos esforços para minimizar o corte e 
enchimento de construção, seguindo os contornos de rota da paisagem natural. 

 Deve-se considerar a utilização futura de estradas durante a fase de planeamento e 
concepção. Isso pode incluir considerações de ajuste de concepção se as estradas forem 
destinadas para uso a longo prazo além de aplicações florestais. 

 Deverá também ser dada consideração ao tipo de estradas a serem construídas com base 
na intensidade de tráfego previsto a longo prazo. 

 Conceber redes de estradas com antecedência para minimizar a extensão rodoviária e 
densidade rodoviária. Larguras de estrada devem ser minimizada, tendo em consideração 
os requisitos de segurança e transporte. 

 Minimizar o número de travessias de curso de água e cruzamentos do local para locais 
adequados (por exemplo, em locais de transmissão com leitos rochosos e margens 
baixas); 

 Estradas do local em solo com boa capacidade de drenagem, com destaque para as rotas 
cumes altos e evitando vales baixos quando possível. 

 As estradas devem estar situadas fora das zonas riparianas. 

 As estradas devem ser concebidas e localizadas de modo a não actuar como barragens 
permitindo que a água acumule-se por trás dos aterros. Se forem necessárias tais aterros, 
devem ser projectados sistemas de sarjetas adequados para permitir o livre fluxo de água. 

 A drenagem da estrada (por exemplo, barras de água, travessas, valas e drenos 
transversais) deve ser construída em intervalos apropriados para drenar a água longe da 
superfície da estrada e na vegetação. 

 Drenos não deve esvaziar directamente nos cursos de água, e devem ser capazes de lidar 
com condições de chuva e de escoamento locais. Os drenos devem ser mantidos como 
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necessário para acomodar os fluxos esperados. 

 Pavimentos devem ser moldado para garantir o escoamento da água em canais de 
drenagem adequados e vegetação e eliminar canalização em rotinas; 

 O cascalho ou outro revestimento deve ser considerado em estradas de encostas 
íngremes e curvas apertadas. 

 Enterrar detritos na base da estrada deve ser evitado, pois pode resultar em superfícies 
irregulares e buracos que levam à erosão e as estradas devem ser compactadas antes de 
usar. 

 Sempre que necessário, os fluxos de bancos ao lado de cruzamentos de estrada devem 
ser estabilizados usando (por exemplo, gabiões) para evitar a erosão do banco. 

 Se a concepção da ponte inclui pilares, garantir que contramedidas de correntezas são 
incorporadas ao projecto da ponte. 

 
Declaração de significância 
O impacto associado com o estabelecimento de infraestruturas de propriedade pode ocorrer e foi 
determinado a ser regional. Sem mitigação a significância do impacto foi considerada 
MODERADA e com mitigação considerou-se BAIXA. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 1: Criação de infraestrutura da propriedade 

Impacto 1.2: A contaminação de corpos d'água 

Sem 
Mitigação 

Médio prazo Regional 
Moderadamente 

grave 
Pode ocorrer MODERADA 

C 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer BAIXA 

 
Impacto 1.3: Instalação da outra infraestrutura de irrigação (canais e tubulações). 
 
Causa e comentário 
 
Principais impactos associados com a construção de canais e tubulações incluem limpeza de 
terrenos e escavação. 
 
A escavação pode resultar em erosão e sedimentação. A remoção da vegetação durante a 
escavação irá resultar na remoção da camada superficial do solo através da erosão que por sua 
vez causa sedimentação. A não ser mitigada, áreas expostas são propensas à erosão, como 
resultado da precipitação e de escoamento das águas pluviais. A erosão levará a uma maior 
degradação, o que irá impedir o re-crescimento de vegetação, e resultará em efeitos de 
sedimentação na base das pistas e em quaisquer rios adjacentes e outros cursos de água, 
resultando num aumento da turbidez  e sedimentação. 
  
É importante notar que as condutas devem ser encaminhadas para evitar áreas de vegetação 
sensível e devem garantir que a rota não fragmenta significativamente os habitats. Isto é 
particularmente importante para os canais, já que os animais muitas vezes caem em canais e não 
pode sair novamente. É, portanto, imperativo que os canais não passem por áreas Não-Avançar, 
ou resultem na fragmentação de habitats. 
 
Medidas de mitigação 

 A construção deve, na medida do possível, realizar-se durante a estação seca, ou no 
mínimo evitar o trabalho durante chuvas fortes ou persistente, para minimizar a 
possibilidade de erosão. 

