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RESUMO NÃO TÉCNICO
A Suni Resources SA é uma empresa moçambicana focada principalmente na indústria de
mineração de grafite e pretende desenvolver uma mina de grafite na área do Projeto Balama
(referida como “local do Projeto” ou “local”) localizada no distrito de Balama, na província de Cabo
Delgado a norte de Moçambique. O local do projeto está localizado a aproximadamente 6 km a
sudeste da vila de Balama e a 56 km a sudoeste da cidade de Montepuez. A área de licença
(Licença de Exploração 4118) cobre aproximadamente 6.000 ha dentro dos quais existem dois
recursos que se pretende explorar.
Cada depósito contém grafite de flocos grandes, ideal para produzir material ânodo de classe
econômica para bateria, que será vendido nos mercados americano e asiático para uso primário
em baterias de íon de lítio. As baterias de armazenamento de íon de lítio são usadas para energia
limpa e renovável.
A Coastal & Environmental Services (CES) Moçambique Limitada Lda, foi nomeada pela Suni
Resources para concluir esta Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) e garantir o
cumprimento das Leis Ambientais Nacionais, bem como vários padrões internacionais. A CES é
uma empresa registrada em Moçambique no Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento
Rural (MITADER) e possui sólidos conhecimentos e equipes multidisciplinares para conduzir
avaliações de impacto ambiental e programas de gestão ambiental.
Os objetivos principais de um processo da AIAS são a identificação e avaliação de impactos
ambientais e sociais e riscos críticos, para que:
•
•
•
•

Possa-se tomar uma decisão sobre se deve ou não prosseguir com o projeto,
Modificações no projeto para reduzir impactos e riscos possam ser feitas,
As condições sob as quais o projeto pode prosseguir são divulgadas, e
Estratégias de gerenciamento possam ser apresentadas para reduzir a importância dos
impactos negativos e aprimorar os positivos.

Estes últimos serão discutidos em detalhes no Programa de Gestão Ambiental e Social (PGAS)
produzido como parte do processo da AIAS.
Abaixo está uma lista das principais descobertas que foram identificadas pelo processo da AIAS.
As principais acções de mitigação e gestão propostas, necessárias para reduzir os riscos ambientais
para um nível aceitável são apresentadas como uma lista consolidada, no capítulo 13 do relatório.
Principais conclusões da avaliação da hidrogeologia
A Zona de Influência Simulada (ZIS) criada pela desidratação dos poços de mina abertas durante a
fase operacional não afetará os usuários próximos de água subterrânea (vila de Lapua) após os 34
anos de mineração. A drenagem perene que flui em direção ao nordeste, passando pela área de
mineração para o sudeste, pode ser interceptada pelo ZIS após o período de 34 anos de mineração.
No entanto, essa observação só pode ser confirmada após pelo menos 10 a 11 anos de mineração.
A extensão máxima do ZIS após 34 anos de mineração é relativamente pequena, sendo
aproximadamente 1 km em direção ao sudoeste e 800m em direção ao nordeste, longe das duas
áreas de poço.
O ZIS pode cruzar o sistema de barragem no noroeste da área do projeto, o que pode levar a
algumas perdas de armazenamento de água. No entanto, isso pode ser limitado através de práticas
de construção e compactação bem implementadas durante o desenvolvimento. As áreas
delimitadas das áreas húmidas também serão interceptadas pelo ZIS, mas devido aos impactos
diretos associados ao desvio do poço e do córrego, os impactos cumulativos da desidratação do
poço nas zonas húmidas são limitados a nenhum impacto à medida que a mineração progride.
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A lixiviação em massa e a migração de concentração das instalações de armazenamento de rejeitos
(TSF) e Depósitos dos Resíduos Rochosos (WRD) foram simuladas como parte da avaliação de
impacto no sistema de águas subterrâneas. Os resultados indicam que, devido à proximidade das
duas WRDs e pilhas de estocagem às áreas de poço aberto, a pluma de massa será atraída para
as fossas como um efeito da desidratação. Isso implicaria que qualquer contaminação que
emanasse dessas instalações de resíduos pudesse ser mitigada pela captação de água dos poços
abertos e pelo uso subsequente como água de processo.
A instalação da TSF, localizada ao norte da área de mineração, indica movimento de massa a
jusante em direção ao leste, após a diminuição da elevação e do fluxo de drenagem. A extensão
estimada em que a pluma se moverá ao longo de 34 anos é de aproximadamente 500 m a 700 m.
Esta observação implica uma taxa de migração de 15 m/a em direção a leste a partir da fronteira
do TSF. A extensão da pluma não atinge nenhum usuário de água subterrânea vizinho e apenas
um recurso de água subterrânea será perdido durante a construção da instalação da TSF. Este é
um poço cavado à mão e não um poço construído com bomba manual. O fornecimento alternativo
de água precisará ser fornecido a esses usuários de água subterrânea.
A fase pós-operação foi simulada ao longo de um período de 50 anos, usando uma abordagem
conservadora em relação à evaporação das águas subterrâneas das áreas de poço aberto, bem
como as concentrações de massa das áreas de TSF e WRD.
Os poços abertos inundarão durante a fase pós-operação, aumentando a área de superfície coberta
pelas águas subterrâneas e apresentando uma maior área de superfície evaporativa. O poço aberto
funcionaria como uma fossa, atraindo água subterrânea para substituir a água perdida devido à
evaporação, pois a evaporação anual é quase o dobro da precipitação anual (1: 2). O nível da água
subterrânea se estabeleceria e manteria em uma cabeça hidráulica estimada de 20 mbgl após a
inundação do poço. Nesse nível da cabeça hidráulica, o ZIS é muito restrito de 500 m a 600 m
radialmente ao redor das áreas de poço aberto, e especificamente no poço de Lennox (Figura 7-2).
Portanto, não há impacto a longo prazo em nenhum usuário de água subterrânea, e o ZIS não cruza
o açude ao norte. Isso significa que poderia ser usado como fonte de abastecimento de água ou
instalação de aquicultura como parte de um projeto social durante as operações de pós-mineração
e fase de reabilitação.
As operações pós-mineração indicam impactos limitados da zona de influência criada pela
evaporação (± 500 m), pois a pluma de massa só se estenderia mais a leste por aproximadamente
900 m no pior cenário.
Os cenários de inundação do poço indicaram que o descomissionamento do açude a montante e o
re-desvio do córrego para fluir pelas áreas do poço aberto poderiam melhorar a qualidade da água
do lago do poço. A inundação constante do poço aberto durante eventos de chuva aumentaria o
potencial de diluição.
As plumas de massa do WRD seriam atraídas para as áreas a céu aberto e o movimento de
massa se estenderia ainda mais para o leste e sul ao longo dos 50 anos após as operações de
mineração. Isso pode resultar em uma possível interseção com os usuários de água subterrânea
diretamente ao sul do TSF.
Foram identificados 26 impactos, dois dos quais moderados e vinte e quatro baixos, se as medidas
de mitigação recomendadas forem implementadas.
Principais conclusões da avaliação geoquímica
A avaliação geoquímica incorpora uma campanha de amostragem, a primeira em Balama. No
entanto, as 20 amostras do núcleo de perfuração não são suficientes para caracterizar a
variabilidade potencial na geoquímica, e portanto, essa avaliação assumiu que os resultados da
amostra indicam a geoquímica geral do minério de Balama, minério subeconômico e pegmatita.
Embora este estudo seja uma avaliação geoquímica preliminar, o nível de detalhe é suficiente para
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identificar impactos e avaliar sua significância. No entanto, será necessária uma amostragem de
acompanhamento durante a fase de projeto detalhado para entender melhor os riscos potenciais
da qualidade da água. Também são fornecidas medidas de mitigação, mas novamente é necessário
um melhor entendimento da geoquímica do local para fornecer mais detalhes sobre essas medidas
de mitigação e determinar se todos são necessários. Isso deve ser feito durante a fase de viabilidade
detalhada do projeto.
A seguir são apresentados os principais resultados da avaliação geoquímica preliminar:
•

As instalações de resíduos de minas consideradas incluem minério, minério subeconômico
e rochas residuais. Os rejeitos foram excluídos desta avaliação porque não havia uma
amostra para testes geoquímicos.
• A principal interação entre estoque de minérios/estoques e o(s) sistema(s) de água
subterrânea no local será a infiltração de água da chuva nos estoques, o que resulta em
infiltração das pegadas dos estoques no perfil subjacente do solo. Durante a sua passagem
pelo estoque, as reações geoquímicas adicionam acidez e elementos dissolvidos à água
(a água resultante não terá inevitavelmente um pH baixo, que dependerá da extensão da
oxidação de enxofre no estoque).
• A modelagem geoquímica indicou uma variedade de valores potenciais de parâmetros e
componentes aquosos na infiltração de estoques de minério e sub-econômico. Os
intervalos modelados são apresentados na Tabela 6 do relatório de geoquímica e
resumidos aqui:
o

o
o
o

•

•
•

Espera-se que o pH da infiltração de minério seja neutro a curto prazo, conforme
determinado a partir de resultados de testes geoquímicos estáticos. No entanto,
estoques de minério subeconômico/rocha residual podem eventualmente
desenvolver infiltração de ácido. Ainda não se sabe se a infiltração de ácido se
desenvolverá e o prazo potencial, neste estágio, uma vez que os resultados dos
testes cinéticos não foram conduzidos para esta avaliação preliminar preliminar.
Espera-se que a salinidade da infiltração de minério esteja entre 5 000 e 15 000
mg/L. Isso pode aumentar se a infiltração se tornar ácida.
A salinidade está principalmente na forma de concentrações de Na, Ca e SO4
(sulfato).
Espera-se que a concentração de sulfato de infiltração de minério esteja na faixa de
1 000 a 5 000 mg/L. Estimativas preliminares sugerem que isso pode aumentar para
6.000 mg/L se a infiltração se tornar ácida. No entanto, isso precisará ser confirmado
através de testes geoquímicos cinéticos.

