
Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS– Qualidade do Ar – Setembro 2015  

 

PROJECTO DE IRRIGAÇÃO E CANA ORGÂNICA DA ECOFARM 
DISTRITO DE CHEMBA, PROVÍNCIA DE SOFALA, MOÇAMBIQUE 

 
 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL E SOCIAL 

VOLUME 3: RELATÓRIOS DE ESPECIALIDADE 

CAPÍTULO 8: QUALIDADE DO AR 

 
 
 

 
Preparado para:  

 

 

 
Preparado pela: 

 

 

EcoFarm Mozambique Lda  Airshed Planning Professionals:  

Av. Eduardo Mondlane No 1723,  
Ponta Gea,  

Beira, Sofala  
Moçambique 

480 Smuts Drive, Halfway Gardens 
P O Box 5260, Halfway House, 1685 

África do Sul 
www.airshed.co.za 

 
Em nome da: 

 

 
Coastal & Environmental Services 

GRAHAMSTOWN 
P.O. Box 934, 

Grahamstown, 6140 
África do Sul 

MAPUTO 
Rua do Jardim N.112,  

2 Andar Esquerdo, Maputo, 
Moçambique 

 
 

RELATÓRIO FINAL 
 
 
 
 

Setembro 2015 
 
 
 

 



Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS– Qualidade do Ar – Setembro 2015  

 

Endereço: 480 Smuts Drive, Halfway Gardens   |  Postal: P O Box 5260, Halfway House, 1685 
   Tel: +27 (0)11 805 1940  |  Fax: +27 (0)11 805 7010 

www.airshed.co.za 
 

 

 

 

Relatório de Especialidade de Qualidade do Ar para Fábrica de 
Açúcar e Planta de Co-geração da EcoFarm Proposta em 

Chemba, Moçambique 

Projecto feito em nome da Coastal & Environmental Services 

Relatório Compilado por: 
Oladapo Akinshipe 

Gestor do Projecto 
Lucian Burger 

Relatório No: 15CES07_Rev.Error! Reference source not found.  |   Data: Agosto 2015  



Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS– Qualidade do Ar – Setembro 2015  

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      iii            EcoFarm Lda 

Detalhes do Relatório 

 

Referência 15CES07 

Estado Revisão 0 

Título do Relatório Relatório de Especialidade de Qualidade do Ar para Fábrica de Açúcar e 

Planta de Co-geração da EcoFarm Proposta em Chemba, Moçambique 

Data de Submissão Agosto 2015 

Cliente Coastal & Environmental Services 

Preparado pela 

Revisto por 

Oladapo Akinshipe M.Sc. (Env. Tech, Universidade de Pretória) 

Lucian Burger PhD (Natal), MSc Eng (Chem), Licenciatura Eng (Chem) 

Aviso prévio  A Airshed Planning Professionals (Pty) Ltd é uma empresa de consultoria 

localizada em Midrand, África do Sul, especializando-se em todos os aspectos 

da qualidade do ar, que vão desde as preocupações da vizinhança próxima 

aos impactos da poluição atmosférica regionais, bem como as avaliações de 

impacto de ruído. A empresa originada em 1990 como Environmental 

Management Services, que amalgamou com sua empresa irmã, Matrix 

Environmental Consultants, em 2003. 

Declaração Eu, Oladapo Akinshipe, como representante autorizado da Airshed Planning 

Professionals (Pty) Ltd Confirmo a minha independência como um especialista 

e declaro que nem eu nem a Airshed Planning Professionals (Pty) Ltd tem 

algum interesse, seja ele comercial, financeiro, pessoal ou outro, em qualquer 

actividade proposta, aplicação ou recurso em relação aos quais a  Airshed 

Planning Professionals (Pty) Ltd foi nomeada como especialista de qualidade 

do ar em termos da Lei de Gestão Nacional do Meio Ambiente, de 1998 (Lei n.º 

107 de 1998), que não seja uma remuneração justa para função realizada, 

especificamente em relação a avaliação resumida no presente relatório. 

Declaro ainda que estou confiante nos resultados dos estudos realizados e as 

conclusões extraídas em consequência destes - como é descrito neste 

relatório. 

Aviso de Direitos 

Autorais 

Salvo disposição em contrário, os direitos de autor em todos os textos e outros 

(incluindo o modo de apresentação) são propriedade exclusiva da Airshed 

Planning Professionals (Pty) Ltd. É uma ofensa criminal reproduzir e/ou a 

utilizar, sem o consentimento escrito, qualquer questão, procedimento técnico 

e/ou técnica contida neste documento.  

 

Ficha de Revisão  
 

Número de Revisão Data Razão da Revisão 

0 Agosto 2015 Rascunho para revisão do 
cliente 

   

   

  



Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS– Qualidade do Ar – Setembro 2015  

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      iv            EcoFarm Lda 

Abreviaturas 
 

AERMIC 
AMS/EPA Regulatory Model Improvement Committee [Comité de Aperfeiçoamento de 
Modelo de Regulamentação] 

Airshed Airshed Planning Professionals (Pty) Ltd   

APPA Lei de Poluição do Ar e Prevenção 

AQSR Receptor Sensível da Qualidade do Ar 

ASG Grupo de Estudos Atmosféricos  

ASTM [Sociedade Americana de Testando e Materiais] 

CES Coastal & Environmental Services 

EETM Manual de Técnica de Estimação de Emissões  

ESL 
Níveis de Efeitos de Rastreio 
 

GLC(s) Concentração do Nível do Solo (s) 

GLCC Caracterização Global da Cobertura de Terra  

IFC Corporação Financeira Internacional 

IT Alvo Interino 

MH Mistura de Altura 

MOL Comprimento de Monin-Obukhov  

NAAQS Padrões Nacionais de Qualidade do Ar Ambiente (África do Sul) 

NPI Inventário Nacional de Poluentes (Austrália) 

OMS Organização Mundial da Saúde 

SA África do Sul/Sul-Africano(a) 

TCD Toneladas de cana-de-açúcar por dia 

TCEQ Comissão de Qualidade Ambiental do Texas 

TSP Partículas Totais em Suspensão 

US EPA  [Agência de Protecção Ambiental dos Estados Unidos] 

USGS  United States Geological Survey [Pesquisa Geológica dos Estados Unidos] 

VOC(s) Compostos Orgânicos Voláteis 



Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS– Qualidade do Ar – Setembro 2015  

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      v            EcoFarm Lda 

Glossário 
 

Poluição do Ar 

 

Isto significa qualquer alteração na composição do ar provocada pelo fumo, 

fuligem, pó (incluindo cinzas volantes), cinzas, partículas sólidas de qualquer 

tipo, gases, vapores e aerossóis, substâncias odoríferas. 

 

Ar Ambiente Este é definido como qualquer área não regulada pelos regulamentos de Saúde 

Segurança Ocupacional.  

 

Emissão atmosférica 

ou emissão 

Qualquer processo de emissão ou arrastamento que emana de um ponto, não-

ponto ou fonte móvel que resulta em poluição do ar. 

 

Período de referência Este implica um período de tempo durante o qual um valor médio é determinado. 

 

Dispersão de poeira A disseminação de constituintes atmosféricos, tais como poluentes atmosféricos, 

os materiais sólidos em suspensão na atmosfera sob a forma de pequenas 

partículas irregulares, muitas das quais são de dimensões microscópicas. 

  

Frequência de 

Excedência 

A frequência (número/hora) correspondente a um valor limite tolerado que 

representa a superação desse valor limite, ou seja, se excedências dos valores-

limite dentro das tolerâncias, então ainda há o cumprimento do padrão. 

 

A Mistura mecânica 

de Óxidos de 

nitrogénio (NOx) 

Qualquer processo de mistura que utiliza a energia cinética do movimento de 

fluido relativo. A soma de óxido de nitrogénio (NO) e dióxido de nitrogénio (NO2), 

expressa como dióxido de nitrogénio (NO2) 

 

Material Particulado 

(MP) 

 

Este compreende uma mistura de substâncias orgânicas e inorgânicas, que 

variam em tamanho e forma. Estas podem ser divididas em material particulado 

grosso e fino. O primeiro é chamado de partículas totais em suspensão (PTS), 

enquanto PM10 e PM2.5 recaem na fracção mais fina. 

 

PM10 

 

Partículas em suspensão com um diâmetro aerodinâmico inferior a 10 mm. 

também é referido como partículas torácicas e está associado com impactos de 

saúde, devido à sua tendência a ser depositado, e criar danos para as vias 

respiratórias inferiores, e porções de troca gasosa do pulmão. 

 

PM2.5 

 

Partículas em suspensão com um diâmetro aerodinâmico inferior a 2,5 mm. Ele 

também é referido como partículas inaladas. Ee está associado com impactos de 

saúde, devido à sua elevada tendência para ser depositado, e criar danos para 

as vias respiratórias inferiores, e porções de troca de gases no pulmão. 
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Símbolos e Unidades 

 

°C Graus Celsius 

µg Micrograma(s) 

µg/m³ Microgramas por metro cúbico 

CO Monóxido de carbono 

CO2 Dióxido de carbono 

IT Alvo provisório 

m/s Metros por segundo 

m
2
 Metros quadrados 

mg Miligrama(s) 

mg/m³ Miligramas por metro cúbico 

mm Milímetros 

NO Óxido de nitrogênio 

NO2 Dióxido de nitrogênio 

NOx Óxidos de nitrogênio 

O3 Ozono 

PAHs Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos 

Pb Chumbo 

PM Matéria Particulada 

PM10 Material Particulado Toráxico 

PM2.5 Material Particulado inalável 

POM Matéria Orgânica Policíclica 

SO2 Dióxido de enxofre 
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Sumário Executivo 
 

Introdução 

 

A Airshed Planning Professionals (Pty) Ltd foi nomeada pela Coastal & Environmental Services (CES) para 

realizar um Estudo de Impacto na Qualidade do Ar (AQIA) para a proposta de Fábrica de Açucar e Planta 

de Cogeração na EcoFarm Moçambique Lda (o projecto). O projecto será localizado perto da Vila de 

Chemba na Província de Sofala, Moçambique.  

 

A Ecofarm Moçambique Lda pretende estabelecer um projecto de irrigação para a produção de cana-de-

açúcar orgânica, que incluirá um sistema de irrigação que compreende ambos os sistemas de pivô central e 

irrigação em linha para servir cerca de 2.800 hectares de cana-de-açúcar orgânica e 100 hectares de 

hortícolas e outras culturas alimentares; o estabelecimento progressivo de um rebanho de cerca de 3.000 

cabeças de gado do tipo local Nguni, cujos excrementos serão utilizados como adubo orgânico para a cana 

de açúcar; e uma fábrica de açúcar com capacidade para processar 2.000 toneladas de cana por dia (tcd). 

 

Em adição, propõe-se a construir uma planta de energia cativa no local da fábrica, para produzir energia 

eléctrica suficiente para a planta de açúcar e infra-estrutura de irrigação alimentada electricamente. Os 

impactos potenciais da qualidade do ar de emissões atmosféricas da proposta Fábrica de Açucar e Planta 

de Co-geração são o objecto do presente relatório. 

 

Escopo e Abordagem 

 

O objectivo desta investigação foi determinar as condições de base de qualidade do ar, delinear receptores 

sensíveis e identificar os potenciais impactos na qualidade do ar que podem surgir a partir do projecto. Isso 

formou a base para a avaliação do impacto da qualidade do ar realizada para o projecto. 

 

As tarefas a seguir, típicas de uma avaliação do impacto da qualidade do ar, foram incluídas no escopo de 

trabalho: 

 Uma revisão das actividades do projecto proposto, de modo a identificar as fontes de emissões e 

poluentes associados. 

 Um estudo de requisitos regulamentares e limites de concentração para a saúde para poluentes-

chave identificados contra os quais a conformidade precisa ser avaliada e os riscos para a saúde 

selecionados. 