 Canais não devem atravessar áreas Não-Avançar ou resultar na fragmentação de habitats. 

 A camada de solo superficial deve ser armazenada e usadas para fins de re-vegetação, 
sempre que possível. Qualquer solo escavado e não utilizado para re-vegetação deve ser 
cuidadosamente espalhado dentro dos arredores. 
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 Encostas desprotegidas devem ser re-vegetação imediatamente após a conclusão da 
construção. 

 
Declaração de significância 
 
Os impactos associados com a construção de canais e tubulações sem mitigação podem resultar 
em impactos negativos moderadamente graves de curto prazo na área do estudo. Este impacto 
seria um impacto MODERADAMENTE significante. 
 
As medidas de mitigação que foram recomendadas irão assegurar que a probabilidade dos 
impactos ocorrerem é reduzida a um mínimo. Isso irá provavelmente resultarem impactos de 
curto prazo ligeiramente graves localizados que serão de significância BAIXA. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 1: Criação de infraestrutura imobiliária 

Impacto 1.3: Impacto 1.3: Instalação da outra infraestrutura de irrigação (canais e tubulações)  

Sem 
Mitigação 

Curto prazo Regional 
Moderadamente 

grave 
Provável 

MODERADA 
 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer BAIXA 

 

6.3 Impactos associados às operações da propriedade 
 
6.3.1 Questão 2: Operações da Propriedade e Gestão 
 
Impacto 2.1: perturbação de funções ecológicas 
 
Causa e comentário 
Operações como plantio, manutenção e colheita podem impactar negativamente na quantidade e 
qualidade da água de superfície e as águas subterrâneas, resultando em mudanças hidrológicas 
sazonais e impactos potencialmente negativos na biota a jusante do rio, comunidades e pescas. 
 
Medidas de mitigação 

 Desenvolver e implementar um PGZR. Zonas Riparianas são tipicamente estabelecidas no 
limite dos corpos d'água e servem para proteger e fornecer uma zona tampão para os 
organismos aquáticos, como lagos, córregos navegáveis perenes/intermitentes e riachos 
não navegáveis. 

 Se for o caso, cortes e detritos devem ser armazenados acima da marca de água alta para 
evitar a entrada de materiais de córregos e dambos durante actividades de manutenção. 
Isso NUNCA deve ser eliminado no córrego/cursos dos rios ou em zonas riparianas. 

 Evitar a exposição do solo e compactação para proteger a vegetação do solo, evitando a 
operação de equipamentos de colheita de rodas ou lagartas, na proximidade da marca 
d'água comum para rios perenes, excepto em estradas ou em travessias de córregos. 

 Minimizar o número e o tamanho das travessias de córregos para o movimento de veículos 
nas zonas riparianas. Se forem necessárias travessias, as melhores práticas internacionais 
na utilização de pontes, devem ser adoptados vaus endurecidos, tubulações e sarjetas. 
Medidas recomendadas de travessias de córregos devem incluir: 
 
 
o Minimizar o movimento veicular sobre córregos perenes e intermitentes, e áreas de 

dambos. Onde for necessária uma travessia, uma abordagem de ângulo direito deve 
ser utilizada, além de utilização de pontes, vaus, pontões de tubos, e outras técnicas 
para minimizar os impactos nos bancos dos córregos, fluxo, qualidade da água. 

o Estruturas de travessias tais como pontes, sarjetas e vaus devem ser projectadas para 
suportar os fluxos de pico de tempestades de alta intensidade, e assegurar que o 
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movimento de espécies aquáticas não seja prejudicado. 
o O movimento do veículo sobre leitos de córregos desprotegidos deve ser impedido. Se 

travessia for necessária, é preferível um córrego de fundo rochoso. 
o A drenagem rodoviária deve ser desviada para a vegetação e não para o córrego. 
o Aproximação de travessias deve ser estabilizada com agregado para evitar o aumento 

de sedimentos que entram no córrego. 
 
Declaração de significância 
Prevenir, impactos adversos directos para os recursos hídricos e manutenção de zonas riparinas é 
fundamental para proteger a qualidade e quantidade da água, além de floresta terrestre e habitats 
aquáticos associados. O impacto associado à operação e gestão da propriedade pode ocorrer e o 
impacto foi determinado ser regional. Sem mitigação a significância foi considerada ELEVADA e 
com a mitigação foi considerada BAIXA. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 2: Operação da propriedade e gestão  

Impacto 2.1: Perturbação de funções ecológicas 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Regional Grave Provável ELEVADA 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer BAIXA 

 
Impacto 2.2: Extração de água do Rio Zambeze 
 
Causa e comentário 
 
O projecto da EcoFarm exigirá um total anual máximo de 55 milhões de metros cúbicos, extraídos 
a uma taxa máxima de 3,5 m3/s durante a estação seca. A exigência total de água representa 
0,11% do MAR do rio, e a taxa máxima de extração para todos os efeitos representará 0,21% dos 
fluxos que prevalecem no período seco. 
 