Os resultados preliminares de testes geoquímicos estáticos neste relatório indicam que o
minério, especialmente o minério subeconômico, é Potencialmente Gerador de Ácido (PGA).
No entanto, a presença de calcita neutralizadora de ácido, seu potencial limitado de
neutralização e a contribuição do enxofre del S para o risco de drenagem ácida permanecem
incertas. Isso se reflete no resultado do teste de Geração de Ácido Líquido (GAL), que
sugere que o composto S1 (minério) não é PGA. Parece que esses fatores podem alterar
significativamente o risco de drenagem ácida. Portanto, são necessários mais testes
geoquímicos.
Como precaução até que novos resultados dos testes estejam disponíveis, deve-se esperar
a infiltração de ácido nos estoques de minério e sub-econômico.
É necessário um estudo de trade-off para equilibrar os custos técnicos, financeiros e de
engenharia de medidas para gerenciar/mitigar essa infiltração e os possíveis benefícios em
termos de impactos a jusante. Como precaução, são necessárias medidas de
gerenciamento e controle para reduzir a infiltração do estoque de minério e sub-econômico.

Dois impactos foram identificados e ambos podem ser mitigados de Moderado Negativo para Baixo
Negativo, usando medidas de mitigação, como manuseio seletivo (separação de PGA e minério
não-PGA) e a colocação de um revestimento, drenos ou cobertura.
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Principais conclusões da avaliação botânica
A área de estudo é composta principalmente de terras agrícolas intercaladas com pequenos
fragmentos de vegetação natural que são classificados como Floresta Secundária de Miombo. Dos
138 táxons registrados no local, apenas duas espécies (Sterculia appendiculata e Sterculia
quinqueloba) são classificadas como vulneráveis na Lista Vermelha de Dados de Moçambique.
A área de estudo foi fortemente transformada e, como tal, nenhuma área de alta sensibilidade foi
registrada. No entanto, os pequenos fragmentos remanescentes da Floresta Secundária de Miombo
ainda fornecem alguma função do ecossistema na forma de refúgio para espécies da fauna, como
fonte de sementes para vegetação natural, ligando o solo para evitar erosão e, em alguns casos,
como corredor ecológico.
As principais questões botânicas surgem da necessidade de remover a cobertura natural existente
da vegetação onde quer que a infraestrutura relacionada à mina precise ser construída, e os poços
da mina sejam estabelecidos. Dado o nível de limpeza que já ocorreu, na escala espacial da área
de estudo, os impactos são considerados de moderados a baixos e podem ser mitigados evitando
áreas de alta sensibilidade, utilizando estradas existentes, implementando um corredor ecológico e
reabilitando áreas impactadas que não são mais necessárias.
Principais conclusões da avaliação da fauna
A diversidade da fauna da região é empobrecida devido à longa história do uso da terra na
agricultura e à caça insustentável da fauna. As populações de grupos faunais não utilizados, p.
anfíbios e répteis, provavelmente estão em declínio devido à perda de habitat resultante da
derrubada de arbustos e/ou dos frequentes incêndios acesos por pessoas durante a estação seca
para a derrubada de vegetação. No entanto, apesar da área do projeto ser altamente impactada,
onze répteis, incluindo dois SCC, doze anfíbios, incluindo um SCC, oitenta e uma espécies de aves,
incluindo oito SCC e duas espécies de mamíferos foram registrados no local durante a pesquisa de
campo. Os habitats remanescentes para espécies de fauna, embora degradados, são considerados
altamente sensíveis, pois são os únicos refúgios disponíveis para espécies de fauna na área. Os
habitats considerados de alta sensibilidade incluem a mata ribeirinha, Inselbergs, os pequenos
fragmentos remanescentes da floresta secundária de Miombo e as zonas úmidas sazonais, devido
à sua extensão limitada e à montagem de espécies da fauna. Todas as terras agrícolas na área do
projeto são consideradas de baixa sensibilidade
Todos os grupos de fauna (répteis, anfíbios, aves e mamíferos) sofrerão uma perda geral de
biodiversidade devido a impactos variados. Isso inclui, mas não pode ser limitado a:
•
•
•
•
•
•

Perda direta de habitat.
Rompimento e deslocamento de abrigos de espécies da fauna, áreas de alimentação e
criação.
Aumento da mortalidade relacionada a um aumento no número de veículos do projeto que
usam estradas.
Aumento da caça como resultado do afluxo de pessoas que procuram emprego e aumento
associado da dependência da comunidade local em relação à fauna, tanto para venda de
alimentos quanto para dinheiro.
Matança de répteis, cobras especificamente devido a preocupações de segurança.
Várias formas de poluição associadas ao tráfego e desenvolvimento.