 Um estudo do meio receptor nas imediações do projecto; incluindo: 

o A identificação de potenciais receptores sensíveis de qualidade do ar (AQSRs); 

o Um estudo do potencial de dispersão atmosférica da área levando em consideração a 

meteorologia local, uso do solo e topografia; e 

o A análise de todas as informações/dados disponíveis de qualidade do ar ambiente para 

determinar os níveis de poluentes ambiente de pré-desenvolvimento.  

 A compilação de um inventário de emissões para as emissões de combustão (PM e gases 

poluentes) durante a fase operacional; 

 Modelagem de dispersão atmosférica para simular concentrações de poluentes no ar ambiente, 

como resultado do projecto. 

 A avaliação de triagem para determinar: 

o Conformidade de poluentes critérios com os padrões de qualidade do ar ambiente; 

o Potenciais riscos de saúde, como resultado da exposição a poluentes não-critérios; e 

 A classificação da significância de impacto com base na metodologia adoptada pela CES. 

 A compilação de um relatório de especialidade abrangente em qualidade do ar detalhando a 

abordagem do estudo, limitações, suposição, resultados e recomendações de mitigação e gestão 

de impactos na qualidade do ar. 
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A avaliação de impacto da qualidade do ar incluiu um estudo do meio receptor e a quantificação e avaliação 

do impacto do projecto proposto na saúde humana e no ambiente. O meio receptor foi descrito em termos 

de potencial de dispersão atmosférica local, a localização de potenciais receptores sensíveis à qualidade do 

ar (AQSRs) em relação às actividades propostas, bem como os níveis de poluentes ambientais.  

 

Foi compilado um inventário de emissões atmosféricas para a fase operacional do projecto. Poluentes 

quantificados incluíram aqueles mais comumente associados com plantas de co-geração, ou seja, o 

monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrogênio (NO2), dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (PAHs), dioxinas e furanos, compostos orgânicos voláteis (VOCs) e matéria 

particulada (PM) (PM10 e PM2.5). O PM10 é definido como matéria particulada com um diâmetro 

aerodinâmico inferior a 10 µm e é também referido como partículas torácicas. Material particulado inalável, 

PM2,5, é definido como partículas com um diâmetro aerodinâmico inferior a 2,5 µm. Fracções de PM10 e 

PM2.5 são tidas em conta para determinar o potencial de riscos à saúde humana. 

 

Foi feita uma distinção entre uma fase totalmente operacional (quando a planta estiver totalmente funcional, 

utilizando o bagaço como fonte de combustível) e a fase de arranque (ou seja, a condição de arranque, 

onde o óleo combustível suplementar é utilizado no início do processo).  

 

Principais Conclusões 

 

A avaliação quantitativa de impacto da qualidade do ar foi conduzida para as actividades da fase 

operacional do projecto. A construção e actividades de encerramento foram avaliadas qualitativamente. A 

avaliação incluiu um estudo do meio receptor, assim como a estimativa das emissões atmosféricas, a 

simulação de níveis de poluentes e determinação da significância dos impactos. 

 

As principais conclusões da avaliação são: 

 O ambiente receptor: 

o A área é dominada por fortes ventos dos ventos fortes do sul, leste-sudeste e sudeste. Impactos 

de Longo-prazo na qualidade do ar são, portanto, esperados a serem mais significativos para o 

noroeste, oeste-noroeste e noroeste da área do projecto. Uma velocidade média do vento de 

3,5 m/s foi registada ao longo do período 2012-2014.  

 

o Os níveis de poluentes do ar ambiente na região estão actualmente afectados pelas seguintes 

fontes de emissão; agricultura; gases de escape emitidos por veículos; fontes de mineração; 

estradas não pavimentadas, biomassa e queima de combustível doméstico; e áreas abertas 

expostas à erosão eólica. 

 

o Receptores sensíveis ao redor do limite da EcoFarm compreendem vilas e comunidades, 

incluindo Chemba (localizada a 3,5 km a leste), Goba (localizada a 7,6 km a norte), Tomceni 

(localizada a 9,4 km ao noroeste) e Calamo (localizada a 6 km a sudeste). 

 

 Impacto do Projecto proposto: 

o Fases de construção e de encerramento: 

 Emissões da fase de construção e de encerramento não foram quantificadas, uma vez 

que o cronograma da construção e de encerramento não estavam disponíveis, devido à 

sua natureza temporária, e a probabilidade de que essas actividades não ocorrerão 

simultaneamente em todas as partes do local. 

 

o Fase operacional: 

 Emissões de PM da fase operacional (PM2.5 e PM10) e emissões gasosas (CO, NO2, SO2, 

POM, PAHs, dioxinas e furanos e compostos orgânicos voláteis) foram quantificadas e 
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utilizadas na simulação de impactos da fase operacional, bem como as condições de 

arranque. 

 A simulação de frequência de excedência (FOE) diária de PM10 e PM2.5 e médias anuais 

de GLCs resultam em excedência das respectivas directrizes da OMS (cenário sem 

mitigação) na fase operacional. Os impactos estendem-se fora do limite da planta da 

EcoFarm para cerca de 3 a 4 km ao noroeste do local. No entanto, a excedência das 

directrizes não ocorreu próximo aos  AQSRs (Vilas Tomeceni, Goba e Chemba). 

Para o cenário mitigado, a excedência do PM10 diário e directrizes anuais não ocorreu 

fora do limite da planta da EcoFarm.   

 Impactos na qualidade do ar devido às emissões gasosas da fase operacional (CO, SO2, 

POM, PAHs, dioxinas e furanos) foram geralmente todos baixos e caem abaixo de seus 

respectivos padrões ou directrizes, com a excepção de NO2. O impacto devido ao NO2 

estende-se fora do limite da planta da EcoFarm para cerca de 500 metros ao noroeste do 

local, mas não em nenhum dos AQSR. 

 Impactos da qualidade do ar devido às condições de arranque (PM2.5, PM10, CO, NO2, 

PAHs, dioxinas e furanos) foram todos geralmente baixos e caem abaixo de seus 

respectivos padroes ou directrizes, com a excepção de SO2. O impacto devido ao SO2 

estende-se fora do limite da planta da EcoFarm por cerca de 50 a 100 metros ao noroeste 

do local, mas não em nenhum AQSR. 

  

Recomendações e Classificação de Impacto 

 

Para garantir o menor impacto possível sobre os AQSRs próximos e o meio ambiente, são recomendadas 

as seguintes medidas de mitigação:  

 

Fase operacional: 

 A implementação de controles de emissão (precipitador eletrostático (ESP) ou purificador húmido 

completo), conforme especificado no projecto da planta de co-geração. 

 

Fase de construção e encerramento: 

 Impactos na qualidade do ar durante a fase construção de encerramento seriam reduzidos através 

de medidas básicas de controle, tais como limitar a velocidade de camiões de transporte; limitar 

viagem desnecessária de veículos nas estradas não tratadas; e aplicar sprays de água com 

regularidade em secções não pavimentadas.  

 Quando os camiões de transporte precisarem de usar vias públicas, os veículos precisam de ser 

limpos de toda a lama e material coberto para minimizar que a poeira voe.   

 A estrada de entrada para as obras também precisa ser mantida limpa para minimizar carregamento 

de lama sobre a via pública. 

 

A metodologia de classificação de impacto fornecida pela CES foi utilizada para estimar os impactos. A 

avaliação de impacto baseia-se em uma metodologia semi-qualitativa, segundo o qual a frequência, 

probabilidade, a duração, a extensão e a magnitude de cada impacto tem que ser estimados. A metodologia 

é descrita no Apêndice B do relatório de Impacto Ambiental e Social. 

 

De acordo com a metodologia, os impactos na saúde associados com PM10 e PM2.5 não mitigados tem um 

nível de significância de risco considerado risco “Moderado”, enquanto os impactos de saúde associados 

com PM10 e PM2.5 mitigados tem um nível de significância de risco que foi considerado risco “baixo”. Com 

relação aos impactos de SO2, NO2, CO, POM, PAHs, Dioxinas e Furanos, o nível de significância está 

previsto a ser risco “moderado”. 
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Relatório de Especialidade de Qualidade do Ar para a 
Fábrica de Açucar e Planta de Co-geração da EcoFarm 

Propostas em Chemba, Moçambique 
 

1  INTRODUÇÃO 

A Ecofarm Moçambique Lda pretende estabelecer um projecto de irrigação para a produção de cana-de-

açúcar orgânica, que incluirá um sistema de irrigação que compreende ambos os sistemas de pivô central e 

irrigação em linha para servir cerca de 2.800 hectares de cana-de-açúcar orgânica e 100 hectares de 

hortícolas e outras culturas alimentares; o estabelecimento progressivo de um rebanho de cerca de 3.000 

cabeças de gado do tipo local Nguni, cujos excrementos serão utilizados como adubo orgânico para a cana 

de açúcar; e uma fábrica de açúcar com capacidade para processar 2.000 toneladas de cana por dia (tcd). 

 

Em adição, propõe-se a construir uma planta de energia cativa no local da fábrica, para produzir energia 

eléctrica suficiente para a planta de açúcar e infraestrutura de irrigação alimentada electricamente. A 

localização da fábrica e planta de energia é mostrada na Figura 1, e uma disposição preliminar da fábrica na 

Figura 2. Os impactos potenciais da qualidade do ar de emissões atmosféricas da proposta Fábrica de 

Açucar e Planta de Co-geração são o objecto do presente relatório. 

 

As fases de construção, operação e descomissionamento do projecto podem afectar a qualidade do ar 

ambiente na região. A Airshed Planning Professionals (Pty) Ltd (Airshed)  foi nomeada pela Coastal and 

Environmental Services (CES)  para realizar uma avaliação do impacto da qualidade do ar para a operação 

da fábrica e planta de energia (o projecto). O estudo é realizado como parte do processo de Avaliação de 

Impacto Ambiental (AIA). 

 

1.1 Escopo do Trabalho 

As tarefas a seguir, típicas de uma avaliação do impacto da qualidade do ar, foram incluídas no escopo de 

trabalho: 

 Uma revisão das actividades do projecto proposto, de modo a identificar as fontes de emissões e 

poluentes associados. 

 Um estudo de requisitos regulamentares e limites de concentração para a saúde para poluentes-

chave identificados contra os quais a conformidade precisa ser avaliada e os riscos para a saúde 

selecionados. 

 Um estudo do meio receptor nas imediações do projecto; incluindo: 

o A identificação de potenciais receptores sensíveis de qualidade do ar (AQSRs); 

o Um estudo do potencial de dispersão atmosférica da área levando em consideração a 

meteorologia local, uso do solo e topografia; e 

o A análise de todas as informações/dados disponíveis de qualidade do ar ambiente para 

determinar os níveis de poluentes ambiente de pré-desenvolvimento.  

 A compilação de um inventário de emissões para as emissões de combustão (PM e gases 

poluentes) durante a fase operacional; 

 Modelagem de dispersão atmosférica para simular concentrações de poluentes no ar ambiente, 

como resultado do projecto. 

 A avaliação de triagem para determinar: 

o Cumprimento de critérios de poluentes com os padrões de qualidade do ar ambiente; 

o Potenciais riscos de saúde, como resultado da exposição a poluentes não-critérios; e 

 A classificação da significância de impacto com base na metodologia adoptada pela CES. 

 A compilação de um relatório de especialidade abrangente em qualidade do ar detalhando a 

abordagem do estudo, limitações, suposição, resultados e recomendações de mitigação e gestão 

de impactos na qualidade do ar. 
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Figura 1:  Localização da proposta plantação de açúcar da EcoFarm perto de Chemba na Província 

de Sofala, Moçambique. 



Volume 3: Volume de Especialidade da AIAS– Qualidade do Ar – Setembro 2015  

Coastal & Environmental Services (Pty) Ltd      3            EcoFarm Lda 

 

Figura 2: Localização do local da fábrica proposta dentro das áreas irrigadas. 