Este é um volume de captação de água insignificante do Zambeze. É improvável que a abstração 
deste volume de água possa ter quaisquer impactos significativos sobre a componente física ou 
biológica do Rio Zambeze.  
 
No entanto, existem muitas outras pessoas e processos ecológicos que dependem do Rio 
Zambeze. À luz disto, é recomendado que a EcoFarm implemente estratégias adicionais para 
reduzir a sua necessidade de água, tanto quanto possível, reduzindo assim os impactos sobre o 
Rio Zambeze. 
 
Medidas de mitigação 
 

 Aproveitamento de águas pluviais 
 
Levar a cabo a colheita de água da chuva sempre que possível. Isto é particularmente importante 
para a área residencial, uma vez que os telhados das casas são uma área de superfície ideal para 
aproveitamento de águas pluviais 
 

 Medidas de conservação de água de irrigação 
 
Muitas medidas de conservação de irrigação já foram mencionadas como parte das medidas de 
mitigação para outros impactos, mas são repetidas aqui a título de referência: 

 Garantir de que a água de irrigação é aplicada uniformemente pelos campos. 

 Minimizar o vazamento de canais e tubulações. 

 Controle de ervas daninhas, porque estas aumentam entradas de água, controle de pragas 
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e de nutrientes. 

 Manter margens vegetadas, tiras de filtro e drenos. 

 Reciclar a água sempre que possível. 

 Irrigar apenas a zona da raiz das culturas. 

 Usar dados climáticos para preparar um orçamento de irrigação de água e cronograma 
com base nestes. 

 Optimizar a aplicação da água de irrigação através da medição da humidade do solo em 
diferentes campos. 

 Implementar um programa de gestão de humidade do solo. 
 
Declaração de significância 
 
A pressão sobre os recursos hídricos que resultariam da não implementação das medidas de 
mitigação acima referidas pode, possivelmente, com o tempo, resultar em impactos ligeiramente 
negativos graves nos recursos hídricos locais. Isso teria um impacto de longo prazo sobre esses 
recursos e seria de significância BAIXA. 
 
As medidas de mitigação que foram recomendadas devem garantir que a água é utilizada da 
forma mais eficiente e eficaz possível, reduzindo assim a pressão sobre os recursos hídricos. Isto 
irá provavelmente resultar no impacto a ser ligeiramente reduzido a longo prazo, impacto local 
ligeiramente grave que será de significância BAIXA. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 2: Operação da propriedade e gestão  

Impacto 2.2: Extração da água do Rio Zambeze 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Regional 
Moderadamente 

grave 
Possível BAIXA 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer BAIXA 

 
Impacto 2.3: Impactos cumulativos de captação de água no Rio Zambeze 
 
Causa e comentário 
Os volumes de água que terão de ser abstraídos para o desenvolvimento da EcoFarm proposto, 
bem como volumes de utilizadores actuais a jusante são estimados em uma percentagem muito 
pequena do fluxo total disponível do Rio Zambeze, mesmo durante a estação seca. Apesar de 
que, ao longo do tempo, os desenvolvimentos adicionais intensivos de água na bacia irão resultar 
na captação de uma maior percentagem do fluxo total, é improvável que isso seria significativo 
num futuro próximo. 
 
Medidas de mitigação 
Este impacto não pode ser mitigado. Não é razoável exigir que a EcoFarm abstraia menos água 
no caso de outro projecto ser iniciado em algum momento no futuro. Isto tem de ser considerado 
como um custo de oportunidade de desenvolvimentos futuros. 
 