Com exceção de um impacto (aumentos nas interações entre seres humanos e animais silvestres)
que é de significância moderada, os impactos das atividades do projeto na fauna que vive na área
de estudo serão baixos se as medidas de mitigação recomendadas forem implementadas.
Principais conclusões da avaliação das águas superficiais
Os impactos negativos existentes nos habitats aquáticos da área estão associados à limpeza da
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vegetação ripária para o cultivo das culturas e à construção de estradas e travessias de rios para
fornecer acesso a terras agrícolas e propriedades rurais. Essas atividades resultaram em
instabilidade localizada na margem do rio, erosão do solo e aumento da entrada de sedimentos,
preenchimento de poças de refúgio mais profundas e também maior turbidez do que o normal nos
rios após eventos de chuva.
As observações de campo indicaram que a integridade do habitat aquático na área do projeto da
mina foi modificada. Embora tenha ocorrido perda e modificação de habitat natural e biota, as
funções básicas do ecossistema ainda são predominantemente inalteradas. O rio que chega na
área do projeto se enquadra em uma integridade de habitat da categoria C (depois de Kleynhans,
1996 e Kemper, 1999). No entanto, nos tributários superiores do rio Mehucua, onde as densidades
populacionais humanas são baixas, os impactos ambientais na qualidade, diversidade, tamanho e
variabilidade do habitat aquático estão presentes em um número menor de locais e também são
limitados em gravidade.
Em termos de significância, as modificações na integridade do habitat nessas correntes de captação
superior são consideradas pequenas a moderadas e entrariam na categoria B após Kleynhans
(1996) e Kemper (1999). Nesta categoria, a integridade do habitat é descrita como amplamente
natural, com poucas modificações, e uma pequena mudança no habitat natural e na biota pode ter
ocorrido, mas as funções do ecossistema são essencialmente inalteradas.
Testes de qualidade da água in situ e ex situ indicaram que, em geral, a qualidade da água nos rios
Namiticu, corrego Lapa, Mehuca e Naconha eram boas quando comparadas às várias diretrizes
relevantes sobre qualidade da água. Além disso, a contribuição percentual moderado/alto (25 - 30%)
de Ephemeroptera, Trichoptera e Plecoptera (taxa EPT) para a assembléia geral de invertebrados
na área geral indica que a integridade biótica permanece alta, apesar dos impactos da liberação da
zona ribeirinha e da carga de sedimentos aumenta devido às práticas agrícolas locais.
A infraestrutura de mineração está situada na extremidade inferior da pequena bacia hidrográfica
do córrego da Lapa. O córrego é o único curso de água na área de mineração que deságua no rio
Namiticu, muito maior. O Namiticu é sazonal e deixa de fluir durante a estação seca. Cerca de 90%
da precipitação anual de 1.048 mm ocorre nos quatro meses de dezembro a março, e isso resulta
nos rios fluindo fortemente, com energia considerável para captar e transportar sedimentos, a
maioria dos quais será transportada para o perene rio Mehucua. Dados de qualidade da água
indicam que Namiticu e Naconha carregam altas cargas de sedimentos durante os altos fluxos da
estação chuvosa. A introdução de cargas adicionais de sedimentos devido às atividades de
mineração deve ser evitada.
Os solos expostos podem levar a vários impactos, como erosão, produção de sedimentos e perda
do solo superficial (o solo superficial é essencial para o crescimento bem-sucedido das plantas e
deve ser conservado sempre que, uma vez perdido, o solo superficial é extremamente difícil de
restaurar). Isso pode resultar no acúmulo de sedimentos e detritos orgânicos nos cursos de água.
A sedimentação pode ter graves impactos negativos nos ambientes aquáticos receptores. Isso inclui
turbidez aumentada (que diminui a penetração da luz na água, reduzindo assim as atividades
fotossintéticas na coluna d'água), concentração reduzida de oxigênio na coluna d'água e no
ambiente bentônico e a sufocação da biota bentônica, resultando na perda de alimentos e nas
camas reprodutoras. Isso pode ter graves impactos negativos a longo prazo nos habitats aquáticos.
Materiais perigosos e poluentes químicos (por exemplo, hidrocarbonetos de máquinas e veículos,
reagentes de flutuação, cimento e tintas não curados), além de detergentes e sabão para lavar
roupa, efluentes domésticos mal tratados do campo de alojamento e trabalhadores que usam zonas
ribeirinhas para abluções, todos podem poluir recursos hídricos subterrâneos e superficiais. Esses
poluentes podem ser prejudiciais à biota aquática e impactar na qualidade da água potável para
comunidades e gado doméstico a jusante. Derramamentos de hidrocarbonetos e outros poluentes
podem levar a anormalidades e fatalidades no desenvolvimento de espécies de invertebrados.
Durante a construção e operação, as obras de terraplenagem associadas à mineração podem
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alterar a topografia natural. Isso pode destruir as linhas de drenagem e/ou alterar os padrões de
fluxo natural dentro da área do projeto. Um sistema fluvial específico apoiará um conjunto único de
espécies adaptadas às condições de fluxo prevalecentes que determinam a temperatura, o
transporte de sedimentos e o fluxo de nutrientes. Uma diminuição ou aumento em qualquer uma
dessas condições de fluxo pode levar a mudanças na estrutura da comunidade dentro do sistema,
como perda de uma espécie em particular ou aumento da população em outras. As mudanças
também podem fornecer condições para que espécies novas ou previamente escassas floresçam.
Assim, a mina proposta pode alterar a química da água alterando um ou mais dos seguintes
parâmetros: Temperatura, Sólidos em suspensão, nível de pH, Condutividade e Sólidos totais
dissolvidos, Oxigênio dissolvido, Enriquecimento orgânico, Enriquecimento de nutrientes e Metais
vestigiais.
Portanto, se não controladas, as atividades de mineração podem impactar na qualidade da água,
resultando na perda da diversidade de habitat aquático existente.
Existem catorze (14) impactos que a mineração e atividades associadas terão no habitat aquático.
Após a mitigação, não haverá impactos de alta significância, cinco impactos de significância
moderada e nove impactos de significância baixa.
Principais conclusões da avaliação de resíduos
As atividades de mineração criarão resíduos de processo (ou seja, resíduos de rocha (sobrecarga)
da mina, material de rejeitos e efluentes da planta de processamento e possivelmente
derramamento do Minério Bruto (ROM) durante o transporte, poeira do processo e potencial
Drenagem Ácida de Minas (AMD). Durante a fase operacional do projeto, os volumes desses fluxos
de resíduos são freqüentemente significativos e, dependendo do setor, alguns desses resíduos
podem apresentar propriedades perigosas.Os dois principais fluxos de resíduos de processo
gerados serão rochas residuais das escavações e rejeitos iniciais material derivado da planta de
processo.
Além disso, também criará resíduos sólidos e líquidos não processados, como vegetação limpa,
resíduos sólidos em geral (não perigosos), resíduos sólidos e líquidos perigosos, água de esgoto e
água de lavagem doméstica, resíduos médicos, resíduos de laboratório, água de lavagem de
máquinas e veículos e águas pluviais. Esses resíduos são produzidos durante todas as fases do
projeto (construção, operação e descomissionamento). Os volumes desses fluxos de resíduos
geralmente são altamente variáveis e difíceis de prever, e é provável que alguns desses resíduos
exibam propriedades perigosas.
As questões 1 a 4 abaixo são questões relacionadas ao desperdício de processo resultantes das
atividades do projeto, incluindo mineração e processamento.
1. Os rejeitos e as rochas residuais serão gerados a partir da mina de grafite durante toda a
fase operacional, bem como no início do projeto quando a sobrecarga for removida durante
a fase de construção.
2. Prevê-se que o transporte de minério extraído por caminhão para a instalação de
processamento resulte em algum derramamento dos materiais de minério em estradas de
transporte controlado. O material de minério pode conter níveis elevados de metais pesados
que seriam dispersos durante o transporte. Com o tempo, isso se acumularia, resultando na
contaminação por metais pesados do solo. O material derramado também pode resultar em
aumento da turbidez dos corpos d'água e pode sufocar as plantas.
3. Prevê-se que a água efluente derivada do transbordamento de rejeitos contenha alguns
níveis de alimentação do processo que foram alimentados no sistema. Prevê-se que a água
recirculada possa conter pelo menos baixas concentrações de metais pesados e
concentrações residuais de floculante. Com o tempo, a recirculação e a evaporação podem
resultar em um aumento na concentração daqueles compostos que não são suscetíveis à
degradação química ou biológica. A presença de água de processo contendo substâncias
Coastal & Environmental Services

viii

Projecto de Montepuez da Suni Resources S.A.

Rascunho do relatorio da Avaliação de Impacto Ambiental e Social - Outubro de 2019

potencialmente perigosas pode representar uma ameaça à contaminação ambiental,
principalmente se o TSF transbordar após um período de fortes chuvas.
4. Quaisquer recipientes ou embalagens a granel utilizados para o armazenamento de
produtos químicos, ou máquinas usadas para a mistura desses produtos químicos,
provavelmente conterão resíduos químicos após o uso. Esses resíduos químicos podem ser
ingeridos se os recipientes ou embalagens forem reutilizados para fins domésticos ou
usados para armazenamento doméstico de água potável.
Os problemas 5 a 8 são problemas não relacionados ao processo.
5. O armazenamento inadequado de resíduos, particularmente aqueles que exibem
propriedades perigosas (isto é, resíduos perigosos), pode resultar na contaminação de terras
e recursos hídricos. Como resultado de eventos de chuva, o lixiviado pode ser formado à
medida que a água penetra nos resíduos sólidos e esse lixiviado pode conter nutrientes e
uma variedade de compostos tóxicos, incluindo metais. Como tal, pode resultar na
contaminação da água e da terra. Em casos extremos, a liberação de grandes quantidades
de nutrientes para um corpo de água pode resultar em eutrofização (riqueza excessiva de
nutrientes na água). A presença de certos compostos tóxicos na água como resultado da
poluição por resíduos pode ter impactos negativos significativos a longo prazo nos
ecossistemas aquáticos e tornar a água inadequada para certas aplicações, incluindo o
consumo humano.
6. O esgoto doméstico é caracterizado por uma alta concentração de nutrientes, alta matéria
orgânica, uma variedade de patógenos e é frequentemente associado à liberação de odores
desagradáveis e pode atrair um grande número de pragas de insetos, como moscas. Como
tal, deve ser tratado adequadamente antes da descarga no meio ambiente para evitar
impactos negativos à saúde humana e ao meio ambiente.
7. É provável que a água de escoamento seja gerada no local como resultado das altas chuvas,
lavagem de máquinas (incluindo veículos) e, possivelmente, atividades de supressão de
poeira. À medida que a água migra pelo local, ela tem o potencial de captar vários poluentes,
como hidrocarbonetos e pequenas partículas sólidas. Além disso, é provável que no
escoamento das atividades de lavagem da máquina contenha hidrocarbonetos. Se essa
água for descarregada sem tratamento, produtos químicos (hidrocarbonetos, pesticidas etc.)
e sedimentos poderão ser transportados para corpos d'água superficiais e sub-superficiais,
resultando em perturbações ecológicas.
8. Se nenhum novo aterro for desenvolvido na mina, todos os resíduos que não sejam do
processo precisarão ser transportados do local da mina para uma instalação de aterro
existente. Durante o transporte de resíduos, é possível que derramamentos acidentais de
resíduos perigosos, bem como o descarte de resíduos em geral, possam resultar na poluição
da terra e dos recursos hídricos ao redor. O uso de veículos inadequados para o transporte
de resíduos pode levar ao descarte e a impactos adicionais relacionados à poluição dos
resíduos, a caminho de seu destino.
Se as medidas de mitigação recomendadas forem implementadas, todos os impactos relacionados
aos resíduos poderão ser reduzidos para significantes moderados e baixos, com dois impactos
benéficos.
Principais conclusões do relatório de avaliação de impacto social: benefícios em nível
nacional, regional e distrital
O projeto resultará em benefícios econômicos diretos, nos níveis provincial e nacional, e qualquer
renda gerada pela operação de mineração aumentará significativamente a base tributária do país.
O projeto também fornecerá empregos diretos e indiretos durante a vida útil da mina. Oportunidades
de emprego indireto serão criadas através do aumento da atividade econômica e do crescimento
na área. Essas oportunidades de emprego podem estar em Pequenas, Médias e Micro Empresas
(PME), como produtores locais e donos de lojas, devido ao aumento da demanda por bens e
serviços locais. O projeto também contribuirá para o emprego indireto por meio da adjudicação de
contratos que não se relacionam diretamente às atividades de mineração, como transporte e
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segurança.
As comunidades do entorno não têm formação e não possuem as habilidades necessárias em
empreendimentos industriais, como projetos de mineração. Esses membros da comunidade se
beneficiariam muito com o desenvolvimento de habilidades e oportunidades de treinamento, como
treinamento no trabalho, oficinas ou outras iniciativas educacionais. O processo de reassentamento
e o potencial afluxo de pessoas que procuram emprego também são adicionais e não planejados
para sobrecarregar a capacidade e os serviços do governo local, especialmente se esse for um
afluxo significativo de pessoas.
Após a mitigação, haverá seis impactos positivos altos, dois impactos moderadamente positivos,
dois impactos negativos baixos e um impacto moderadamente negativo.
conclusões do Relatório de Avaliação de Impacto Social: Aquisição de Terras
Existem extensas áreas de machamba encontradas na área de pegada de desenvolvimento do
projeto, e distúrbios nessas práticas de uso da terra existentes, bem como acesso reduzido aos
recursos do entorno, são potencialmente muito significativos, pois podem resultar em acesso
reduzido a terras agrícolas, aumento da insegurança alimentar, interrupção de sepulturas e locais
sagrados, perda de 'senso de lugar' e outros impactos associados ao reassentamento físico.
Após a mitigação, não haverá impactos negativos de alta significância, três impactos negativos de
significância moderada e dois impactos negativos de baixa significância.
Principais conclusões do Relatório de Avaliação de Impacto Social: Saúde e Segurança
Comunitária
Um aumento na transmissão de doenças transmissíveis pode ser exacerbado pelas atividades do
projeto. Por exemplo;
•
•
•