 

1.2 Descrição das actividades do projecto a partir de uma perspectiva de Qualidade do Ar  

Impactos na qualidade do ar serão associados com quatro fases distintas a saber: a fase de construção, a 

fase operacional, a fase de decomissionamento e a fase pós-encerramento. Uma descrição de cada uma 

destas fases, a partir de uma perspectiva do impacto da qualidade do ar é resumida abaixo. 

 

A construção irá tipicamente incluir o desmatamento da pegada de construção, actividades de construção 

em geral (ou seja, terraplanagem de grande escala e desenvolvimento de infraestrutura para a planta, 

edifícios, estradas no local etc.), carregamento de bulldozer e actividades de classificação. Estas operações 

provavelmente resultarão em emissões fugitivas de PM
1
, bem emissões como partículas e gases de escape 

de veículo. As emissões gasosas, associadas à combustão de gasóleo, incluem principalmente monóxido 

de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), dióxido de enxofre (SO2) e os compostos orgânicos voláteis 

(VOC). Os VOCs também são liberados a partir de tanques de armazenamento de diesel. 

 

É importante notar que, na discussão, regulação e estimativa de emissões de PM e impactos, é feita uma 

distinção entre as diferentes frações granulométricas, viz. TSP, PM10 e PM2.5. PM10 é definido como matéria 

particulada com um diâmetro aerodinâmico inferior a 10 µm e é também referido como particulado torácico. 

Material particulado inalável, PM2,5, é definido como matéria particulada com um diâmetro aerodinâmico 

inferior a 2,5 µm. Fracções PM10 e PM2.5 são tidas em conta para determinar o potencial de riscos à saúde 

humana. 

 

Durante a fase operacional, os poluentes a serem quantificados incluem aqueles mais comumente 

associados com fábrica e plantas de co-geração, ou seja, o monóxido de carbono (CO), óxidos de 

                                                                 
1 As emissões fugitivas referem-se a emissões que são distribuídas espacialmente em uma área ampla e não confinadas a um 
ponto de descarga específica como seria o caso de processos relacionados com as emissões (IFC, 2007). 
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nitrogênio (NOx), dióxido de enxofre (SO2), compostos orgânicos voláteis (COV), hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (PAHs), matéria orgânica policíclica (POM), dioxinas e furanos, e material particulado 

(PM) (PM10 e PM2.5). 

 

A fase de encerramento incluirá actividades geradoras de PM fugitivo, tais como terraplanagem de grande 

escala, demolição e re-vegetação, bem como as emissões de gases de fontes de combustão. Com o 

sucesso da implementação de um plano de encerramento e de reabilitação, nenhumas emissões 

atmosféricas serão esperadas durante a fase de pós-encerramento. 

 

1.3 Abordagem e Metodologia 

 

São discutidas a abordagem e metodologia seguidas na conclusão de tarefas concluídas como parte do 

escopo do trabalho. 

 

1.3.1 Informação do Projecto e Revisão de Actividades  

Todas as informações relacionadas do projecto/processo referidas no presente estudo foram fornecidas 

pela CES. 

 

1.3.2 A identificação dos Requisitos Regulatórios e Limites de Saúde 

Na avaliação de impactos ambientais de qualidade do ar, foi feita referência a: 

 Regulamentos de Moçambique sobre Emissões e Qualidade Ambiental, Junho de 2004 - 

Suplemento 31 de dezembro de 2010 Anexo I: Padrões de Qualidade do Ar; 

 Grupo do Banco Mundial IFC (2007) - Com base em valores de referência da OMS; e 

 Níveis de rastreio para poluentes não-critérios publicados por instituições internacionais. 

 

1.3.3 Estudo do Meio Ambiente Receptor 

Parâmetros ambientais físicos que influenciam a dispersão de poluentes na atmosfera incluem terreno, 

cobertura do solo e meteorologia. A qualidade do ar ambiente pré-desenvolvimento existente na área de 

estudo também é considerada. Dados de terreno e cobertura do solo prontamente disponíveis foram obtidos 

a partir do Grupo de Estudos atmosférica (ASG) através do site do United States Geological Survey (USGS) 

em (ASG, 2011). Foi feito uso de dados de Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) (90 m, 3 arc-sec) e 

dados de Caracterização Global da Cobertura de Terra (GLCC) para a África. 

 

Uma compreensão do potencial de dispersão atmosférica da área é essencial para uma avaliação do 

impacto da qualidade do ar. Na ausência de dados meteorológicos de superfície no local, dados de 

superfície e perfil de MM5 por hora para o período 2012-2014 foram utilizados para o estudo. 

 

1.3.4 Determinação do Impacto do Projecto no Ambiente Receptor 

O estabelecimento de um inventário completo das emissões formou a base para a avaliação dos impactos 

na qualidade do ar das emissões do projecto no ambiente de recepção. Na quantificação das emissões, foi 

feito uso de factores de emissão que associam a quantidade de liberação de um poluente para a actividade. 

As emissões foram calculadas utilizando factores de emissão e equações publicadas pela Agência de 

Protecção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) e Meio Ambiente Australia (EA) em seu Inventário 

Nacional de Poluente (NPI)  Manuais de Técnica de  Estimação de Emissão (EETMs). 

1.3.5 Avaliação da Conformidade e Triagem de Risco de Saúde 

A adesão foi avaliada através da comparação das concentrações de poluentes ambiente simulados, 

incluindo CO, NO2, SO2, e em suspensão (PM10 e PM2.5). A triagem de risco à saúde foi feita através da 
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comparação de concentrações de poluentes não-critérios simulados, como POM, PAHs, dioxinas e furanos 

e compostos orgânicos voláteis, para níveis selecionados de triagem de inalação. 

 

1.3.6 Significância do Impacto 

A significância dos impactos foi determinada em conformidade com o procedimento adoptado e prescrito 

pela CES. 

 

1.3.7 O Desenvolvimento de um Plano de Gestão de Qualidade do Ar 

As conclusões dos componentes acima suplementaram recomendações de medidas de gestão da 

qualidade do ar, incluindo a mitigação e monitoramento. 

 

1.4 Pressupostos, Exclusões e Limitações 

 A quantificação das fontes de emissão foi restrita ao projecto proposto. Concentrações de poluentes 

de base não estavam disponíveis e, portanto, não foram incluídas. 

 As informações necessárias do projecto para calcular as emissões de operações propostas foram 

fornecidas pela CES. Sempre que necessário, suposições foram feitas com base na experiência. 

 Na ausência de dados meteorológicos de superfície no local, dados de superfície e perfil de MM5 

por hora para o período 2012-2014 foram utilizados para o estudo. 

 Impactos da fase de construção, encerramento e pós-encerramento não foram quantificados. 

Impactos associados com estas fases são altamente variáveis e geralmente menos significativos do 

que os impactos da fase operacional. 

 Emissões de VOC do armazenamento de diesel não foram incluídas. Elas são conhecidas por 

contribuir minimamente para as emissões totais de VOC. 
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2 REQUISITOS REGULAMENTARES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

Antes de avaliar o impacto das actividades propostas para a saúde humana e para o ambiente, a referência 

deve ser feita aos regulamentos ambientais que regem o impacto de tais operações, ou seja, os padrões de 

emissão, padrões de qualidade do ar ambiente e regulamentos de controle de poeiras. 

 

Padrões de emissão são geralmente fornecidos por fontes pontuais e especificam a quantidade de poluente 

aceitável em um fluxo de emissão e são muitas vezes baseados em eficiência comprovada de 

equipamentos de controle de poluição do ar. 

 

Directrizes e padrões de qualidade do ar são fundamentais para uma gestão eficaz da qualidade do ar, 

proporcionando a ligação entre a fonte de emissões atmosférica e o usuário do ar no local receptor a 

jusante. Os padrões de qualidade do ar ambiente e dos valores de referência indicam níveis de exposição 

seguros diários para a maioria da população, incluindo os muito jovens e os idosos, ao longo da vida de um 

indivíduo. Directrizes e padrões de qualidade do ar são normalmente dados para períodos de amostragem 

ou de exposição específicos. 

 

Esta secção resume a legislação para os critérios de poluentes relevantes para o estudo actual. Uma 

discussão sobre o risco de inalação de saúde para os poluentes não-critérios também é fornecida. 

 

2.1 Padrões de Qualidade do Ar e Directrizes Internacionais para os Poluentes Critérios 

Um resumo de padrões e directrizes de qualidade do ar ambiente Moçambicano e outras internacionais é 

discutido na secção seguinte e apresentado na Tabela 1. As secções subsequentes discutem cada um dos 

critérios utilizados para a avaliação de impacto e, finalmente, um resumo dos critérios que foram utilizados 

para avaliar a conformidade para cada poluente . 

 

2.1.1 Padrões de Qualidade do Ar Moçambicanos 

Um suplemento do Regulamento de Moçambique sobre Emissões e Qualidade Ambiental, Junho de 2004 

foi promulgado a 31 de Dezembro de 2010, Anexo I: Padrões de Qualidade do Ar. Um resumo dos novos 

padrões é mostrado na Tabela 1. 

 

2.1.2 Directrizes Internacionais 

A melhor prática é geralmente um padrão implementado e exigido pelos países desenvolvidos, muitas 

vezes com características ambientais, sociais e económicas muito diferentes. Em geral, os padrões mínimos 

devem ser padrões politicamente e economicamente viáveis de serem cumpridos pela indústria. Os padrões 

utilizados devem no entanto cumprir o último objectivo de melhoria da qualidade do ar ambiente e gestão ao 

longo das várias fases do projecto. 

 

Em 30 de Abril de 2007, novas versões das Directrizes de Ambiente, Saúde e de Segurança do Banco 

Mundial (conhecidas como as “Directrizes de “EHS”) estão em uso. Estas substituem os documentos 

publicados anteriormente na Parte III do Manual da Prevenção e Redução da Poluição. As Diretrizes de 

EHS são documentos de referência técnicos e destinados a serem utilizados em conjunto com as 

Directrizes de EHS do Sector Industrial para sectores específicos da indústria. Elas fornecem os níveis de 

desempenho e medidas sobre o que é considerado viável pela tecnologia existente a custos razoáveis. 

Esclarece-se que estas directrizes devem ser adaptadas às variáveis específicas do local, considerando a 

sensibilidade do ambiente e outros factores do projecto como indicado pela avaliação ambiental, e no 

contexto do país de acolhimento. 
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Em geral, as directrizess mais rigorosas precisam de ser aplicados. Se os níveis menos rigorosos ou 

medidas são adequadas, tendo em conta as circunstâncias específicas do projecto, uma justificação 

completa e detalhada de quaisquer alternativas propostas de directrizes é necessária como parte da 

avaliação ambiental específica do local. Esta justificação deve demonstrar que a escolha de quaisquer 

níveis de desempenho alternativos é protectiva da saúde humana e do ambiente (IFC, 2007). 

As novas Directrizes de EHS foram desenvolvidas como parte de um processo de revisão semestral de dois 

e meio. As Directrizes de EHS pretendem ser “documentos vivos”, e serão actualizadas em uma base 

regular à medida que se avança (IFC 2007). O EHS oferece uma abordagem geral à gestão da qualidade 

do ar para uma instalação, incluindo o seguinte: 

 Identificar possíveis riscos e perigos associados com o projecto o mais cedo possível e compreende 

a magnitude dos riscos, com base em: 

o natureza das actividades do projecto; e 

o as potenciais consequências para os trabalhadores, comunidades ou o meio ambiente se 

estes perigos não são adequadamente geridos ou controlados.  

 Preparar planos e procedimentos que integrem as recomendações técnicas relevantes para o 

projecto ou instalação ou para projectos específicos da actividade; 

 Priorizar as estratégias de gestão de riscos com o objectivo de alcançar uma redução global do 

risco para a saúde humana e o meio ambiente, com foco na prevenção de irreversível e/ou 

impactos significativos; 

 Quando a prevenção do impacto não é viável, implementar controles de engenharia e gestão para 

reduzir ou minimizar a possibilidade e magnitude de consequência indesejada; e 

 Melhorar continuamente o desempenho através de uma combinação de monitoramento contínuo do 

desempenho de instalação de responsabilização efectiva. 