Declaração de significância 
A pressão sobre os recursos hídricos que poderiam resultar de usuários adicionais é 
desconhecida, mas esta questão deverá ser gerida pela autoridade designada para a Bacia 
Baixa do Rio Zambeze. 
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Impacto 
Efeito 

Risco ou 
Probabilidade 

Significância 
Geral 

Escala 
Temporal 

Escala Espacial 
Gravidade do 

Impacto 

Questão 2: operação da propriedade e gestão  

Impacto 2.3: Impactos cumulativos de captação de água no Rio Zambeze 

Sem 
Mitigação 

Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido 

Com 
Mitigação 

Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido 

 
Impacto 2.4: poluição do ambiente aquáticos e recursos hídricos por materiais sólidos 
 
Causa e comentário 
 
Durante o desmatamento existe potencial para matéria sólida como vegetação removida e raízes, 
solo, rochas e outros detritos a serem descartado directamente nos rios ou para serem 
despejados a partir de locais de armazenamento informais em cursos de água e outros recursos 
hídricos. Onde não há instalações de eliminação de resíduos formais ou áreas de armazenamento 
temporário, os resíduos sólidos tendem a ser descartados em depressões naturais, incluindo 
áreas de drenagem. Além disso, durante eventos de tempestade, resíduos acumulados e 
poluentes associados podem ser lavados em corpos de água maiores, como rios, onde eles 
podem ter um impacto negativo sobre os ecossistemas aquáticos. 
 
Medidas de Mitigação 
 
Qualquer material sólido produzido durante a limpeza do terreno deve estar contido em áreas 
designadas até que ele poss ser removido do local para o descarte final. Nenhum resíduo pode 
ser eliminado em depressões naturais, cursos dos rios ou nas áreas riparianas. Além disso, um 
plano de gestão de águas pluviais deve ser desenvolvido para a instalação e deve assegurar que 
a questão do desvio de água da chuva longe de fontes potenciais de contaminação é endereçada. 
 
Declaração de significância 
 
Sem mitigação adequada, o impacto da poluição de material sólido no meio aquático 
possivelmente irá resultar em impactos negativos graves a médio prazo na área do estudo. 
Este seria um impacto MODERADAMENTE significante. 
 
As medidas de redução que foram recomendadas irá assegurar que a probabilidade de ocorrência 
do impacto são reduzidos a um mínimo. Isso provavelmente resultará em impactos de curto prazo 
ligeiramente graves localizadas que serão de importância BAIXO. 
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 2: operação da propriedade e gestão  

Impacto 2.4: Poluição de resíduos sólidos do meio aquático e recursos hídricos 

Sem 
Mitigação 

Médio prazo Área de estudo Grave Possível MODERADA 

Com 
Mitigação 

Médio prazo Localizado 
Moderadamente 

grave 
Provável BAIXA 

 
Impacto 2.5: contaminação dos solos e águas superficiais por hidrocarbonetos  
Causa e comentário 
 
Os hidrocarbonetos têm uma tendência para se ligarem às partículas do solo, devido à sua 
natureza hidrofóbica. Estes solos por sua vez podem ser lavados em ambientes aquáticos nas 
proximidades. Hidrocarbonetos demoram muito tempo a biodegradar, e, uma vez que eles 
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começam a degradar, podem ser tóxicos para a fauna aquáticas. Isso é porque eles contêm 
metais pesados e certos agentes de desregulação endócrina que são prejudiciais à fauna e 
podem bio-concentrar-se na cadeia alimentar. 
 
Durante as fases de construção e operacionais, os veículos irão que passa através do local de 
estudo. Veículos frequentemente poluem solos com óleo, fluido hidráulico e combustível, que, por 
sua vez, contaminam a água no solo. A contaminação dos solos por óleos, fluido hidráulico e 
combustível pode ter impactos negativos a longo prazo sobre a produtividade do solo. 
 
Outras fontes de contaminação por hidrocarbonetos incluem as áreas de armazenamento de 
combustível (incluindo tanques de armazenamento acima e abaixo do solo) na fábrica açúcar / 
complexo da planta de energia, áreas de abastecimento, estacionamento, oficinas, estações de 
bombeamento e qualquer outra área onde as máquinas são re-abastecidas ou untada por 
hidrocarbonetos estão operando. Esta avaliação de impacto aplica-se a todas estas áreas e 
actividades 
 
Medidas de mitigação 
 

 Todos os veículos devem ser regularmente atendidos em uma superfície impermeável 
dura, e todos os veículos encontrados vazando hidrocarbonetos devem ser imediatamente 
levados para uma oficina para serem reparados. 

 Verificações locais em veículos devem ser realizadas regularmente e frequentemente 
como parte de um programa de manutenção planeada. 