•

O projeto pode afetar potencialmente a taxa de malária, criando novos corpos d'água para
as atividades vetoriais se reproduzirem, ou um afluxo de pessoas também pode
potencialmente mudar o ambiente e as práticas de uso da terra na área.
Podem ser esperadas taxas crescentes de infecções ou transmissão de DST e HIV/ AIDS
com um afluxo de pessoas que procuram emprego e mudanças socioeconômicas
relacionadas, que são esperadas com o desenvolvimento deste projeto.
O aumento da desnutrição como resultado das comunidades Afectadas pelo Projecto (CAP)
ficarem cada vez mais inseguras é um resultado provável induzido pelo projeto se os níveis
existentes de segurança alimentar não forem mantidos ou melhorados. No entanto, o mais
importante é que os preços dos alimentos locais podem aumentar como resultado de um
afluxo de pessoas e de mais oportunidades de emprego que aumentarão a demanda por
esses bens.
O projeto pode afetar potencialmente a ocorrência de doenças transmissíveis, como diarréia,
como resultado de padrões e práticas deficientes de gerenciamento de água e resíduos, que
podem afetar o lençol freático subterrâneo que alimenta os poços e furos das CAP, bem
como a qualidade da água da água, rios e córregos.

O aumento do tráfego de veículos pode levar à morte ou ferimentos dos membros da comunidade,
se seus movimentos e motoristas não forem gerenciados adequadamente em áreas mais densas
de ocupação ao longo da rota de transporte e nas estradas de acesso ao local do projeto. As rotas
de acesso ao projeto e as estradas de transporte exigidas representam um risco de segurança para
as comunidades localizadas próximas à estrada, além de pedestres e ciclistas que fazem uso das
vias de acesso. As comunidades rurais da região não estão cientes dos riscos que os veículos
apresentam e não estão familiarizadas com as regras de segurança viária e as obrigações dos
pedestres. O aumento do tráfego ao longo das estradas não pavimentadas também resultará em
aumento das emissões de poeira (especialmente na estação seca), o que contribui para problemas
de saúde e respiratórios; aumento do risco de acidentes com veículos devido à baixa visibilidade; e
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impactos no solo, agricultura e vegetação nas margens da estrada devido à poeira. O acesso
aprimorado à estrada resultará em aumento de ruído e tráfego, o que causará um fator incômodo
(ruído) e um risco de segurança para as comunidades localizadas próximas à estrada durante as
fases de construção e operação. O aumento do ruído e do tráfego pode afetar negativamente a
qualidade de vida das comunidades locais.
O projeto pode ter um efeito sobre os determinantes sociais da vida da comunidade anfitriã,
especialmente um possível aumento no abuso de substâncias e violência doméstica que pode estar
potencialmente associado a mais dinheiro circulando nessas comunidades, o que ocorrerá como
resultado do emprego na área do projeto. Ambas as patologias são observáveis na área de estudo;
no entanto, seu impacto pode ser minimizado com a implementação de medidas apropriadas de
mitigação e gerenciamento.
Também é esperado que a introdução do projeto coloque pressões adicionais sobre a infraestrutura
de serviços de saúde existente e limitada, como resultado do afluxo antecipado de pessoas à
procura de emprego na área, e a estratégia de gerenciamento de influxos necessária precisará ser
implementada antes da início da construção do projeto, de modo a controlar (na medida do possível)
essa migração esperada para a área do projeto. Impactos secundários, como aumento substancial
de resíduos sólidos gerados por assentamentos migrantes, e impactos associados à qualidade da
água reduzirão a qualidade de vida das comunidades vizinhas, se os recursos e serviços disponíveis
forem superutilizados por uma população crescente de migrantes. O aumento da competição pelo
acesso à terra terá impacto sobre as famílias atualmente consideradas vulneráveis (insegurança
alimentar, bem como mulheres e chefiadas por crianças), pois são mais suscetíveis a essas
mudanças.
Outros males sociais, como aumento da prostituição e pequenos crimes, também podem ser
esperados. O uso do pessoal de segurança é importante do ponto de vista da segurança para
garantir a segurança das comunidades anfitriãs e do próprio projeto; no entanto, é vital garantir que
o pessoal seja treinado adequadamente para evitar conflitos entre os moradores locais e a
segurança. As comunidades locais podem se sentir ameaçadas pelo pessoal de segurança ou
podem sentir que seu acesso à área está sendo negado.
Após a mitigação, não haverá impactos de alta significância, seis impactos de significância
moderada e quatro impactos de significância baixa.
Principais conclusões do Relatório de Avaliação de Impacto Social: Estratégias de
Subsistência e Vulnerabilidades
As CAPs são caracterizados por uma proporção de famílias chefiadas por mulheres, com pessoas
com deficiência nessas comunidades sendo relatadas. As famílias chefiadas por crianças também
são apontadas como prevalentes. Prevê-se que o projeto tenha um impacto negativo nas
estratégias de subsistência e segurança alimentar existentes nessas famílias vulneráveis. Portanto,
é fundamental que a empresa os identifique definitivamente durante o processo de desenvolvimento
do RAP e garanta que eles sejam atendidos de acordo. As famílias vulneráveis devem ser
priorizadas para o recebimento dos benefícios do projeto e possíveis oportunidades de emprego.
Esse será um dos impactos de mitigação mais difíceis de serem causados pelo projeto, e chama a
atenção esse aspecto para que a empresa priorize seus esforços de planejamento e gestão.
Prevê-se que o projeto tenha um impacto significativo nas estratégias de subsistência das CAPs,
principalmente o amplo cultivo de subsistência e o uso de recursos naturais que ocorrem dentro dos
limites do projeto proposto. As famílias sujeitas a reassentamento (potencialmente Mphuti), que
estão colhendo e colhendo na área do projeto, serão afetadas mais significativamente em termos
de suas estratégias atuais de subsistência. Como é provável que ocorra a realocação física, é
necessário garantir que seus níveis atuais de produção agrícola, uso de recursos naturais e
potencial de geração de renda sejam pelo menos mantidos, de preferência melhorados, para mitigar
esses impactos previstos. As possíveis medidas de mitigação que precisarão ser consideradas e
negociadas durante o processo de desenvolvimento do PAR são 1) maneiras de facilitar a
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intensificação do cultivo (produzindo mais em menos terra) e 2) o desenvolvedor criando a
oportunidade para as CAPs colherem todos os recursos naturais de as áreas que devem ser
mineradas antes do início das atividades de mineração.
A operação de mineração limitará o acesso às áreas de recursos naturais atualmente utilizadas
(plantas medicinais, lenha, fontes de água etc.). Isso pode afetar as rotas de acesso existentes nas
quais as comunidades locais dependem para chegar a essas áreas e pode tornar o acesso aos
recursos naturais mais demorado. Não será possível evitar a interrupção das rotas de acesso
existentes. No entanto, é provável que os habitantes locais usem posteriormente as rotas de acesso
criadas pela empresa como parte de suas atividades de construção e operação. Os riscos potenciais
de saúde e segurança apresentados a esses habitantes pelos movimentos de veículos que utilizam
essas novas vias de acesso precisarão ser considerados pela empresa. Caso seja considerado
arriscado demais para permitir isso, uma consideração cuidadosa sobre como manter as rotas de
acesso a essas áreas de recursos naturais deverá ser uma medida primária de mitigação
implementada pela Companhia. Essas rotas e medidas de mitigação deverão ser desenvolvidas em
conjunto com os PACs afetados.
Após a mitigação, haverá um impacto de alta significância, cinco impactos de significância
moderada e cinco impactos de significância baixa.
Principais conclusões do relatório de avaliação de impacto social: mudança para estruturas
e sistemas sociais
Há uma forte probabilidade de que a operação de mineração em potencial atraia mão-de-obra
migrante em busca de oportunidades de emprego. Os residentes da área de estudo são em grande
parte pobres e sem instrução, o que significa que mais mão de obra com educação e qualificação
será necessária em áreas como Montepuez, Pemba e mais longe. Esse influxo pode potencialmente
fazer com que algumas das aldeias existentes se expandam significativamente em um curto espaço
de tempo, além de resultar em um excesso de oferta temporária de mão-de-obra que pode resultar