 

Impactos significativos para a qualidade do ar devem ser evitados ou minimizados, garantindo que: 

 Emissões para a atmosfera não resultam em concentrações de poluentes que excedam as 

directrizes de qualidade do ar ambiente relevantes ou padrões. Essas directrizes ou padrões podem 

ser directrizes ou padrões nacionais ou, na sua ausência Directrizes de Qualidade de Ar da OMS ou 

quaisquer outras fontes internacionais reconhecidas, como as Directivas do Conselho Europeu 

relevantes, ou os Padrões de  Nacionais de Qualidade de Ar Ambiente dos Estados Unidos. Estes 

padrões são apresentados na Tabela 1. 

 As emissões não contribuem significativamente para as directrizes de qualidade do ar relevantes ou 

padrões. Recomenda-se que 25% dos padrões de qualidade do ar aplicáveis sejam autorizados 

para permitir o desenvolvimento futuro de uma dada bacia aérea. 

 

O EHS reconhece o uso de modelos de dispersão para avaliar potenciais concentrações ao nível de base. 

Os modelos utilizados devem ser internacionalmente reconhecidos ou comparáveis. 
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Tabela 1: Resumo dos padrões e directrizes de qualidade do ar ambiente Moçambicanos e internacionais  

Parâmetro (in µg/m
3 
a 

menos que indicado 
de outra forma) 

Período de 
Referência 

Regulamentos de Moçambique 
sobre Emissões e Qualidade 

Ambiental, de Junho de 2004 - 
Suplemento 31 dez 2010 Anexo I: 

Padrões de Qualidade do Ar 

Grupo do Banco Mundial 
IFC (2007) -com base em 
valores de referência da 

OMS 

Directiva 
CE 

US NAAQS  
NAAQS da 
África do 

Sul  

Dióxido de enxofre 
(SO2) 

10 minutos 500 500 -  500 

1 hora 800 - 350
 c
 196 350 

i
 

24 horas 100 (365)
a
 20 (125)

 b
 125

 d
  125 

j
 

1 ano 40 (80)
 a
 (100)

 b
 20

 e
  50 

Dióxido de nitrogênio 
(NO2) 

1 hora 190 (400)
 a
 200 200

 f
 188 200

 k
 

24 horas (200)
 a
     

1 ano 10 (100) 40 40 100 40 

Monóxido de carbono 
(CO)  

15 minutos 100 000 -    

30 minutos 60 000 -    

1 hora 30 000 (40 000)
 a
 30 000 - 40 000 30 000 

8 horas 10 000 (6 hours)
 a
 10 000 10 000 10 000 10 000 

Nitrogênio  

1 hora 160 -    

8 horas 120  120
 g
  120 

l
 

24 horas 50 -    

1 ano 70 - 1,0   

Partículas totais em 
suspensão (total) 

(TSP) 

24 horas 150 (200)
 a
 -    

1 ano 60 -    

Partículas em 
suspensão (PM10) 

24 horas - 50 
h
 50 150 75

 m
 

1 ano - 20 40  40 

Sedimentação de 
Poeira (mg/m

2
 /dia - 

média de 30 dias) 
24 horas  -   

600 - 
residential 

1200 – non-
residential 

Chumbo 
1 horas (3) 

a
  0.5  0.5 

1 ano 0.5 (0.5-1.5)
 a
     

Manganês 1 ano 0.05     

Mercúrio 1 ano 1     

Arsênico 1 ano 3.0x10
-3

  6.0x10
-3

   

Cádmio 1 ano   5.0x10
-3

   

Crómio 1 ano 9.6x10
-1

     

Níquel 1 ano 4.0x10
-2

  2.0x10
-2
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Parâmetro (in µg/m
3 
a 

menos que indicado 
de outra forma) 

Período de 
Referência 

Regulamentos de Moçambique 
sobre Emissões e Qualidade 

Ambiental, de Junho de 2004 - 
Suplemento 31 dez 2010 Anexo I: 

Padrões de Qualidade do Ar 

Grupo do Banco Mundial 
IFC (2007) -com base em 
valores de referência da 

OMS 

Directiva 
CE 

US NAAQS  
NAAQS da 
África do 

Sul  

Benzeno 1 ano 4.4x10
-6

  5  5 

Formaldeído 30 minutos 0.01     

Estireno  30 minutos 0.28     

Tolueno 1 semana 0.26     

Tetracloreto 24 ano 0.25     

Odores (H2S) Instantâneo -     

Odores (qualitativa) - -     
Notas: 
a
 – valor entre parênteses é anterior (2004) Padrão do MICOA. 

b
 – valor entre parênteses é anterior (2000) Directrizes da OMS. 

c
 –Primeira Directiva Filha da CE 1999/30/EC (http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/existing_leg.htm). Limite para proteger a saúde, a não exceder mais de 24 vezes 

por ano civil 
d
 – Primeira Directiva Filha da CE, 1999/30/EC (http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/existing_leg.htm). Limite para proteger a saúde, a não exceder mais de 3 vezes 

por ano civil 
e
 – Primeira Directiva Filha da CE, 1999/30/EC (http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/existing_leg.htm). Valor limite para proteger os ecossistemas.. 

f
 – Primeira Directiva Filha da CE, 1999/30/EC (http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/existing_leg.htm). Limite para proteger a saúde, a não exceder mais de 18 vezes 

por ano. 
g
 – Terceira Directiva Filha da CE, 1999/30/EC (http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/existing_leg.htm). Limite para proteger a saúde, a não exceder mais de 24 vezes 

por ano civil 
h
 – Primeira Directiva Filha da CE, 1999/30/EC (http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/existing_leg.htm). Limite para proteger a saúde, a não exceder mais de 35 vezes 

por ano civil 
i
 – NAAQS SO2 maior por hora - 350 mg/m³, a não exceder mais de 88 vezes por ano. 
j
 – NAAQS SO2 mais alta diária - 125 mg/m³, a não exceder mais de 4 vezes por ano.. 
k
 – NAAQS NO2 mais alto por hora - 200 mg / m³, a não exceder mais de 88 vezes por ano. 

l
 – NAAQS O3 médio de execução de 8 por hora - 120 mg/m³, a não exceder mais de 11 dias por ano. 
m
 – NAAQS PM10 mais alta diária - 75 mg / m³, a não exceder mais de 3 vezes por ano. 
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Tabela 2: Resumo dos padrões de qualidade do ar ambiente e directrizes utilizadas para poluentes 
critérios no presente estudo 

Poluentes 

Regulamentos de Moçambique sobre 
Emissões e Qualidade Ambiental, Junho de 

2004 - Suplemento 31 dez 2010 Anexo I: 
Padrões de Qualidade do Ar (ug /m

3
) 

IFC (Directrizes da OMS) 
(ug/m

3
) 

 Hora  Diário Anual Hora  Diário Anual 

NO2 190 - 10 200
(a)

 - 40 

SO2 800 100 40 - 50
(c)

 - 

CO 30 000 - - 30 000
(a)

 - - 

PM10 - - - - 75
(c)

 30
(c)

 

PM2.5 - - - - 15
(c)

 37.5
(c)

 
Notas: 

 (a) 88 frequências admissíveis de excedência por ano 

(b) 4 frequências admissíveis de excedência por ano 

(c) Meta intermédia 2 da OMS  

(d) Directrizes de saúde da OMS para a exposição de 24 horas 

notas: 

 

2.2 Critérios de Inalação de Saúde para poluentes Não-critérios 

O potencial de impactos para a saúde associados com os poluentes não-Critérios (VOCs, PAHs, dioxinas e 

furanos) emitidos a partir de fontes pontuais de estacionárias  é avaliado de acordo com as directrizes - 

Níveis de Efeitos de Triagem (ESLs) - publicadas pela Comissão em Qualidade Ambiental do Texas 

(TCEQ). 

 

Critérios de inalação crônica de VOCs, PAHs, dioxinas e furanos considerados neste estudo são publicados 

na Tabela 3 (TCEQ, 2013). 

 

Tabela 3: Quadro 3: Critérios de triagem de inalação crônica para os poluentes não-critérios 

Poluentes 
Critérios de Triagem 

crónica/longo prazo (µg/m
3
) 

Acute/Short term Screening 
Criteria (µg/m

3
) Critérios de 

Triagem aguda/de curta 
duração (µg/m

3
) 

VOC (combustível diesel utilizado 
como indicador) 

100 1000 

PAH 0.05 0.5 

Dioxinas e Furanos 3X10
-8

 - 

POM 0.25 2.5 
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3 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE RECEPTOR 

3.1  Receptores Sensíveis de Qualidade do Ar  

Os AQSRs referem-se principalmente a lugares onde os seres humanos residem. Directrizes e padrões de 

qualidade do ar ambiente, como discutido na secção 2, foram desenvolvidos para proteger a saúde 

humana. A qualidade do ar ambiente, em contraste com a exposição, ocupação, refere-se a áreas fora de 

um limite de local industrial onde o público tem acesso. 

 

Vilas e comunidades ao redor da área do projecto incluem Chemba (localizada a 3,5 km a leste), Goba 

(localizado a 7,6 km a norte), Tomceni (localizada 9,4 quilômetros ao noroeste) e Calamo (localizada a 6 km 

a sudeste) (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Receptores sensíveis de qualidade do rr que cercam a área do projecto. 

Legenda: EcoFarm Boundary = Limites da EcoFarm; Towns and Villages = Villas e Comunidades 

 

3.2 Potencial de Dispersão Atmosférica 

Mecanismos físicos e meteorológicos governam a dispersão, a transformação, e eventual remoção de 

poluentes da atmosfera. A análise dos dados meteorológicos médios por hora é necessária para facilitar 

uma compreensão abrangente do potencial de dispersão do local. Parâmetros úteis em descrever a 

dispersão e diluição potencial do local ou seja, velocidade do vento, direcção do vento, temperatura e 

estabilidade atmosférica, são posteriormente discutidos. 
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3.2.1 Topografia 

A área de estudo é caracterizada por uma superfície plana com vegetação esparsa. Uma análise 

topográfica dos dados indicou uma inclinação de menos de 1:10 para a maioria da área do projecto. A 

directriz de modelação da dispersão recomenda a inclusão de dados topográficos em simulações de 

dispersão apenas em áreas onde o declive exceda 01:10 (US EPA, 2004).  

 

3.2.2 Superfície de Campo de Vento  

Os rosas do vento compreendem 16 raios, que representam as direcções a partir da qual ventos sopraram 

durante um período específico. As cores utilizadas nas rosas do vento abaixo, refletem as diferentes 

categorias de velocidades do vento; a área amarela, por exemplo, a que representa ventos entre 4 e 5 m/s. 

Os círculos pontilhados fornecem informações sobre a frequência de ocorrência de velocidade do vento e 

categorias de direcção. A frequência com que ocorreu calmaria, ou seja, períodos durante os quais a 

velocidade do vento era inferior a 1 m/s é também indicada. 

 

O campo de vento periódico e variabilidade diurna no campo de vento são apresentados na Figura 4, 

enquanto as variações sazonais são mostradas na Figura 5. Durante o período de 2012 a 2014, o campo de 

vento foi dominado por fortes ventos do sul, leste-sudeste e sudeste. Uma velocidade média do vento de 3,5 

m/s foi registada. Os ventos mais fortes (mais de 5 m/s) foram registados a partir do sul e leste-sudeste, 

ocorrendo principalmente durante o dia (6:00-18:00). Condições calmas ocorreram em 6,41% do tempo. 

Ocorreu na noite um aumento nos ventos dominantes do sudeste e leste-sudeste (18:00-6:00). 