 O Re-abastecimento só pode ter lugar em locais de abastecimento dedicados. Quaisquer 
solos contaminados devem ser escavados e removidos do local para uma área de 
retenção adequada para assegurar que os contaminantes não podem atingir os ambientes 
aquáticos nas proximidades. Estes solos deve ser remediados, possivelmente por 
compostagem com vegetação, antes de ser devolvidos ao meio ambiente. 

 Nenhum veículo pode ser lavado nos campos ou nas margens de canais ou outros corpos 
de águas superficiais. 

 
Combustível armazenado no local deve cumprir com as seguintes especificações: 

 

 A área de armazenamento de combustível não devem estar localizadas dentro ou perto 
das seguintes áreas: 
o Ambientes sensíveis, por exemplo, estandes de árvores 
o Cursos de Água 
o Oficinas 
o Cruzamentos movimentados 

 Todos os combustíveis líquidos (gasolina e diesel) devem ser armazenados em 
reservatórios com tampas, que são mantidos firmemente fechados. 

 Bandejas de gotejamento devem ser utilizadas em áreas de construção para planta de 
reabastecimento (como compressores) e para a planta “estacionada” (tais como 
raspadores, carregadores, veículos) para evitar qualquer contaminação por 
hidrocarbonetos. 

 As paredes e o piso da área de armazenamento de combustível devem ser construídas de 
concreto 

 Os tanques de combustível deve ser situado em uma base lisa de superfície impermeável 
(plástico ou betão) com um isolamento de terra ou cimento. Plástico deve ter areia no topo 
para evitar desplastificação e danos mecânicos. O forro impermeável deve se estender até 
a crista da barreira e do volume dentro da barreira deve ser de 125% da capacidade do 
maior tanque. Além disso, o piso da barreira deve ser inclinado para uma armadilha ou 
bacia de óleo para permitir que qualquer combustível derramado e/ou combustível 
contaminado de água seja removido. 

 Se a barreira estiver equipada com um furo de drenagem, o buraco deve ser equipado com 
uma válvula e a válvula deve ser trancada e fechada, excepto a quando da drenagem da 
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barreira para a eliminação segura fora do local. 

 Qualquer água da chuva que se acumula na área delimitada deve ser tratada como se 
fosse contaminado por hidrocarbonetos, e deve ser eliminada através de um agente 
registado para um local registado de resíduos perigosos. Em nenhum momento esta água 
deve ser descartada no meio ambiente. 

 Apenas  tanques vazios e externamente limpos devem ser armazenados no chão 
desprotegido. Todos os tanques vazios e sujos devem ser selados e armazenado em uma 
área onde o solo tenha sido protegido. 

 A superfície sob a área de reabastecimento deve ser protegida contra a poluição através 
de um piso impermeável e zonas delimitadas. Deve haver sempre um fornecimento de 
material absorvente (kit de derramamento) prontamente disponível para absorver/quebrar 
o derramamento, e onde possível, ser projectado para encapsular menor derramamento de 
hidrocarbonetos. A quantidade de tais materiais devem ser capazes de lidar com um 
derrame mínimo de 200L de hidrocarboneto líquido. 

 Bombas e mangueiras e agulhetas associados devem ser mantidos em bom estado de 
funcionamento para minimizar o risco de vazamentos. 

 Kits de derramamento devem estar disponíveis a uma curta distância das estações de 
abastecimento e todos os funcionários devem ser treinados a usar o equipamento 
correctamente. 

 Qualquer material absorvente usado deve ser descartado como material perigoso. 

 Um plano de preparação para emergências deve ser colocado em prática em caso de 
eventos catastróficos com os armazéns de combustível. 

 Um plano de gestão de águas pluviais para a área do projecto deve ser preparado, e deve 
incluir medidas para assegurar que a contaminação da água da chuva por hidrocarbonetos 
é minimizada. 

 A integridade de quaisquer condutas subterrâneas ou tanques de armazenamento de 
combustível devem ser testados regularmente. 

 
Declaração de significância 
 
Sem mitigação adequada, o impacto dos veículos com derramamento de óleo, fluido hidráulico e 
combustível no solo vai definitivamente ter impactos negativos graves a longo prazo. Isso 
poderia possivelmente afectar a área regional e seria de significância negativa ELEVADA. 
 