em conflito social nessas comunidades. Como na maioria dos impactos sociais, a migração também
pode ter um impacto positivo em termos de fornecer aos locais aluguel e outras oportunidades de
pequenos negócios, devido ao aumento da demanda por produtos locais e outros bens, além de
oportunidades de intercâmbio cultural. Esse crescimento no mercado local também poderia
estimular a agricultura e apoiar a intensificação da produção. Embora esse tipo de movimento de
afluxo e população seja considerado amplamente fora do controle dos desenvolvedores do projeto,
a literatura disponível observa que, se totalmente descontrolado, esse afluxo pode ameaçar a
segurança do projeto se não for monitorado e gerenciado na medida do possível pela empresa.
Portanto, deve ser gerenciado pela empresa como um risco do projeto. Os impactos diretos e
indiretos associados ao afluxo de trabalhadores e expatriados provavelmente terão impactos
significativos nas aldeias, pois geralmente resultam em impactos na saúde e em mudanças sociais,
culturais, econômicas e políticas nessas comunidades.
É quase certo que o aumento da pressão sobre terras, recursos naturais e serviços sociais seja
resultado do projeto, e isso também pode levar a tensões - especificamente em torno do acesso a
serviços de saúde e educação. O conflito intracomunitário sobre o acesso a empregos também
pode ser previsto dentro e entre os PACs diretos, se as expectativas em torno dessas oportunidades
e a maneira pela qual elas são alocadas não forem gerenciadas com cuidado pela empresa e seus
contratados. Os conflitos podem surgir, e geralmente ocorrem, do deslocamento econômico dos
agricultores nos contextos comerciais dos projetos de mineração. É possível que os agricultores
que não sejam afetados pela atividade do projeto e possam ficar ressentidos com o fato de, embora
não sejam elegíveis para a compensação, ainda assim se sentirem com direito a ela. Isso pode criar
tensão entre os agricultores vizinhos (não compensados) e os agricultores compensados,
especialmente se estes estiverem utilizando machambas adjacentes ou mesmo expandindo para
áreas de terras agrícolas não afetadas, às custas percebidas dos agricultores não compensados.
Após a mitigação, não haverá impactos de alta significância, dois impactos de significância
moderada e quatro impactos de significância baixa.
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Principais conclusões da avaliação de tráfego
A mina proposta resultará em um aumento no volume de tráfego durante todas as fases do projeto,
o que aumentará os riscos associados ao tráfego e transporte nos receptores.
As atividades associadas à fase de construção pertencem principalmente à entrega de materiais.
Durante os meses de pico, espera-se que o total de movimentos mensais aumente para
aproximadamente 80 viagens por mês. Isso equivale a aproximadamente 20 movimentos por
semana, 3 por dia.
Embora seja improvável que a atividade de construção contribua para o número geral de veículos,
espera-se que a fase operacional contribua com números significativos com movimentos de tráfego
mais consistentes por um período mais longo do que o da construção. Semelhante à fase de
construção, o número total de movimentos de veículos não é significativo, considerando os números
existentes, mas o número de caminhões e veículos pesados deve aumentar significativamente, o
que aumenta o risco de interação entre caminhões, pedestres e bicicletas.
Espera-se que a própria infraestrutura rodoviária nacional seja capaz de acomodar os movimentos
adicionais de tráfego durante a construção e operação, mas as estradas precisarão ser construídas
e atualizadas na área do projeto.
Se as medidas de mitigação forem efetivamente implementadas, todos os 13 impactos serão de
baixa significância.
Principais conclusões da avaliação de ruído
O ruído será gerado pelos equipamentos móveis e não móveis utilizados durante as fases de
construção e operação da mina. O uso deste equipamento terá impacto nas aldeias vizinhas
(conhecidas como receptores de ruído), aumentando os níveis de ruído ambiente experimentados
por eles durante o dia e a noite. Prevê-se que os níveis de ruído excedam as diretrizes de ruído
selecionadas na comunidade de Mphuthi durante o dia e a noite (devido à atividade nas estradas
de acesso e operações da planta) e na vila de Balama (devido à estrada de acesso) e na
comunidade de Lapua durante a noite (devido à atividade da bomba de barragem) se a fonte for
considerada não mitigada).
Para uma pessoa com acuidade auditiva média, um aumento de menos de 3 dBA no nível geral de
ruído ambiente não é detectável. Espera-se das comunidades uma reação "pouco" a "média" com
reclamações "esporádicas" a "generalizadas", para aumento dos níveis de ruído de até 10 dBA.
Espera-se uma reação 'muito forte' com 'ação comunitária vigorosa' para níveis de ruído
aumentados de mais de 15 dBA. Com a abordagem adotada para a avaliação, espera-se que o
aumento previsto nos níveis de ruído exceda 15dBA na comunidade de Mphuthi durante o dia e a
noite, e na comunidade de Lapua e vila de Balama durante a noite. No entanto, se medidas efetivas
de mitigação forem implementadas, o aumento dos níveis de ruído devido ao projeto seria reduzido
para abaixo desses níveis, com pouca ou média reação, resultando em impactos de baixa
significância.
Resumo dos Impactos
Sem implementar medidas de mitigação, as principais preocupações estão relacionadas aos
impactos de construção e operacionais nas pessoas que vivem e cultivam na área, impactos
operacionais no ambiente aquático e poluição das principais áreas ecológicas. Conforme indicado
nos gráficos de pizza abaixo (Figura 1; 2; 3), a maioria dos impactos pode ser reduzida para níveis
aceitáveis (definidos como significância baixa (-) ou moderada (-)) após a implementação de
medidas de mitigação.
Foram identificados 28 impactos negativos que afetam o ambiente físico (paisagem, água
subterrânea etc.). Antes da mitigação 2 são negativos baixos; 22 são moderadamente negativos; e
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4 são altamente negativos. Após a mitigação, a maioria dos impactos é de baixa significância (26),
sendo que apenas 2 são moderadamente negativos. Isso indica que os impactos relacionados à
mineração no ambiente físico podem ser efetivamente mitigados para níveis aceitáveis.
Foram identificados 50 impactos negativos no ambiente natural. Antes da mitigação, quatro
impactos são negativos baixos; 32 são negativos moderados; 11 são altamente negativos e 1 é
muito alto negativo. Após a mitigação, a maioria dos impactos residuais (40 dos 50) é reduzida para
negativo baixo, com 8 sendo moderadamente negativos. Há também 1 impacto de baixa
significância positiva e 1 de significância moderadamente positiva. Não há impactos residuais de
alta significância no ambiente biológico.
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Figura 1: Gráfico mostrando a significância dos impactos físicos antes e depois da mitigação
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Figura 2: Gráfico mostrando a significância dos impactos biológicos pré-mitigação e pós-mitigação

Embora os impactos no ambiente natural sejam geralmente negativos, os impactos
socioeconômicos são positivos e negativos, pois o projeto cria potenciais benefícios
socioeconômicos. Há um total de 60 impactos socioeconômicos. Antes da mitigação, 1 impacto é
baixo negativo; 30 são negativos moderados; 18 são negativos altos e 3 são negativos muito altos.
Existem também 6 impactos moderadamente benéficos e 2 impactos benéficos de baixa
significância. Após a mitigação, existem 35 impactos negativos baixos, sendo 16 negativos
moderados e 1 impacto residual de alta significância - aumento da pressão sobre os recursos
naturais. Existem também 6 impactos altamente benéficos e 2 impactos moderadamente benéficos.
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Figura 3: Gráfico mostrando a significância dos impactos sociais pré-mitigação e pós-mitigação

Conclusão
O projeto proposto tem a capacidade de aumentar o crescimento econômico e as oportunidades de
emprego para as comunidades locais e aumentar a diversificação dos meios de subsistência. Além
disso, o projeto gerará impostos e receita para o governo. A implementação do projeto aumentará
a produtividade econômica da área através de:
•
•
•

Contratar recursos locais para construir e trabalhar no local da mina;
Alinhar os objetivos do projeto com os requisitos legais nacionais que, por sua vez, gerarão
receitas tributárias e de royalties para o governo; e
Aumentar a dependência econômica das famílias através dos efeitos multiplicadores que
serão gerados a partir do projeto proposto.