Sazonalmente, o padrão de fluxo de vento em conformidade com a média padrão de fluxo de vento período. 
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Figura 4: Rosa dos ventos do período, diurno e nocturno (dados MM5 - Janeiro de 2012 a Dezembro 

de 2014) 

Legenda: North = Norte; West = Oeste; South = Sul; East = Este; Wind Speed = Velocidade do vento; Resultant Vector = Vector 

Resultante; Calms = Calmos 

  

Período 

Diurno Nocturno 
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Figura 5: Rosa dos ventos sazonal (dados MM5 - Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014) 

Legenda: North = Norte; West = Oeste; South = Sul; East = Este; Wind Speed = Velocidade do vento; Resultant Vector = Vector 

Resultante; Calms = Calmos 

 

3.2.3 Temperatura 

A temperatura do ar é importante, tanto para a determinação do efeito de flutuação da pluma (quanto maior 

for a diferença de temperatura entre a pluma de emissão e o ar ambiente, maior a capacidade da pluma de 

subir), e a determinação do desenvolvimento das camadas de mistura e de inversão. 

 

Tendências mensais de temperatura diurna e médias são apresentadas na Figura 6. As médiaa mensais, de 

temperaturas máximas e mínimas são dadas na Tabela 4. As temperaturas variaram entre 11,7°C e 38,7°C. 

Durante o dia, a temperatura aumenta até alcançar o máximo por volta das 15:00 na parte da tarde. A 

Temperatura do ar ambiente diminui para chegar a um mínimo em torno das 07:00 ou seja, pouco antes do 

nascer do sol. 

 

  

Outono 

Primavera Verão 

Inverno 
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Tabela 4: Resumo da temperatura mensal (dados MM5 - Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014)  

Dados Lakes MM5 (Janeiro 2012 a Dezembro 2014) Temperaturas Mínima, Máxima Médias Mensais 
(°C) 

Dados do Lakes MM5 (Janeiro 2012 a Dezembro de 2014) 

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

Mínimo 21.3 20.4 18.7 16.1 11.7 12.1 11.7 13.7 14.4 14.9 17.7 19.1 

Média 28.7 28.1 27.2 24.2 21.4 20.1 19.1 21.6 23.8 25.0 26.9 28.2 

Máximo 38.7 37.0 35.8 34.1 30.7 29.3 28.5 31.7 35.1 36.1 37.9 37.4 

 

 

Figura 6:Perfil de temperatura diurna (dados MM5 - Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014) 

Legenda: Diurnal Montlhy Temperature Profile at EcoFarm Mozambique Lakes MM5 (January 2012 to December 2014) =Perfil da 

Temperatura Diurna Mensal na EcoFarm Moçambique Dados Lakes MM5 (Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014); Temperature = 

Temperatura; Hour of Day = Hora do Dia; Month = Mês; January = Janeiro; March = Março; May = Maio; July = Julho, September = 

Setembro, November = Novembro. 

 

3.2.4 Estabilidade Atmosférica 

Os novos modelos de geração de dispersão diferem dos modelos tradicionalmente utilizados num certo 

número de aspectos, o mais importante dos quais são a descrição de estabilidade atmosférica como um 

processo contínuo em vez das classes discretas. As propriedades da camada limite atmosférica são, 

portanto, descritas por dois parâmetros; a profundidade da camada limite e o comprimento de Monin-

Obukhov, em vez de em termos do parâmetro único Pasquill ClassV. 

 

O comprimento Monin-Obukhov (LMo) proporciona uma medida da importância de flutuabilidade gerada pelo 

aquecimento do solo e mistura mecânica gerada pelo efeito de fricção da superfície da terra. Fisicamente, 

ele pode ser considerado como representando a profundidade da camada limite dentro do qual a mistura 

mecânica é a forma dominante de geração de turbulência (CERC, 2004). A camada atmosférica limite 
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constitui as primeiras centenas de metros da atmosfera. Durante o dia, a camada atmosférica limite é 

caracterizada pela turbulência térmica devido ao aquecimento da superfície da terra. Períodos nocturnos 

são caracterizados pela mistura vertical fraca e a predominância de uma camada estável. Estas condições 

estão normalmente associadas a ventos de baixa velocidade e menor potencial de diluição.  

 

A variação diurna na estabilidade atmosférica, calculada a partir de dados no local, e descrita pelo inverso 

do comprimento Monin-Obukhov e da profundidade da camada limite é fornecida na Figura 7. As maiores 

concentrações de nível de base, ou quase ao nível da base e lançamentos de fontes não-dependentes de 

vento iriam ocorrer durante condições atmosféricas de velocidade do vento fraca e estável (no período 

nocturno). Para elevadas descargas, condições instáveis podem resultar em concentrações muito elevadas 

de emissões mal diluídas perto da pilha. Isso é chamado de looping e ocorre principalmente durante o dia. 

Condições neutras dispersam a pluma de maneira sensivelmente igual em ambos os planos vertical e 

horizontal e a forma da pluma é referida como de rebobinagem. Condições estáveis impedem que a pluma 

se misture verticalmente, embora ainda possa espalhar-se horizontalmente e é chamada de ventilação 

(Tiwary & Colls, 2010). Para versões do nível de base, tais como poeiras fugitivas de estradas não 

pavimentadas, as maiores concentrações de nível de base irão ocorrer durante as condições noturnas 

estáveis. 

 

 

Figura 7: Estabilidade atmosférica Diurna (dados MM5 - Janeiro de 2012 a Dezembro de 2014) 

Legenda: Diurnal Atmospheric Stability as Described by the inverse Monin-Obukhov (LMo) and Mixing Heights Estimated by AERMET 

= Estabilidade Atmosférica Diurna como Descrito pelo inverso de Monin-Obukhov (LMo) e Mistura de Alturas Estimada pela AERMET; 

Average of Convectional MH = Média de Convecção MH; Average of Mechanical MH = Média de MH Mecânico; Average of Inverse 

Monin- Obukhov = Média de Monin- Obukhov Inverso. Mixing Height = Mistura de Altura; Hour of Day = Hora do Dia; Inverse Monin- 

Obukhov = Monin- Obukhov Inverso. More stable = Mais estável;  More Unstable = Mais Instável. 
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3.2.5 Precipitação e Humidade Relativa 

A precipitação é importante para estudos de poluição do ar, uma vez que representa um mecanismo eficaz 

para a remoção de poluentes do meio ambiente. De acordo com o conjunto de dados MM5, a precipitação 

anual é entre 260 a 380 mm. A precipitação atinge picos durante os meses de verão e depressões durante 

os meses de inverno (Figura 8). Esta avaliação incluiu o efeito de redução da precipitação sobre a poeira de 

estradas não pavimentadas. Os EUA EPA estimam eficiência de redução de emissões do número de dias 

por ano que a precipitação excede como sendo de 0.254 mm. De acordo com os dados MM5, uma média 

de 15, 18 e 13 dias receberam chuvas em excesso de 0,254 milímetros/dia em 2012, 2013 e 2014, 

respectivamente. 

 

A humidade relativa é a quantidade de humidade no ar em comparação com o que o ar pode “segurar” a 

uma temperatura particular. É a razão entre a pressão parcial de vapor de água à pressão do vapor de 

saturação da água à mesma temperatura. A humidade influencia na quantidade de precipitação em uma 

região e também pode influenciar o efeito da poluição do ar sobre a visibilidade. Uma humidade relativa 

elevada pode aumentar significativamente o efeito adverso de poluição sobre a visibilidade. A humidade 

relativa média anual registada ao longo do período de 2012, 2013 e 2014 foi de ~ 71,5%, 72,1% e 72,1%, 

respectivamente (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Precipitação mensal e humidade relativa (dados MM5 - Janeiro de 2012 a Dezembro de 

2014)  

Legenda: Rainfall = Precipitação; Relative Humidity = Humidade Relativa. 
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3.3 Qualidade do Ar Ambiente na região 

3.3.1 Qualidade do Ar Ambiente Medida 

O projecto proposto está localizado em uma área rural actualmente afectada por fontes de poluição do ar, 

tais como áreas erodíveis pelo vento e emissões de escape do veículo. Poluentes libertados incluem, mas 

não estão limitados a PM 2,5, PM10 e TSP fugitivo e poluentes gasosos como produtos da combustão. 

 

Como no momento da elaboração deste relatório, os dados de monitorização da qualidade do ar ambiente 

não estavam disponíveis para a região do projecto proposto. A literatura sobre as fontes de poluição do ar 

dentro da região são apresentadas na secção seguinte.  

 

3.3.2 Fontes de Poluição do ar na região 

Uso da terra da vizinhança em torno do projecto é predominantemente de actividades agrícolas. Esses usos 

da terra contribuem à concentrações de linha de base de poluentes através de evasivas e as emissões de 

processo, as emissões de escape de veículos a combustão, combustível doméstico, queima de biomassa, 

etc.  

 

3.3.2.1   Agricultura 

A agricultura é uma actividade importante no uso da terra dentro da área em torno do local. O material 

particulado é o principal poluente de preocupação a partir de actividades agrícolas, como as emissões de 

partículas são derivadas de poeiras transportadas pelo vento, queimando resíduos de culturas, e 

arrastamento de pó como resultado de veículos que viajam em estradas de terra. Além disso, grãos de 

pólen, esporos de mofo e partes de plantas e insectos a partir de actividades agrícolas, todos contribuem 

para a carga de partículas. Produtos químicos devem ser utilizados para a pulverização de culturas, eles 

normalmente resultam em emissões odoríferos. A queima de resíduos de culturas é uma fonte adicional de 

emissões de partículas e outras toxinas. Devido à pequena escala das actividades agrícolas, estas são 

consideradas a ter um impacto cumulativo insignificante. 

 

3.3.2.2 Fontes de Mineração 

Partículas representam o principal poluente de preocupação em operações de mineração, tanto para 

operações subterrâneas ou a céu aberto. A quantidade de pó emitido por estas actividades depende das 

características físicas do material, a maneira pela qual o material é tratado e as condições de tempo (por 

exemplo, velocidades de vento elevadas, precipitação, etc.). 

 

3.3.2.3 Fontes de Poeira Fugitiva  

Essas fontes são denominadas fugitivas porque elas não são descarregadas para a atmosfera numa 

corrente de fluxo confinado. Fontes de poeiras fugitivas identificadas na área de estudo incluem estradas 

pavimentadas e não pavimentadas e erosão do vento em superfícies de vegetação escassa. 

 

3.3.2.3.1 Estradas não pavimentadas e pavimentadas 

 

Emissões de estradas não pavimentadas constituem uma importante fonte de emissões para a atmosfera 

no contexto Sul-Africano. Quando um veículo viaja em uma estrada de terra a força das rodas na superfície 

do solo causa a pulverização do material da superfície. As partículas são levantadas e deixadas cair das 

rodas de rolamento, e a superfície da estrada é exposta a forte cisalhamento turbulento de ar com a 

superfície. O levantamento turbulento atrás do veículo continua a agir na superfície da estrada depois que o 

veículo passou. As emissões de poeira de estradas não pavimentadas varia em relação ao tráfego de 
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veículos e de carga de lodo nas estradas. Estradas não pavimentadas na região são principalmente 

estradas de transporte. 

 

Emissão de estradas pavimentadas são significativamente menos do que as originárias das estradas não 

pavimentadas, no entanto, elas contribuem para a carga de partículas da atmosfera. As emissões de 

partículas ocorrem sempre que os veículos viajam sobre uma superfície pavimentada. As emissões de 

poeiras fugitivas são devidas à re-suspensão do material solto na superfície da estrada. As estradas 

pavimentadas da região incluem o 213 e 449. 

 

3.3.2.3.2 Erosão eólica de áreas abertas 

Poeiras são geradas pelo vento a partir de fontes naturais e antropogênicas. Para que a erosão eólica 

ocorra, a velocidade do vento deve exceder um determinado limite, chamado de velocidade de limiar. Isto 

relaciona-se com gravidade e coesão entre partículas que resistem à remoção. Propriedades da superfície, 

tais como a textura do solo, humidade do solo e cobertura vegetal influenciam o potencial de remoção. Por 

outro lado, a velocidade de atrito ou cisalhamento do vento na superfície está relacionada com as condições 

de fluxo atmosférico e propriedades aerodinâmicas de superfície. Assim, para partículas serem transportada 

pelo ar, o seu potencial de erosão tem de ser restaurado; ou seja, o cisalhamento do vento na superfície 

deve exceder as forças gravitacionais e coesas agindo sobre eles, chamado de velocidade de limiar de 

atrito. Cada vez que uma superfície é perturbada, o seu potencial de erosão é restaurado (US EPA, 2004). 