As medidas de mitigação acima descritas deverão assegurar que isso torna-se um impacto 
ligeiramente grave de curto prazo, localizado. Este seria de BAIXA significância negativa.  
 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 2: Operação da Propriedade e gestão  

Impacto 2.5: contaminação dos solos e águas superficiais por hidrocarbonetos  

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Regional Grave Definitivo 
ELEVADA 

 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado 
Ligeiramente 

grave 
Possível BAIXA 

 
 
Impacto 2.6: Contaminação do solo e da água por lixiviado de compostagem 
 
Causa e comentário 
 
A EcoFarm pretende ter uma grande operação de compostagem. Á medida em que a 
compostagem decompõe, exsudados que contêm altas concentrações de nutrientes são formados 
de fluxo por gravidade para a parte inferior da pilha de compostagem. A formação de lixiviado é 
facilitada através da aplicação intencional de humidade para os cordões e o humedecimento da 
compostagem durante as eventos de chuvas. A taxa de formação de lixiviados é susceptível de ter 
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o pico durante a estação chuvosa. Devido ao teor potencialmente elevado de nutrientes do 
lixiviado de operações de compostagem, este líquido tem o potencial de contaminar as águas 
subterrâneas subjacente ou de contaminar as águas superficiais. 
 
Medidas de mitigação 
 
A área inteira de compostagem deve ser alinhada para garantir que a contaminação das águas 
subterrâneas não possa ter lugar através de infiltração. Toda a área deve ser cercada por drenos 
que podem reter o líquido e evitar que ele flua para as águas superficiais por escoamento. Se for 
exequível, toda a área deve ser coberta durante períodos de chuvas fortes para minimizar a 
formação de lixiviados. Os drenos devem ser construídos para acomodar grandes volumes de 
escoamento durante a estação chuvosa. Qualquer lixiviado capturado através do sistema de 
drenagem, deve ser re-utilizado na operação de compostagem ou tratado com os padrões de 
escoamento antes de ser libertado. Em nenhum momento lixiviado não tratado deve a partir da 
operação de compostagem ser autorizado a entrar no ambiente de uma maneira descontrolada. A 
berma deve ser construída em torno de toda a área de compostagem para desviar a água limpa 
da chuva longe da operação de compostagem.  
 
Devem ser efectuados testes de águas subterrâneas frequente para garantir que a água 
subterrânea não está a ser contaminada. Deve ser preparado um plano de gestão de águas 
pluviais. 
 
Declaração de significância 
 
A operação de compostagem tem um potencial significativo de contaminação dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneas sem mitigação. Esta teria definitivamente um impacto muito 
grave na área de estudo e seria uma questão de longo prazo. Este impacto provavelmente seria 
de ELEVADA significância. 
 
As medidas de mitigação propostas devem evitar a contaminação dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos. Caso qualquer contaminação ocorra apesar das medidas de 
mitigação, o monitoramento deve identificar isso rapidamente e, portanto, provavelmente seria 
um impacto de médio prazo, moderadamente grave na área de estudo. Este impacto é de 
sigificância global Moderada. 
 

 Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral 
Escala 

Temporal 
Escala Espacial 

Gravidade do 
Impacto 

Questão 2: Operação da Propriedade e gestão 

Impacto 2.6: Contaminação dos solos e águas superficiais por hidrocarbonetos  

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Área de estudo Altamente grave Definitivo 
MUITO 

ELEVADA 

Com 
Mitigação 

Médio prazo Área de estudo 
Moderadamente 

grave 
Provável MODERADA 
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7 CONCLUSÕES 
 
Está em falta a infraestrutura de abastecimento de água potável na área do projecto e 
comunidades vizinhas e os habitantes são fortemente dependentes dos recursos naturais de água 
para o abastecimento de água para consumo e outros usos domésticos. A maior parte da água é 
obtida a partir de poços ou furos de água na estação seca, e de fontes de água superficial na 
estação chuvosa. Os resultados mostram que, para a maior parte, o abastecimento de água é 
salino e tem um maior conteúdo mineral do que é geralmente aceitável para a água potável, em 
termos dos padrões nacionais. 
 
A amostra única de água de superfície obtida foi aferida contra as directrizes ANZECC para 
Qualidade da Água Doce e Marinha. A qualidade da água foi consistente com as directrizes. 
 
A qualidade das águas subterrâneas amostrada foi comparado com o limite Holandês (2000), em 
que todas as amostras parecem estar dentro da especificação, além de níveis elevados de 
fluoreto em alguns locais. Na maioria dos casos, os níveis de flúor estão, no entanto, dentro dos 
requisitos para a água potável (como por MICOA), e, assim, não é de significância. 
 