No entanto, de uma perspectiva biofísica, se não for gerenciado adequadamente, o projeto pode
impactar negativamente o meio ambiente através da perda de espécies vegetais e animais,
fragmentação de habitats e poluição da terra e dos recursos hídricos. Com a implementação das
medidas de mitigação sugeridas e o monitoramento contínuo, esses impactos podem ser reduzidos
para níveis aceitáveis.
Em conclusão, é a opinião dos profissionais ambientais responsáveis pela realização desta AIAS
que forneceu as recomendações acima, e as contidas no PGAS são acordadas e que elas serão
implementadas pelo desenvolvedor através do estabelecimento dos planos e programas
recomendados listados na AIAS, os impactos resultantes do projeto são uma troca aceitável entre
o ganho socioeconômico do desenvolvimento e a perda de ativos naturais.
A decisão de recomendar o prosseguimento do desenvolvimento proposto foi baseada no seguinte:
•

•

•

Os impactos sobre os tipos de vegetação terrestre e habitats dentro da área de
arrendamento de minas não podem ser evitados, mas esses impactos não são significativos,
pois o local é amplamente degradado. Também é possível minimizar alguns desses
impactos na biodiversidade. Outros poderiam ser restaurados através da implementação de
um programa de reabilitação, resultando em um nível aceitável de impactos negativos.
A área foi degradada pelas comunidades locais, que a utilizam extensivamente para
agricultura e colheita de recursos naturais. A maior proporção da área de arrendamento de
minas consiste em machambas, com vegetação indígena restrita a pequenas bolsas ao
longo das linhas de drenagem.
impacto na qualidade da água subterrânea e da superfície é de significância moderada a
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•
•
•
•

baixa e os impactos da AMD podem ser adequadamente mitigados, conforme descrito neste
relatório. Trabalhos futuros sobre o potencial da AMD podem reduzir a necessidade dessas
medidas de mitigação, que são incluídas como medida de precaução no momento.
Os impactos nas áreas úmidas e nas linhas de drenagem são mais difíceis de mitigar, pois
é necessário um desvio de fluxo. No entanto, estes são pequenos sistemas sazonais e,
portanto, o impacto é considerado aceitável.
Um Plano de Ação de Reassentamento ainda deve ser desenvolvido, mas espera-se que os
impactos sociais diretos decorrentes do deslocamento econômico devido à perda de terras
agrícolas na área possam ser efetivamente mitigados.
Os benefícios socioeconômicos diretos e indiretos decorrentes do projeto são bastante
consideráveis no contexto local e, em geral, superam os impactos sociais negativos.
Todas as recomendações no relatório da AIS estão detalhadas em um Programa de Gestão
Ambiental e Social (PGAS). Este documento fornece a estrutura ambiental para governar as
ações a serem tomadas durante todas as fases do projeto para mitigar os impactos sociais
e ambientais negativos. Ele também fornece detalhes sobre as ferramentas de
gerenciamento necessárias para proporcionar um gerenciamento eficaz do meio ambiente
ao longo da vida do projeto, e os recursos humanos necessários para isso. Também são
apresentados os requisitos de monitoramento do projeto, para garantir que as medidas de
mitigação propostas durante a AIAS sejam efetivamente adotadas.
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1. INTRODUÇÃO
1.1.

VISÃO GERAL DO PROJECTO

A Suni Resources SA é uma empresa Moçambicana focada principalmente na indústria de
mineração de grafite e pretende desenvolver uma mina de grafite na área do Projecto em
Balama (referida como o “Local do Projecto” ou “local”) localizada no Distrito de Balama na
Província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. O Local do Projecto está localizado a
aproximadamente 6 km a sudeste da Vila de Balama e a 56 km a sudoeste da Cidade de
Montepuez. A área de licença (Licença de Prospecção e Pesquisa 4118) cobre
aproximadamente 6 000ha, dentro dos quais existem dois recursos que eles pretendem
explorar.
Cada depósito contém grafite de flocos grandes que é ideal para a criação de material anódico
de qualidade de bateria que será vendido nos mercados Americano e Asiático para uso
primário em baterias de armazenamento de iões de lítio. As baterias de armazenamento de
iões de lítio são usadas para energia limpa e renovável.
1.1.1. O Proponente
A Suni Resources S.A. é uma subsidiária da Battery Minerals Group (BAT), uma empresa
australiana listada na Bolsa de Valores Australiana (ASX) e com sede em Perth, na Austrália
Ocidental. A Suni Resources S.A. tem a sua sede em Maputo, Moçambique. O foco da
empresa para a mineração de grafite começou em Dezembro de 2014 com a descoberta de
grafite no Projecto de Grafite de Balama Central 4118L. Em seguida, estudos técnicos
determinaram que o projecto tinha recursos minerais e economia suficientes para se
transformar em uma mina viável a longo prazo. A Suni Resources está empenhada em tornarse líder na criação de material ânodo ambientalmente amigável para consumo global no
mercado de baterias de iões de lítio. Os testes até hoje determinaram que o projecto de grafite
de Balama Central é adequado para produzir baterias para a indústria de carros eléctricos.
O proponente deste projecto é a Suni Resources S.A:
Sr. Graham Fyfe (Director Geral - Projectos):
Edifício Solar das Acácias,
Avenida Julius Nyerere 4000,
Loja 05,
Cidade de Maputo, Moçambique
T +258 214 937 35 ou +258 841 845 574
Email: Jackie@metalsofafrica.com.au
1.1.2. Os consultores
Este documento foi preparado pela Coastal & Environmental Services Moçambique Lda
(CES) para cumprir as Leis Ambientais Nacionais, bem como vários padrões internacionais.
A CES é uma empresa registada em Moçambique, no Ministério da Terra, Ambiente e
Desenvolvimento Rural (MITADER) (Apêndice A) e possui sólidos conhecimentos e equipas
multidisciplinares para realizar avaliações de impacto ambiental e programas de gestão
ambiental.
O endereço de contacto da CES é:
dra. Lina Buque
Coastal and Environmental Services Limitada (CES)
Av. Amílcar Cabral 1423 R/C,
Esquina Amílcar Cabral & Avenida Mao Tse Tung,
Maputo - Moçambique
Tel: +258 84 013 1090
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Em conjunto com:
dra. Tarryn Martin
Coastal and Environmental Services (CES)
Suite 408, The Point
76 Regent Road
Sea Point, 8005
África do Sul.
Telephone: +27 21 045 0900
Fax: +27 46 622 6564
Website: www.cesnet.co.za
Email: t.Martin@cesnet.co.za
1.2.

OBJECTIVO DESTE RELATÓRIO

De acordo com os requisitos regulamentares Moçambicanos, a emissão de uma licença
ambiental requer a preparação de uma Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS). O
Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) é o principal órgão
ambiental em Moçambique, e é o MITADER quem é responsável pela revisão e emissão de
uma licença ambiental. O projecto proposto é classificado como um projecto de categoria A,
exigindo uma AIAS completa (ver o Capítulo 2 deste relatório para mais detalhes sobre as
normas, processos e legislação da AIA em Moçambique).
O principal objectivo desta AIAS é avaliar os impactos ambientais e sociais da proposta de
criação do projecto, e fornecer às principais partes interessadas, e às pessoas ou
comunidades afectadas na área de estudo, uma oportunidade de comentar sobre as
conclusões da AIAS. O processo de AIAS pretende assegurar que as preocupações
ambientais e sociais sejam integradas no desenvolvimento proposto, e sugere formas de
prevenir, minimizar, mitigar e/ou compensar possíveis impactos ambientais e sociais
adversos que possam surgir devido ao desenvolvimento proposto.
Este relatório fornece informações sobre a mina proposta e sua infraestrutura associada, o
quadro legal associado, um resumo dos estudos de linha de base que foram concluídos para
avaliar este projecto e um resumo da forma pela qual as partes interessadas estão envolvidas
no processo de AIAS (participação pública). Fornece também uma avaliação dos impactos
no ambiente natural e social e apresenta recomendações para mitigar esses efeitos e riscos.
Mais detalhes sobre essas recomendações são apresentados no Programa de Gestão
Ambiental (PGA), que é um volume de relatório separado.
1.3. ESTRUTURA DESTE RELATÓRIO
O conteúdo das várias secções desta Avaliação de Impacto Ambiental e Social é resumido
abaixo.
O Capítulo 1 apresenta uma introdução ao projecto proposto e descreve a finalidade deste
relatório e sua estrutura.
O Capítulo 2 descreve o processo de AIAS que é seguido em Moçambique e fornece um
esboço da legislação aplicável.
O Capítulo 3 descreve detalhadamente o projecto de mineração proposto, incluindo a
infraestrutura primária, como o processo de mineração e as plantas de processamento, e a
infraestrutura secundária necessária para o transporte de materiais do local da mina até o
porto e os requisitos infraestruturais de água e energia.
O Capítulo 4 descreve o ambiente biofísico do local do projecto proposto.
O Capítulo 5 descreve o ambiente socioeconómico e o contexto em que o projecto está
localizado.
Coastal & Environmental Services
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O Capítulo 6 descreve a metodologia de classificação de impacto
O Capítulo 7 fornece um resumo das principais descobertas e impactos para o ambiente
físico.
O Capítulo 8 apresenta um resumo das principais descobertas e impactos para o ambiente
biológico.
O Capítulo 9 apresenta um resumo das principais descobertas e impactos para o ambiente
socioeconómico.
O Capítulo 10 fornece uma avaliação dos impactos cumulativos.
O Capítulo 11 fornece uma descrição das alternativas ao desenvolvimento proposto, ou
componentes do desenvolvimento proposto.
O Capítulo 11 fornece uma descrição dos requisitos conceituais de Descomissionamento e
Plano de Encerramento aplicáveis ao projecto.
O Capítulo 12 conclui este relatório.
1.4.