Superfícies erodíveis podem ocorrer como resultado da agricultura e/ou actividades de pastoreio. 

 

3.3.2.4 Emissões de Veículo pelo Tubo de Escape 

As emissões resultantes de veículos a motor podem ser agrupadas em poluentes primários e secundários. 

Enquanto poluentes primários são emitidos directamente para a atmosfera, formam poluentes secundários 

na atmosfera, como resultado das reacções químicas. Poluentes primários significativos emitidos de 

combustão de motores incluem dióxido de carbono (CO2), carbono (C), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de 

nitrogênio (principalmente NO), particulados e chumbo. Os poluentes secundários incluem NO2, oxidantes 

fotoquímicos, como o nitrogênio, ácido sulfúrico, sulfatos, ácido nítrico e nitrato de aerossóis (material 

particulado). Tipo do veículo (ou seja, ano-modelo, sistema de fornecimento de combustível), combustível 

(ou seja, teor de oxigênio), operacional (ou seja, velocidade do veículo, da carga) e parâmetros ambientais 

(isto é, altitude, umidade) taxas de emissão a influência do veículo. 

 

O transporte nas imediações do projecto proposto é através de camiões e veículos privados ao longo das 

estradas 213 e 449, que são as principais fontes de emissões de escape do veículo, bem como vias de 

circulação não pavimentadas. 

 

3.3.2.5 Biomassa e Combustão de Combustível Doméstico  

Aerossóis, carbono negro e hidrocarbonetos estão associados a queima de biomassa. Queimando resíduos 

de culturas pode ser uma fonte significativa de emissões atmosféricas dentro da área. 

 

Além disso, os agregados domésticos são conhecidos por ter o potencial de ser uma das fontes mais 

importantes que contribuem para a pobre qualidade do ar no interior de áreas residenciais. Famílias são 

emissores de baixo volume, mas o seu impacto cumulativo é significativo. É provável que os agregados 

familiares nas comunidades locais ou povoações utilizem carvão, parafina e/ou madeira para propósitos de 

cozinhar e/ou aquecimento de espaços (principalmente durante o inverno). Poluentes resultantes da 

combustão de madeira incluem partículas respiráveis, CO e SO2 com vestígios de hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (PAHs), em particular o benzo(a) pireno e formaldeído. As emissões de partículas da 
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queima de madeira foram encontradas a conter cerca de 50% de carbono elementar e hidrocarbonetos 

condensados cerca de 50%. 

 

A queima de carvão emite uma grande quantidade de gases e partículas poluentes, incluindo SO2, metais 

pesados, partículas totais e respiráveis incluindo metais pesados e cinzas inorgânicas, CO, PAHs 

(cancerígenas reconhecidas), o NO2 e várias toxinas. Os principais poluentes emitidos a partir da 

combustão de parafina são NO2, partículas, CO e PAHs.  
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4 IMPACTO NO AMBIENTE RECEPTOR 

4.1 Emissões Atmosféricas 

Uma breve discussão sobre as actividades e processos esperados, típicos de uma fábrica e planta de co-

geração é fornecida nas secções abaixo. 

 

4.1.1 Fase de Construção 

Actividades relacionadas com a fase de construção serão compostas por uma série de operações, incluindo 

limpeza de terrenos, material de carga e transporte, armazenamento, classificação etc. Cada uma dessas 

operações tem a sua própria duração e potencial para a geração de poeira. Prevê-se, portanto, que a 

medida das emissões de poeiras que variam substancialmente de dia para dia, dependendo do nível de 

actividade, as operações específicas e das condições meteorológicas prevalecentes. Isto está em contraste 

com outras fontes em que as emissões de poeiras fugitivas ou são relativamente estáveis ou seguem um 

ciclo anual discernível.  

 

Não foram quantificadas emissões na fase de construção, já que o cronograma de construção não é 

conhecido e a natureza temporária destas operações irá influenciar os resultados da modelagem. 

 

4.1.2 Fase Operacional 

A fase operacional do projecto da fábrica e planta de co-geracional é apresentada na Tabela 5 e Figura 9. 

Foi feita uma distinção entre uma fase totalmente operacional (quando a planta está totalmente funcional, 

utilizando o bagaço como fonte de combustível) e a fase de arranque (isto é, o arranque e condições de 

emergência, em que o óleo combustível suplementar é utilizado no início do processo). 

 

Tabela 5: Concepção da  Fase operacional para a fábrica e planta de co-geração (CES) 

Unidades Processos, actividades e parâmetros 

Fábrica 

 Capacidade de concepção: uma capacidade inicial de 400 tcd foi projectado para 

a planta, que será ampliada para capacidade máxima de 2.000 tcd numa fase 

posterior. 

 A planta será composta por: 

o Extração/esmagamento (moinho de quatro rolos) 

o Clareamento do suco  

o Ultrafiltração de suco clarificado 

o Cristalização e centrifugação 

o Secagem e ensacamento 

Planta de 

Co-geração 

 Combustível principal: Bagaço 

 Queima de óleo combustível suplementar será fornecida para as condições de 

arranque a uma taxa estimada de 50 - 60 litros por hora. 

 Duas caldeiras de vapor de 16 toneladas por hora que operam em 42 - 45 bars e 

amais de 500 ºC. 

 Vapor a partir das duas caldeiras será enviado para uma unidade de extracçãode  

pressão de volta de 3,5 - 4 MW, onde o vapor de escape será extraído para o 

processo. O vapor restante irá para um gerador de condensação turbo de 1 MW 

para a co-geração. 

 Vapor a 2,5 bars será extraídos e fornecido para a fábrica de açúcar bruto. 

 A energia gerada a partir do gerador de turbina será em 11.5 KV diminuída até 

6400 Volts e 460 Volts para a fábica e planta de  açúcar bruto/refinado, 

respectivamente. 

 O excesso de energia gerado aproximou-se de 132 KV para a vertente agrícola 

do projecto. 
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 A planta irá incluir equipamentos de controle de emissões, tais como precipitador 

eletrostático (ESP) ou purificador húmido completo 

 

Figura 9: Esquema da fábrica e planta de co-geração (CES) 

Legenda: Feeder Table = Mesa de Alimentação; Milling Station = Estação de Moagem; Return Bagasse Carrier = Transportador de 

Bagaço de Retorno; Power House = Casa de Energia; Lime Station = Estação de Cal; Evaporation Sation = Estação de Evaporação; 

Centrifugue = Centrífuga; Sugar House = Casa do Açucar; Spray Pond = Tanque de Spray. 

 

Poluentes liberados a partir da fábrica e planta de co-geração considerados no inventário de emissões para 

a fase operacional incluem: 

 PM10 

 PM2.5 

 NO2 

 SO2 

 CO 

 VOCs 

 PAHs 

 POM 

 Dioxinas and Furanos 

 

Todas as emissões foram determinadas através da aplicação dos factores de emissão publicados pela EPA 

dos EUA e do NPI australiano. Um resumo das fontes de poeira fugitivas quantificada, técnicas de 
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estimação emissões aplicada, e os parâmetros de entrada de fonte estão resumidos na Tabela 6. As 

emissões médias estimadas são apresentadas na Tabela 7.  

Tabele 6: Técnicas de estimativa de emissão e parâmetros (kg/tonelada) 

Caldeiras de Bagaço EF (NPI, 2011) (US EPA, 1996) 

Parâmetros de Entrada e Actividades 

Poluentes  Não Controlado 

Controlado 

(purificador húmido) 

AP42 NPi AP42 NPi Parâmetros de planta e pilha obtidos a partir 
CES: 

Altura da chaminé = 20 m 

Diâmetro da chaminé = 0,5 m 

Velocidade de saída da chaminé = 0,3 m/s 

Temperatura de saída da chaminé = 423,15 K 

Horário de funcionamento: Contínuo 

Concepção  de Mitigação: Purificador ou 
precipitador eletrostático 

Taxa de utilização de combustível: 8,2 tonelada / 
hora por caldeira 

Potência estimada de 20 MW por caldeira 

PM10 

PM2.5 

SO2 

NO2 

CO  

CO2 

POM 

PAHs 

Dioxinas & 

Furanos 

VOC 

 

7.58 

- 

- 

0.60 

- 

780 

0.0005 

- 

- 

- 

6.15 

3.51 

0.25 

0.76 

2.61 

- 

- 

5.00E-

04 

4.75E-

10 

- 

0.68 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.22 

0.13 

0.25 

0.76 

2.61 

- 

- 

5.00E-04 

4.75E-10 

- 

Combustível suplementar EF (NPI, 2011) (US EPA, 1996) 
Parâmetros de Entrada e Actividades 

Poluentes  
Não Controlado Controlado   

AP42 NPi AP42 NPi Plant and stack parameters obtained from 
CES: 

Altura da chaminé = 20 m 

Diâmetro da chaminé = 0,5 m 

Velocidade de saída da chaminé = 0,3 m / s 

Temperatura de saída da chaminé = 423,15 K 

Horário de funcionamento: Contínuo 

Concepção  de Mitigação: Purificador ou 
precipitador eletrostático 

Taxa de utilização de combustível: 8,2 tonelada / 
hora por caldeira 

Emergência e condições de arranque 1-2 dias 
por mês (cada 6 -8 meses)  

PM10 

PM2.5 

SO2 

NO2 

CO  

CO2 

POM 

PAHs 

Dioxinas & 

Furanos 

VOC 

 

3.35 

2.45 

73.19 

7.33 

0.67 

- 

- 

- 

- 

0.17 

0.19 

0.12 

0.02 

7.32 

0.67 

- 

- 

1.58E-

04 

2.34E-

10 

4.00E-

02 

0.2574 

0.2471 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Tabela 7: Taxas de emissão de poluentes a partir da fábrica e planta de co-geração (g/s) 

Poluentes 

Bagaço (g/s) Combustível (g/s) 

Não 

Controlado 

Controlado (purificador 

húmido) 

Não 

Controlado 

Controlado (purificador 

húmido) 

PM10 17.27 1.55 0.25 0.02 

PM2.5 8.00 0.29 0.18 0.02 

SO2 0.57 0.57 5.50 - 

NO2 1.73 1.73 0.55 - 

CO 5.95 5.95 0.05 - 

POM 0.001 - - - 

PAHs 1.14E-03 1.14E-03 1.19E-05 - 

Dioxinas & 

Furanos 
1.08E-09 1.08E-09 1.76E-11 - 

VOC - - 0.01 - 

 

4.1.3 Fase de Encerramento  

Todas as actividades operacionais terão cessado na fase de encerramento do projecto. Isto, obviamente, 

resultará em um impacto positivo sobre o meio ambiente e a saúde humana. O potencial de impactos 

durante a fase de encerramento dependerá, portanto, da extensão dos esforços de reabilitação assumidos 

nas áreas da planta, empilhamentos e poços. Aspectos e actividades associadas à fase de encerramento 

do projecto proposto estão listados na Tabela 8. 

Tabela 8: Actividades e aspectos identificados para a fase de encerramento 

Aspectos Actividades 

Poeiras fugitivas Demolição e despojamento de edifícios e instalações 

Poeiras fugitivas Poeira soprada pelo vento de áreas expostas 

 

4.2 Modelagem de Dispersão Atmosférica  

A avaliação do impacto das operações do projecto sobre o meio ambiente é discutida nesta secção. Para 

avaliar o impacto sobre a saúde humana e para o ambiente, os seguintes aspectos importantes devem ser 

considerados: 

 Os critérios segundo os quais impactos são avaliados (Secção 2); 

 O potencial da atmosfera para dispersar e diluir os poluentes emitidos pelo projecto (Secção 3.2); e 

 A metodologia seguida na determinação das concentrações de poluentes ambientais (Secção 1.3.4) 

  

O impacto das operações sobre o ambiente atmosférico foi determinado através da simulação das 

concentrações de poluentes ambientais. Impactos simulados de qualidade do ar representam os associados 

com as operações do projecto somente. Concentrações de poluentes acumulados como resultado do 

projecto, além de pré-desenvolvimento dos níveis de poluição do ar não podem ser determinados nesta 

fase. 