Note-se que a uma leitura única obtida no presente relatório não fornece um resultado 
confirmatório para esses parâmetros e, como tal, um maior monitoramento e investigação é 
necessário para confirmar estas leituras e fornecer o nível de qualidade da água superficial e 
subterrânea para o local do projecto EcoFarm. 
 
Com base na descrição do projecto disponível e as informações complementares provenientes de 
uma variedade de fontes, foi possível avaliar o impacto provável das operações de cana-de-
açucar (incluindo o estabelecimento de plantações, operações e descomissionamento) sobre a 
qualidade da água superficial e subterrânea da área do projecto. 
 
Um total de 9 impactos negativos foram identificados (Tabela 7.1) e com a mitigação, 6 impactos 
foram determinados a ter significância BAIXA e 2 de significância MODERADA. Um impacto, o 
efeito cumulativo de abstração de longo prazo da água do Rio Zambeze, é desconhecido nesta 
fase. A potencial natureza de longo prazo da operação de cana-de-açucar significa que é 
essencial que o desenvolvedor adira a exigências legislativas nacionais e as melhores práticas 
internacionais no que diz respeito à gestão dos recursos hídricos naturais. 
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Tabela 7.1: Resumo dos impactos ambientais relacionados com a água para a propriedade de cana-
de-açucar da Ecofarm 

Impacto 

Efeito 
Risco ou 

Probabilidade 
Significância 

Geral Escala Temporal Escala Espacial  
Gravidade do 

Impacto 

Questão 1: estabelecimento de infraestrutura da propriedade 

Impacto 1.1: Erosão e sedimentação dos cursos de água 

Sem 
Mitigação 

Médio prazo Regional Grave Pode ocorrer ELEVADA- 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer MODERADA- 

Impacto 1.2: A contaminação de corpos d'água 

Sem 
Mitigação 

Médio prazo Regional 
Moderadamente 

grave 
Pode ocorrer MODERADA 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer BAIXA 

Impacto 1.3: Instalação da outra infraestrutura de irrigação (canais e tubulações) 

Sem 
Mitigação 

Curto prazo Regional 
Moderadamente 

grave 
Provável MODERADA 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer BAIXA 

Questão 2: Operação e gestão da propriedade 

Impacto 2.1: Perturbação da função ecológica 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Regional Grave Provável ELEVADA 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer BAIXA 

Impacto 2.2: Extração da água do Rio Zambeze 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Regional 
Ligeiramente 

grave 
Possível BAIXA 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado Ligeiro Pode ocorrer BAIXA 

Impacto 2.3: Impactos cumulativos de captação de água no Rio Zambeze 

Sem 
Mitigação 

Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido 

Com 
Mitigação 

Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido 

Impacto 2.4: Poluição do meio aquático e recursos hídricos por resíduos sólidos  

Sem 
Mitigação 

Médio prazo Área de estudo Grave Possible MODERADA 

Com 
Mitigação 

Médio prazo Área de estudo 
Ligeiramente 

grave 
Probable BAIXA 

 

Impacto 2.5: Contaminação dos solos e águas superficiais por hidrocarbonetos 

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Regional Grave Definite ELEVADA 

Com 
Mitigação 

Curto prazo Localizado 
Ligeiramente 

grave 
Possible BAIXA 

Impacto 2.6: Contaminação dos solos e águas superficiais por hidrocarbonetos  

Sem 
Mitigação 

Longo prazo Área de estudo Muito grave Definite 
MUITO 

ELEVADA 

Com 
Mitigação 

Médio prazo Área de estudo 
Moderadamente 

grave 
Probable MODERADA 
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APÊNDICE A: PADRÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA 
 
Apêndice A-1: Padrão de água potável de Moçambique (Diploma Ministerial de 18/2004)  
 