EQUIPE DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

A CES é uma consultora sediada na África do Sul e em Moçambique, especializada em
gestão ambiental e avaliações de impactos. Nos últimos 25 anos, a CES esteve envolvida
como consultora líder em grandes processos de AIA de mineração na África Austral, incluindo
Moçambique, e fornece uma ampla gama de serviços de consultoria ambiental para a
indústria extrativa em toda a África. A CES tem uma vasta experiência em avaliações
ambientais e sociais de risco e impacto, ecologia terrestre, marinha e de água doce,
avaliações de impacto social e processos de engajamento de partes interessadas, bem como
a gestão e coordenação de todos os aspectos do processo de AIAS.
As avaliações de especialidade conduzidas para esta AIAS estão reflectidas na tabela abaixo.
Tabela 1-1: Os estudos de especialidade conduzidos para o estudo da AIAS
Estudo de Especialidade

Afiliação

Nome do (s) Especialista (s)

Levantamento de Vegetação

CES

Levantamento Faunístico

CES

Uso Agrícola, de Terra e de Recursos
Naturais

CES

Avaliação de Águas Superficiais e
Aquática
Avaliação de Resíduos

CES

Avaliação de Impacto no Tráfego
Avaliação de Impacto Social
Geohidrologia e Geoquímica

CES
CES
Exigo

Avaliação de Impacto de Ruído

Airshed

Dr Anthony (Ted) Avis, dra Tarryn Martin e
dra Alice Massingue
Dr Anthony (Ted) Avis, dra Amber
Jackson e dra Hayley Katz
Dra Chantel Bezuidenhout, dra Rosalie
Evans, dr Roy de Kock e Dra Greer
Hawley
Dra Chantel Bezuidenhout e dr Justin
Green
Dr Kevin Whittington-Jones e dr Roberto
Almanza
dr Bill Rowlston e dr Greg Shaw
dr Marc Hardy e dra Milva Mandlate
Dr Koos Vivier, dr George van Dyk e dr
Terry Harck (especialista em DAM)
dra Renee von Gruenewaldt
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2. O PROCESSO LEGISLATIVO DE AIAS EM MOÇAMBIQUE
2.1.

O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL EM MOÇAMBIQUE

O processo de AIAS é regulado pelo Decreto nº 54/2015, de 31 de Dezembro de 2015,
aplicável a todos os sectores público e privado. O Ministério da Terra, Ambiente e
Desenvolvimento Rural (MITADER), através da Direcção Nacional do Ambiente (DINAB) e
Direcção Provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (DPTADER) é a autoridade
responsável pela revisão e aprovação da avaliação ambiental.
Os regulamentos Moçambicanos (Artigo 4) definem quatro categorias de projectos e estes,
por sua vez, definem o nível de avaliação ambiental necessário. Este projecto foi classificado
como um projecto de Categoria A com base em sua escala, complexidade, natureza e
localização e, como tal, está sujeito a uma AIAS completa.
Existem efectivamente seis (6) passos principais que são seguidos durante o processo de
AIAS:
2.1.1. Passo 1: Processo de Inscrição e Pré-avaliação (categorização)
O candidato preenche o formulário de inscrição e fornece uma breve descrição do projecto
às autoridades. O projecto é avaliado pelas autoridades para determinar em qual categoria
(A +, A, B ou C) o projecto se encaixa.
O formulário de candidatura foi submetido ao MITADER em Novembro de 2017 e uma carta
de categorização emitida a 14 de Dezembro de 2017 (Apêndice B). A autoridade classificou
este projecto como um projecto de Categoria A.
2.1.2. Passo 2: Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito e Termos
de Referência
O Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito (EPDA) é obrigatório para todos
os projectos de categoria A, conforme definido pelo Artigo 10 do Regulamento de Avaliação
Ambiental. Os principais objectivos desta fase são:
• Determinar quaisquer questões fatais ou riscos ambientais associados à
implementação da actividade.
• Determinar o escopo do processo de AIAS e desenvolver Termos de Referência para
esta fase, caso não sejam identificadas questões fatais.
2.1.3. Passo 3: Análise do Estudo de Pré-viabilidade Ambiental e Definição de Âmbito
e Termos de Referência pela Autoridade
O relatório de EPDA e TdR é então apresentado ao MITADER para revisão. A autoridade
pode solicitar informações adicionais e deve fornecer comentários e recomendações em
termos do estudo da AIAS no prazo de 30 dias após a recepção do relatório final.
O EPDA deste projecto foi submetido às autoridades a 18 de Junho de 2018. A carta de
aceitação do EPDA foi recebida no 15 Septembro (Apêndice C) e a nossa resposta aos
comentários levantados estão incluídos no Apêndice D.
2.1.4. Passo 4: O Processo de Participação Pública
O Processo de Participação Pública (PPP) envolve consultas com o público em geral, para
facilitar a disseminação de informações sobre o projecto e identificar Partes Interessadas e
Afectadas (PI&As).
O proponente é obrigado a realizar o PPP durante todo o processo de AIAS. Isso inclui
reuniões públicas para oferecer às PI&As a oportunidade de participar de reuniões públicas
que devem ser conduzidas na presença das autoridades. O PPP é realizado com base em
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directivas dadas pela autoridade relevante, e os resultados do processo são resumidos em
um relatório final de participação pública. O processo inclui pelo menos duas séries de
reuniões de consulta pública, sendo a primeira realizada para a apresentação do rascunho
do EPDA e a segunda para a apresentação da versão preliminar da AIAS.
A divulgação do EPDA teve lugar durante um período de 30 dias com reuniões com as
autoridades e comunidades afectadas realizadas entre 23 e 26 de Abril de 2018.
2.1.5. Passo 5: Estudo de Impacto Ambiental e Programa de Gestão Ambiental (PGA)
O processo de AIAS é da responsabilidade do proponente e da equipe da AIAS, e é realizado
de acordo com os Termos de Referência estabelecidos no EPDA. O estudo da AIAS inclui
estudos de especialidade para fornecer um exame detalhado e minucioso dos principais
impactos ambientais. Uma vez concluídos, essas descobertas foram sintetizadas no relatório
da AIAS.
Os estudos de especialidade incluem recomendações específicas destinadas a evitar ou,
quando isso não fosse possível, reduzir os impactos negativos e maximizar os impactos
positivos durante as fases de construção, operação e descomissionamento do
desenvolvimento proposto. Essas recomendações são sintetizadas em um Programa de
Gestão Ambiental (PrGA).
2.1.6. Passo 6: Revisão do Relatório de Impacto Ambiental e do Programa de Gestão
Ambiental pela Autoridade
O Relatório de Impacto Ambiental, Volume de Estudos de Especialidade e Programa de
Gestão Ambiental são apresentados ao MITADER para revisão. De acordo com o Decreto no
54/2015 de 31 de Dezembro de 2015, a revisão deve ser realizada no prazo de 45 dias úteis
após a recepção dos relatórios finais. Após a conclusão da revisão, o MITADER fornecerá
uma decisão final. Essa pode ser uma das seguintes:
• Decisão positiva
• Rejeição total da actividade com base nos resultados dos relatórios e na declaração
final de impacto ambiental
• Rejeição parcial da actividade com base nos resultados dos relatórios e na declaração
final de impacto ambiental.
Ao fornecer uma licença ambiental, a autoridade relevante pode procurar colocar condições
de aprovação que sejam juridicamente vinculativas para o proponente, ou pode solicitar
mudanças no escopo do projecto ou em estudos adicionais da AIAS.
Os passos seguidos durante o processo de AIAS e os prazos de revisão para as autoridades
foram ilustrados na Figura 2.1 abaixo.
No caso de a AIAS ser rejeitada, as Autoridades tomam uma das seguintes decisões:
• Rejeição total da implementação da actividade proposta com um relatório declarando
porque a actividade não pode prosseguir;
• Rejeição parcial da actividade proposta com a solicitação de que informações
adicionais sejam enviadas ou que o projecto seja alterado/redesenhado; ou
• Mudança de categoria da actividade proposta (da Categoria A para a Categoria A +),
caso em que uma nova AIAS precisará ser conduzida. Este é um cenário pouco
provável, pois o projecto já é de Categoria A. Nesse caso, informações adicionais
podem ser necessárias.
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Figura 2-1: Os passos seguidos durante o processo de AIAS em Moçambique.
2.2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Um resumo da legislação aplicável ao licenciamento ambiental é fornecido na Tabela 2-1
abaixo. Deve-se notar que a lista fornecida abaixo não é exaustiva e foi restrita a documentos
que têm relevância directa para o meio ambiente e/ou comunidades.
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Tabela 2-1: Lista de Legislação Aplicável.
LEGISLAÇÃO

DATA DE POMULGAÇÃO

APLICABILIDADE AO PROJECTO

2004

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

LEGISLAÇÃO NACIONAL
Constituição da República
de Moçambique

LICENCIAMENTO INDUSTRIAL E LEI DO TRABALHO
Lei Geral do Investimento

Lei 3/1993 de 24 de Junho

Lei do Trabalho

Lei no 23/2007 de 1 de Agosto

As Empresas Mineiras são obrigadas a cumprir as leis comerciais de Moçambique.
As Empresas Mineiras são obrigadas a cumprir o regulamento de trabalho de Moçambique.

LEI QUADRO DO AMBIENTE, AIA, INSPEcÇÕES E AUDITORIAS
Lei do Ambiente

Lei 20/1997 de 1 de Outubro (Alterado
pelo Decreto 42/2008)

O projecto terá um impacto ambiental e, como tal, cairá no âmbito da Lei Ambiental.