 

Modelos de dispersão de poluentes ambientais simulam as concentrações em função de configurações de 

origem, pontos fortes de emissão e características meteorológicas, proporcionando assim uma ferramenta 

útil para avaliar os padrões espaciais e temporais nas concentrações ao nível da base decorrentes das 

emissões de várias fontes. A crescente dependência foi colocada em estimativas de concentração a partir 

de modelos como a principal base para as avaliações de impacto ambiental e de saúde, avaliação de riscos 
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e requisitos de controlo de emissões. Por conseguinte, é importante seleccionar cuidadosamente um 

modelo de dispersão para o efeito. 

 

4.2.1 Selecção do Modelo Dispersão 

Modelos de pluma Gaussiana são mais utilizados para aplicações de campo próximo, onde a suposição de 

meteorologia no estado estacionário é mais provável que se aplique. Um modelo da pluma Gaussiana mais 

amplamente utilizado é o modelo de EPA AERMOD que foi utilizado no presente estudo. O AERMOD é um 

modelo desenvolvido com o apoio da AERMIC, cujo objectivo foi o de incluir o estado-da-arte da ciência em 

modelos de regulação (Hanna, Egan, Purdum, e Wagler, 1999). O AERMOD é um sistema de modelagem 

de dispersão com três componentes, a saber: AERMOD (AERMIC modelos de dispersão), AERMAP 

(AERMOD terreno pré-processador), e AERMET (AERMOD meteorológica pré-processador). 

 

AERMOD é um modelo avançado de nova geração. Ele é projectado para prever as concentrações de 

poluição do ponto contínuo, alargamento, área, linha e fontes de volume. O AERMOD oferece algoritmos 

novos e potencialmente melhorados para aumento da pluma e flutuabilidade, e o cálculo dos perfis verticais 

do vento, turbulência e temperatura, no entanto retém a única limitação de linha reta trajetória. O AERMET é 

um pré-processador meteorológico para AERMOD. Os dados de entrada podem vir a partir de observações 

de cobertura de nuvens de hora em hora, observações meteorológicas de superfície e duas vezes por dia 

sondagens do ar superior. Resultados incluem observações meteorológicas de superfície e parâmetros e 

perfis verticais de vários parâmetros atmosféricos. O AERMAP é um pré-processador de terreno projectado 

para simplificar e padronizar a entrada de dados de terreno para AERMOD. Dados de entrada incluem 

dados de elevação do terreno receptor. Os dados de terreno podem ser sob a forma de dados digitais do 

terreno. O resultado inclui, para cada receptor, localização e escala de altura, que são elevações utilizadas 

para o cálculo de fluxo de ar em torno de colinas.  

 

Uma desvantagem do modelo é que os campos de vento variáveis espaciais, devido à topografia ou outros 

factores não podem ser incluídos. Tipos de dados de entrada necessários para o modelo AERMOD incluem: 

dados de origem, dados meteorológicos (pré-processados pelo modelo AERMET), dados do terreno, 

informações sobre a natureza da rede e receptor de pré-desenvolvimento ou concentrações de poluentes 

de base. 

 

A versão 7.9 da AERMOD e seus pré-processadores foram utilizados no estudo. 

 

4.2.2 Requisitos Meteorológicos 

Na ausência de dados meteorológicos de superfície no local, foi utilizados para o estudo superfície de MM5 

por hora e dados de perfil para o período 2012-2014 (Secção 3.2). 

 

4.2.3 Modelagem de Domínio 

A dispersão de poluentes esperados que surjam das actividades propostas foi modelada por uma área de 3 

km (leste-oeste) por 3 km (norte-sul). A área foi dividida em uma matriz de grade com uma resolução de 60 

m, com o projetco localizado centralmente. AERMOD calcula as concentrações ao nível de base (1,5 m 

acima do nível do solo) a cada grade e ponto receptor discreto. 

 

4.2.4 Apresentação dos Resultados 

A modelagem de dispersão foi realizada para determinar os níveis de concentrações mais altos por hora, 

mais altas diárias e médias anuais de base para cada um dos poluentes considerados no estudo. Períodos 

médios foram selecionados para facilitar a comparação das concentrações de poluentes previstos para os 

critérios de qualidade do ar ambiente e inalação de saúde relevantes. 
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Os resultados são fornecidos principalmente em forma de isopletos para apresentar áreas de excedência 

dos critérios de avaliação. Isopletos de concentração de nível base apresentados nesta secção descrevem 

valores interpolados a partir das concentrações simuladas por AERMOD para cada um dos pontos de grade 

do receptor especificado. O leitor deve tomar nota que o isopleto mostrando concentrações de 1 hora ou 24 

horas reflectem a segunda concentração mais alta de 1 hora ou 24 horas simulada em locais de receptores 

de rede e não a freqüência na qual a concentração específica ocorreu durante o período de simulação. 

parcelas separadas de isopletos são dadas para indicar as frequências de excedência.  

 

Parcelas de isopletos reflectem as concentrações ao nível de base incrementais (GLCs). Devido à 

indisponibilidade de concentrações ambiente de base, as concentrações de poluentes cumulativos não 

puderam ser determinadas. O leitor é lembrado de que a avaliação nesta secção é baseada nas 

especificações do projecto recebidas da CES. 

 

Também deve-se notar que os critérios de qualidade do ar ambiente aplicam-se a áreas onde os 

regulamentos de Saúde e Segurança Ocupacional não se aplicam, portanto, fora da área de propriedade ou 

arrendamento. Critérios de qualidade do ar ambiente não são, portanto, os indicadores de saúde 

profissionais, mas aplicável a áreas onde o público em geral tem acesso ou seja, fora do local. 

 

4.3 Resultados da Simulação de Dispersão, Riscos de Saúde e Triagem de Incômodo - Fase 
Operacional 

 

Poluentes com potencial para resultar em impactos na saúde humana e avaliados neste estudo incluem CO, 

NO2, PM2.5, PM10, PAHs, dioxinas e furanos e VOCs.  

A metodologia de avaliação de impacto, como discutido na secção 4.2 foi seguida. Parcelas de isopleto são 

fornecidas para todos os poluentes onde a excedência dos NAAQSs relevantes foram simuladas.  

 

4.3.1 Impacto de PM10 

A parcela para a frequência diária de excedência (FOE) PM10 não mitigada é fornecida na Figura 10 para o 

ano 2014 (cenário não mitigado). As parcelas anuais médias para os cenários não mitigados e mitigados 

também são fornecidas na Figura 11 e Figura 12, respectivamente. A FOE diária de PM10 simulado e GLCs 

médios anuais resulta em excedência da respectiva directriz da OMS (cenário não mitigado). Os impactos 

estendem-se fora do limite da planta da EcoFarm para cerca de 3 a 4 km ao noroeste do local. No entanto, 

a excedência das directrizes não ocorreu nos AQSRs próximos (Vilas de Tomeceni, Goba e Chemba). 

 

Para o cenário mitigado, a excedência diária e anual das directrizes da OMS para PM10 não ocorreu fora do 

limite da planta da EcoFarm. 
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Figura 10: Área de excedência do 24 horas OMS IT-3 para PM10 devido às actividades operacionais 

(não controlado)   

Legenda: Air Quality Impact Assessment = Avaliação de Impacto da Qualidade do Ar; Area of Exceedance of the 24 – Hour WHO 

Interim Target 3 Value for PM10 = Área de Excedência de 24 - Horas Valor Interino 3 da OMS para PM10; WHO Allowed FOE for PM 10 

per annum = OMS permitiu FOE para PM10 por ano; 4 Days of Exceedance of 75 µg/m
3 

= 4 Dias de Excedência de 75 µg/m
3 

; 

Unmitigated Scenario = Cenário não mitigado; Emissions exceeds stantard = Emissões excedem o padrão; EcoFarm Plan Boundary = 

Limites da Planta da EcoFarm. 
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Figura 11: Média anual simulada de GLCs de PM10 devido às actividades operacionais (não 

controlado) 

Legenda:  Simulated Annual Average PM10 Concentration = Concentração Média Anual Simulada para PM10; WHO Annual PM10 

Interim Target 3 Value = Valor Interino 3 da Anual OMS para PM10; Unmitigated Scenario = Cenário não mitigado; Emissions exceeds 

stantard = Emissões excedem o padrão; EcoFarm Plan Boundary = Limites da Planta da EcoFarm. 

 

 

Figura 12:  Média anual simulada de GLCs de PM10 devido às actividades operacionais (controlado) 

Legenda:  Simulated Annual Average PM10 Concentration = Concentração Média Anual Simulada para PM10; WHO Annual PM10 

Interim Target 3 Value = Valor Interino 3 da Anual OMS para PM10; Mitigated Scenario = Cenário mitigado; Emissions exceeds stantard 

= Emissões excedem o padrão; EcoFarm Plan Boundary = Limites da Planta da EcoFarm. 
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4.3.2 Impacto de PM2.5  

A parcela para a frequência diária de excedência (FOE) não mitigada de PM2.5 é fornecida na Figura 13 para 

o ano 2014 (cenário não mitigado). As parcelas anuais médias para os cenários não mitigados e mitigados 

também são fornecidas na Figura 14 e Figura 15, respectivamente. A FOE diária de PM2.5 simulado e GLCs 

médios anuais resultam em excedência das respectivas directrizes da OMS (cenário não mitigado). Os 

impactos estendem-se fora do limite da planta da EcoFarm para cerca de 3 a 4 km ao noroeste do local. No 

entanto, a excedência das directrizes não ocorreu nos AQSRs próximos (Vilas de Tomeceni, Goba e 

Chemba). 

 

Para o cenário mitigado, a excedência diária e anual das directrizes da OMS para PM10 não ocorreu fora do 

limite da planta da EcoFarm. 

 

 

Figura 13: Área de excedência do 24 horas OMS IT-3 para PM2.5 devido às actividades operacionais 

(não controlado) 

Legenda:  Simulated Annual Average PM2.5 Concentration = Concentração Média Anual Simulada para PM10; WHO Annual PM2.5 

Interim Target 3 Value = Valor Interino 3 da Anual OMS para PM2.5; Unmitigated Scenario = Cenário não mitigado; Emissions exceeds 

stantard = Emissões excedem o padrão; EcoFarm Plan Boundary = Limites da Planta da EcoFarm. 
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Figura 14: Médias anuais simuladas de GLCs de PM2.5 devido a actividades operacionais (não 

controlado) 

Legenda: Air Quality Impact Assessment = Avaliação de Impacto da Qualidade do Ar; Area of Exceedance of the 24 – Hour WHO 

Interim Target 3 Value for PM2.5 = Área de Excedência de 24 - Horas Valor Interino 3 da OMS para PM2.5; WHO Allowed FOE for PM2.5 

per annum = OMS permitiu FOE para PM2.5 por ano; 4 Days of Exceedance of 75 µg/m
3 

= 4 Dias de Excedência de 75 µg/m
3 

; 

Unmitigated Scenario = Cenário não mitigado; Emissions exceeds stantard = Emissões excedem o padrão; EcoFarm Plan Boundary = 

Limites da Planta da EcoFarm. 