Poluentes/Medida Unidades MICOA 

Alumínio mg/l 0.2 

Amônio (NH4) mg/l 1.5 

Antimónio μg/l 20 

Arsénico mg/l 0.01 

Bário mg/l 0.7 

Bromo mg/l 0.3 

Cádmio mg/l 0.003 

Cálcio mg/l 50 

Cloreto mg/l 250 

Cloro mg/l 0.5 

Chrómio mg/l 0.05 

Organismos Coliformes  (Coliformes Totais and E.Coli) MPN/100ml 0 

Cor mg Pt/l Descritivo  

Conductividade mS/cm 20 

Cobre mg/l 1 

Caneto mg/l 0.07 

Sais dissolvidos mg/l 1000 

Fluoreto mg/l 1.5 

Dureza mg CaCO3/1 500 

Ferro mg/l 1.5 

Chumbo μg/l 10 

Magnésio mg/l 50 

Manganês mg/l 0.1 

Mercúrio mg/l 0.001 

Molibdénio mg/l 0.07 

Níquel μg/l 20 

Nitrato (NO3) como N mg/l 50 

Nitrito (NO2) mg/l 3 

Odor  Descritivo 
 

pH   6.5 to 8.5 

Fósforo (P) mg/l 0.1 

Selénio mg/l 0.1 

Sódio mg/l 200 

Carbono Orgânico Solúvel mg/l 2.5 

Sulfato mg/l 250 

Sólidos Suspensos Totais mg/l 1000 

Turbidez NTU 5 

Zinco mg/l 3 
NOTA: O padrão de água potável de Moçambique (Diploma Ministerial 18/2004 de) é derivado de Directrizes da OMS 
para a Qualidade da Água Potável (2011). 
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Apêndice A-2: Directrizes de Qualidade da Água Doce e Marinha Volume 4 (ANZECC 2000) 

da Austrália e Nova Zelândia: Qualidade da água para irrigação e uso geral. 

 

Parâmetro Unidade LTV STV 

Alumínio mg/l 5 20 

Arsénico mg/l 0.1 2 

Berílio mg/l 0.1 0.5 

Boro mg/l 0.5 0.5 

Cádmio mg/l 0.01 0.05 

Cromio (VI) mg/l 0.1 1 

Cobalto mg/l 0.05 0.1 

Cobre  mg/l 0.2 5 

Fluoreto mg/l 1 2 

Ferro mg/l 0.2 10 

Chumbo mg/l 2 5 

Lítio mg/l 2.5 2.5 

Manganês mg/l 0.2 10 

Mercúrio mg/l 0.002 0.002 

Molibdénio mg/l 0.01 0.05 

Níquel mg/l 0.2 2 

Selélio mg/l 0.02 0.05 

Urânio mg/l 0.01 0.1 

Vanádio mg/l 0.1 0.5 

Zinco mg/l 2 5 

Nitrogênio mg/l 5 25 

Fósforo mg/l 0.05 0.8 

NOTA: 
LTV:Valor Alvo de Longo Prazo  
STV: Valor Alvo de Curto Prazo 

 

Apêndice A-3: A Lista Holandesa indicando os limites indicativos e de intervenção para as 
águas subterrâneas 
 

Parâmetro 
Limite Holandês (mg /l) 

Valor de Alvo Valor de Intervenção  

Benzeno 0.0002 0.03 

Cádmio 0.0004 0.006 

Crómio 0.001 0.03 

Cobre 0.015 0.075 

Cianeto-livre 0.005 1.5 

Etil-benzeno 0.004 0.15 

Fluoreto 0.5 N/A 

Chumbo 0.015 0.075 

Mercúrio 0.00005 0.0003 

Níquel 0.015 0.075 

Tolueno 0.007 1.0 

Xileno 0.0002 .07 

Zinco 0.065 0.8 
Nota: Os valores-alvo indicam o nível no qual existe uma qualidade sustentável, ao passo que 
os valores de intervenção indicam quando as propriedades funcionais da água para a vida 
animal, seres humanos e plantas é seriamente prejudicada ou ameaçada. 
N/A:  Não Aplicável 
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APÊNDICE B: CATÁLOGO FOTOGRÁFICO DOS LOCAIS DE 
AMOSTRAGEM DE ÁGUA 

 
 

 

Ilustração B1: Fontenário em Chemba- Z01 

 
 

  

Ilustração B2: Furo de Chimuara - Z02 
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Ilustração B3: Furo com bomba manual  em Calamo- Z03 

 
 

 

Ilustração B4: Furo com bomba manual  em Chivulivuli - Z04 
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Ilustração B5:Furo de Goba - Z05 

 
 
 

  

Ilustração B6: Furo com bomba manual em Nhacalomo - Z08 

 

 

Ilustração B7: Fontenário no Bairro 2a - Z09 
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Ilustração B8: Poço de Água em Galu - Z10 

 
 
 

 

 

Ilustração B9: Furo de Macanga - Z11 

 

  

Ilustração B10: Furo com bomba manual  em Nhandula - Z12 
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Ilustração B11: Tributário Ntuanga - Z13 

 
 
 

 

 

Ilustração B12: Furo com bomba manual nos 1 Jovens Regressados- Z15 

 

 

Ilustração B13: Furo com bomba manual nos 2 Jovens Regressados- Z16 

 