 

 

Figura 15: Médias anuais simulados de GLCs de PM2.5 devido a actividades operacionais (controlado) 

Legenda:  Simulated Annual Average PM2.5 Concentration = Concentração Média Anual Simulada para PM10; WHO Annual PM2.5 

Interim Target 3 Value = Valor Interino 3 da Anual OMS para PM2.5; Mitigated Scenario = Cenário mitigado; Emissions exceeds stantard 

= Emissões excedem o padrão; EcoFarm Plan Boundary = Limites da Planta da EcoFarm. 
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4.3.3 SO2, CO, NO2 e Impactos de Poluentes Não-critérios  

 

Foram simulados impactos não mitigados para o projecto por hora e/ou anual (de curto prazo e/ou longo 

prazo) de SO2, CO, NO2, POM, PAHs, Dioxinas e Furanos. Todos os impactos foram de um modo geral 

baixos e caem abaixo de seus respectivos padrões ou directrizes, com a exceção de NO2 (Tabela 9). 

 

A extensão da excedência além do limite da planta da EcoFarm devido ao NO2 é ilustrada na Figura 16. Os 

impactos estendem-se fora do limite da planta da EcoFarm para cerca de 500 metros a noroeste do local. O 

impacto média anual simulado de SO2 também é ilustrado na Figura 17. 

 

 

Figura 16: Médias anuais simulados de GLCs de NO2 devido a actividades operacionais (controlado) 

Legenda:  Simulated Annual Average NO2 Concentration = Concentração Média Anual Simulada para NO2; Mozambican Annual 

Average NO2 Concentration = Concentração Anual Ambiente de NO2 de Moçambique; Mitigated Scenario = Cenário mitigado; 

Emissions exceeds stantard = Emissões excedem o padrão; EcoFarm Plan Boundary = Limites da Planta da EcoFarm. 
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Figura 17: MédiAs anuais simuladas de GLCs de SO2 devido a actividades operacionais (controlado) 

Legenda:  Simulated Annual Average SO2 Concentration = Concentração Média Anual Simulada para SO2; Mozambican Annual 

Average SO2 Concentration = Concentração Anual Ambiente de SO2 de Moçambique; Mitigated Scenario = Cenário mitigado; 

Emissions exceeds stantard = Emissões excedem o padrão; EcoFarm Plan Boundary = Limites da Planta da EcoFarm. 

 

Tabela 9: Incrementos máximos de GLCs para SO2, CO, NO2 e poluentes não-critérios no limite da 

Planta da EcoFarm 

Poluentes 
Curto prazo /  

Por hora (µg /m³) 

Padrão/ Directriz - 

µg/ m³ (Fonte) 

Longo prazo /  

Anual (µg / ³)) 

Padrão/ Directriz - µg/ 

m³ (Fonte) 

NO2 308.65 190 (Moçambique) 16.82 10 (Moçambique) 

SO2 101.53 800 (Moçambique) 5.53 40 (Moçambique) 

CO 1059.96 

30 000 

(Moçambique) – 

– 

POM 0.2 2.5 (TCEQ) 0.01 0.25 (TCEQ) 

PAHs 0.2 0.5 (TCEQ) 0.01 0.05 (TCEQ) 

Dioxinas & Furanos – – 1.05E-08 3.00E-08 (TCEQ) 

 

4.3.4 Fase de Arranque 

Concentrações máximas incrementais simuladas nos limites da planta da EcoFarm devido a condições de 

arranque são apresentadas na Tabela 10 (esta é a operação máxima estimada quando o óleo combustível 

suplementar é utilizado). Foram assumidas piores condições meteorológicas. Os resultados mostram 

conformidade com os padrões de concentração ou directrizes adoptadas para cada um dos poluentes, com 

excepção de SO2. A extensão da excedência do impacto de SO2 para além do limite da planta da EcoFarm 

(cerca de 50 a 100 m) é ilustrada na Figura 18.       
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Tabela 10: Incremental máximo de GLCs no limite da Plantada  EcoFarm devido a condições de 

arranque  

Poluentes 
Curto prazo /  

Por hora (µg /m³) 

Padrão/ Directriz - 

µg/ m³ (Fonte) 

Curto prazo /  

Diário (µg /m³) 

Padrão/ Directriz - µg/ 
m³ (Fonte) 

PM10 – – 7.02 75 (OMS IT-3) 

PM2.5 – – 5.14 37.5 (OMS IT-3) 

CO 8.9 30 000 (Moçambique) – – 

POM 0.2 2.5 (TCEQ) – – 

PAHs 0.0021 0.5 (TCEQ) – – 

SO2 979.11  800 (Moçambique) 153.56 50 (OMS IT-2) 

NO2 98.0 190 (Moçambique) – – 

VOCs 2.28 1000 (TCEQ) – – 

 

 

Figura 18: GLCs de SO2 simulados máximos por hora devido a condição de arranque 

  

Legenda:  Simulated Highest Hourly  SO2 Concentration = Maior Concentração de SO2 por hora Simulada; Mozambican Hourly 

Ambient SO2 Standard = Padrão Ambient de SO2 por hora de Moçambique; Start-up Conditions = Condições de arranque; Emissions 

exceeds stantard = Emissões excedem o padrão; EcoFarm Plan Boundary = Limites da Planta da EcoFarm. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÃO 

5.1 Principais conclusões 

A avaliação de impacto quantitativo da qualidade do ar foi conduzida para actividades da fase operacional 

do projecto. As actividades de construção e de encerramento foram avaliadas qualitativamente. A avaliação 

incluiu um estudo do meio receptor, assim como a estimativa das emissões atmosféricas, a simulação de 

níveis de poluentes e determinação da significância dos impactos. 

 

As principais conclusões da avaliação são: 

 O ambiente receptor: 

o A área é dominada por fortes ventos dos ventos fortes do sul, leste-sudeste e sudeste. Impactos 

na qualidade do ar de Longo-prazo são, portanto, esperados a serem mais significativos para o 

noroeste, oeste-noroeste e noroeste da área do projecto. Uma velocidade média do vento de 

3,5 m/s foi registada ao longo do período 2012-2014. 

 

o Os níveis de poluentes do ar ambiente na região estão actualmente afectados pelas seguintes 

fontes de emissão; agricultura; gases de escape emitidos por veículos; fontes de mineração; 

estradas não pavimentadas, biomassa e queima de combustível doméstico; e áreas abertas 

expostas à erosão eólica. 

 

o Receptores sensíveis ao redor do limite da EcoFarm compreendem vilas e comunidades, 

incluindo Chemba (localizada a 3,5 km a leste), Goba (localizada a 7,6 km a norte), Tomceni 

(localizada a 9,4 km ao noroeste) e Calamo (localizada a 6 km a sudeste). 

 

 Impacto do Projecto proposto: 

o Fases de construção e de encerramento: 

 Emissões da fase de construção e de encerramento não foram quantificadas, uma vez 

que o cronograma da construção e de encerramento não estavam disponíveis, devido à 

sua natureza temporária, e a probabilidade de que essas actividades não ocorrerão 

simultaneamente em todas as partes do local. 

 A classificação de significância de “muito baixa” foi atribuída a potenciais impactos na saúde de 

inalação associados com todos PM e de poluentes gasosos durante a fase de construção e 

encerramento.  

  

o Fase operacional: 

 Emissões de PM da fase operacional (PM2.5 e PM10) e emissões gasosas (CO, NO2, SO2, 

POM, PAHs, dioxinas e furanos e VOCs) foram quantificadas e utilizadas na simulação de 

impactos da fase operacional, bem como as condições de arranque. 

 

 A simulação de PM10 e PM2.5 FOE diária e médias anuais GLCs resultam em excedência das 

respectivas directrizes da OMS (cenário sem mitigação) na fase operacional. Os impactos 

estendem-se fora do limite da planta da EcoFarm para cerca de 3 a 4 km ao noroeste do 

local. No entanto, a excedência das directrizes não ocorreu próximo aos AQSRs (Vilas de 

Tomeceni, Goba e Chemba). 

 

 Para o cenário mitigado, a excedência do PM10 diário e directrizes anuais não ocorreu fora do 

limite da planta da EcoFarm.   
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 Impactos na qualidade do ar devido às emissões gasosas da fase operacional (CO, SO2, 

POM, PAHs, dioxinas e furanos) foram geralmente todos baixos e caem abaixo de seus 

respectivos padrões ou diretrizes, com a excepção de NO2. O impacto devido ao NO2 

estende-se fora do limite da planta da EcoFarm para cerca de 500 metros ao noroeste do 

local, mas não em nenhum dos AQSR. 

 

 Impactos da qualidade do ar devido às condições de arranque (PM2.5, PM10, CO, NO2, PAHs, 

dioxinas e furanos) foram todos geralmente baixos e caem abaixo de seus respectivos 

padroes ou directrizes, com a excepção de SO2. O impacto devido ao SO2 estende-se fora do 

limite da planta da EcoFarm por cerca de 50 a 100 metros ao noroeste do local, mas não em 

nenhum AQSR 

 

5.2 Recomendações 

 

Para garantir o menor impacto possível sobre os AQSRs próximos e o meio ambiente, são recomendadas 

as seguintes medidas de mitigação:  

 

Fase operacional: 

 A implementação de controles de emissão (precipitador eletrostático (ESP) ou purificador húmido 

completo), conforme especificado no projecto da planta de co-geração. 

 

Fase de construção e encerramento: 

 Impactos na qualidade do ar durante a fase construção de encerramento seriam reduzidos através 

de medidas básicas de controle, tais como limitar a velocidade de camiões de transporte; limitar 

viagem desnecessária de veículos nas estradas não tratados; e aplicar sprays de água com 

regularidade em secções não pavimentadas.  

 Quando os camiões de transporte precisarem de usar vias públicas, os veículos precisam de ser 

limpos de toda a lama e material coberto para minimizar que a poeira voe.   

 A estrada de entrada para as obras também precisa ser mantida limpo para minimizar carregamento 

de lama sobre a via pública. 

 

5.3 Classificação do Impacto 

 

A metodologia de classificação de impacto fornecida pela CES foi utilizada para estimar os impactos 

(secção 7 Apêndice A). A avaliação de impacto baseia-se em uma metodologia semi-qualitativa, segundo o 

qual a frequência, probabilidade, a duração, a extensão e a magnitude de cada impacto tem que ser 

estimados. A classificação de impacto para o projecto proposto está resumida na Tabela 11. 

 

De acordo com a metodologia, os impactos na saúde associados com PM10 e PM2.5 não mitigados tem um 

nível de significância de risco considerado risco “Moderado”, enquanto os impactos de saúde associados 

com PM10 e PM2.5 mitigados tem um nível de significância de risco que foi considerado risco “baixo”.  

 

Com relação aos impactos de SO2, NO2, CO, POM, PAHs, Dioxinas e Furanos, o nível de significância está 

previsto a ser risco “moderado”. 
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Tabela 11: Classificação de avaliação de impacto da fábrica da EcoFarm e planta de co-geração  

Parâmetro do 

impacto  

Escala Temporal Escala Espacial Gravidade Probabilidade Significância 

Fase 

Operacional 

Fase de 

arranqu

e 

Fase 

Operacional 

Start-up 

phase 

Fase 

Operacional 

Fase de 

arranque 

Fase 

Operacional 

Fase de 

arranque 

Fase 

Operacional 

Fase de 

arranque 

Impactos de PM10 e 

PM2.5 (não mitigado) 
Longo prazo 

Longo 

prazo 
Regional 

Área de 

Estudo 
Moderate Ligeiro Definitivo Definitivo Moderada Moderada 

Impactos de PM10 e 

PM2.5 (mitigado) 
Longo prazo 

Longo 

prazo 
Localizado Localizado Ligeiro Ligeiro Provável Provável Baixa Baixa 

Impacto de SO2  Longo prazo 
Longo 

prazo 
Localizado 

Área de 

Estudo 
Ligeiro Moderado Definitivo Definitivo Moderada Moderada 

Impacto de NO2  Longo prazo 
Longo 

prazo 

Área de 

Estudo 
Localizado Moderate Ligeiro Definitivo Definitivo Moderada Moderada 

Impactos  de CO, 

POM, PAHs, 

Dioxinas & Furanos  

Longo prazo 
Longo 

prazo 
Localizado Localizado Ligeiro Ligeiro Definitivo Definitivo Moderada Moderada 
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