Regulamentos de Avaliação
de Impacto Ambiental

Decreto 54/2015 de 31 de Dezembro

Este descreve o processo e as regras a serem seguidas durante a realização de uma Avaliação de Impacto
Ambiental.

Adenda ao Regulamento do
Processo EIA no 45/2004

Diploma Ministerial 198/2005 de 28 de
Setembro

Directiva Geral para a AIA

Diploma Ministerial 129/2006 de 19 de
Julho

Directiva Geral para o
Processo de Participação
Pública no processo de AIA

Diploma Ministerial 130/2006 de 19 de
Julho

Regulamentos para
Inspeções Ambientais

Decreto Ministerial 11/2006, de 15 de
Junho

Processo de Auditoria
Ambiental

Decreto Ministerial nº 32/2003, de 12 de
Agosto

A autorização ambiental exigida antes do início deste projecto será regulada pela legislação de AIA.

A participação pública constitui uma parte crucial do processo de AIAS e é obrigatória para os projectos das
categorias A +, A e B. Pelo menos duas rodadas de consulta pública devem ocorrer e um relatório final do processo
de participação pública que aborde todas as questões, preocupações e comentários levantados pelas PI&AS devem
ser enviados com o REIA às autoridades.
O Regulamento aplica-se tanto a actividades públicas como privadas, influenciando, directa ou indirectamente, os
componentes ambientais. Em especial, o regulamento define os tipos e conteúdos das auditorias ambientais, as
competências necessárias conexas e os perfis dos auditores. Além disso, regula os relatórios de auditoria ambiental
e define sanções e penalidades para o não cumprimento.
A auditoria e o monitoramento formam partes cruciais do processo da AIASS e, como tal, esse acto impacta
directamente os requisitos regulatórios aos quais o proponente deve aderir.

16 de Setembro de 1886

Extratos do Código Penal
Normas de aplicação de
multas e outras sanções
previstas na legislação
ambiental

Diploma Ministerial 1/2006 de 4 de
Janeiro

Lei sobre Crimes contra o
Meio Ambiente

Diploma Ministerial de 2006/7
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(Lei Nº 10/88, de 22 de Dezembro)

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

SOCIAL

Protecção do Patrimônio
Cultural Moçambicano

Os Recursos do Patrimônio podem ser perturbados e impactados pelas actividades de mineração e, como tal, caem
sob o âmbito destes regulamentos.
Patrimônio Arqueológico

Decreto 27/1994 de 20 de julho

Regulamento sobre a
Protecção do Património
Arqueológico,

Decreto 27/97 de 20 de Julho.

Regulação do Processo de
Reassentamento Resultante
de Actividades Económicas

Decreto 31/2012, de 8 de Agosto

Lei de Terras

Lei19 / 97 de 1 de Outubro

Os Recursos do Patrimônio podem ser perturbados e impactados pelas actividades de mineração e, como tal, caem
sob o âmbito destes regulamentos.
Estes regulamentos formulam os procedimentos para qualquer reassentamento em Moçambique, e articulam
especialmente a assistência necessária do Governo durante um processo de reassentamento. Esses regulamentos
são usadas durante o processo de AIAS para informar a todas as comunidades afectadas pelo projecto seus direitos
em relação ao deslocamento económico. Os artigos deste regulamento são usados para estruturar a maioria dos
procedimentos do PAR a nível da comunidade, se e quando necessário.
A Lei de Terras fornece a estrutura legal para a propriedade da terra, bem como o controle da terra e recursos
naturais em Moçambique. O processo de determinação dos direitos à terra também é explicado por esta lei. A lei foi
criada com a intenção de incentivar o uso e o benefício da terra, de tal forma que contribui para o desenvolvimento
da economia nacional. A lei estabelece os termos sob os quais todas as actividades - relacionadas ao direito de uso
e benefícios da terra - operam (Artigo 2). Ele fornece a base para a definição dos direitos de uso da terra das pessoas
e fornece detalhes sobre esses direitos com base nas reivindicações costumeiras e nos procedimentos para a
aquisição de título de uso e benefícios por comunidades e indivíduos. A lei recomenda um processo baseado em
consultas que reconheça os direitos consuetudinários como meio de identificar as reivindicações de comunidades e
membros individuais de comunidades sem título.
A Lei de Terras também define que o direito de usar a terra pode ser adquirido através da ocupação por indivíduos
Moçambicanos que tenham usado a terra de boa fé durante pelo menos dez anos. A lei, portanto, reconhece e
protege os direitos dos indivíduos à terra adquirida através de herança ou ocupação (posse costumeira), excepto
em reservas legalmente definidas ou áreas onde a terra tenha sido legalmente transferida para outra pessoa ou
organismo. Todos os cidadãos têm direitos e deveres iguais de acordo com a lei. Os direitos existentes de uso da
terra podem ser rescindidos através da revogação de tais direitos por razões de interesse público, após o pagamento
de uma compensação justa, em cujo caso as melhorias não removíveis serão revertidas para o estado.
Pessoas singulares ou colectivas estrangeiras podem ser titulares de um direito de uso e aproveitamento da terra,
desde que tenham um projecto de investimento aprovado ao abrigo da legislação de investimento e que estejam
estabelecidos ou registados ao abrigo do GdM (Artigo 11). As zonas de protecção total e parcial são parte do domínio
público, e nenhum direito de uso ou aproveitamento de terra pode ser obtido nessas áreas (Artigos 7 e 9). As zonas
de protecção total incluem as áreas especificamente destinadas a actividades de conservação ou preservação,
enquanto o acesso a zonas de protecção parcial requer licenças especiais, que podem ser emitidas para actividades
especificadas.
O direito de uso da terra e os pedidos de uso e aproveitamento são autorizados pelos governadores provinciais para
áreas até 1.000ha, pelo Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural para áreas entre 1.000 e 10.000ha e pelo
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Conselho de Ministros para áreas que excedam 10.000ha (Artigo 22 ) A autorização provisória é concedida após a
apresentação de um pedido de uso e aproveitamento da terra. Esta autorização provisória é válida por um período
máximo de cinco anos no caso de nacionais e dois anos no caso de estrangeiros (Artigo 25). Após o cumprimento
do plano de exploração dentro do período provisório, a autorização final será dada e o título relevante será emitido
(Artigo 26).

Regulamentos da Lei de
Terras

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

A apropriação de terras e os direitos de propriedade são fundamentais para a implementação do projecto. Aspectos
relevantes dos regulamentos incluem:
Onde há um título conjunto, tal título pertence a todos os titulares de forma igual. Quando um dos titulares morre, os
outros titulares continuam como titulares legítimos;
As consultas entre os requerentes de terras e a comunidade local são obrigatórias antes que a decisão de conceder
o uso do título seja feita pelo governador provincial ou pela autoridade superior;
Ocupantes de boa fé e comunidades locais podem solicitar demarcação e título;
Os titulares de títulos são obrigados a pagar um imposto pela autorização do direito de uso da terra, mais um imposto
anual. Empresas familiares e comunidades locais estão isentas de tais impostos.

Lei de Ordenamento do
Território

Lei 19/2007, de 18 de Julho

Regulamento da Lei de
Ordenamento do Território

Decreto no 23/2008

Lei de Protecção para os
Trabalhadores e Candidatos
a Emprego que vivem com o
HIV/SIDA

Decreto nº 19/2014, de 27 de Agosto

A Lei de Ordenamento do Território (Lei 19/2007 de 18 de Julho) cria um enquadramento legal para o ordenamento
do território. A lei define os mecanismos de preparação, aprovação, implementação, monitoramento e supervisão
de planos de uso da terra, bem como as responsabilidades associadas. Esta lei aplica-se a todo o território nacional
e, para fins de planeamento, regulamenta as relações entre os diferentes níveis da administração pública, suas
relações com outros indivíduos públicos e privados, representantes de diferentes interesses econômicos, sociais e
culturais, incluindo as comunidades locais
Esta Lei estabelece medidas e procedimentos regulatórios para garantir a ocupação e a racionalidade e uso
sustentável dos recursos naturais, a valorização do potencial diversificado de cada região, a infraestrutura, os
sistemas urbanos e a promoção da coesão nacional e da segurança da população.
Esta Lei estabelece os direitos e deveres de quem vive com HIV e SIDA e fornece as medidas necessárias para a
prevenção, protecção e tratamento relacionados à pandemia.

AGUA
Lei de Águas

Lei 16/1991, de 3 de Agosto

Regulamentos de
Licenciamento e
Concessões de Água

Decreto 43/2007 de 30 de Outubro

Política de Águas

Decreto 46/2007 de 21 de Agosto

O quadro jurídico estatutário para a água e o saneamento

Uma licença ou concessão de uso de água será necessária para a construção e operação deste projecto.

RESÍDUOS, EFLUENTES E EMISSÕES
Regulamento sobre
Qualidade Ambiental e
Emissão de Efluentes
Regulamento de Gestão de
Resíduos

Decreto nº 67/2010, que altera
Decreto 18/2004 de 2 de Junho (alterado
pelo Decreto 67/2010

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

Decreto Ministerial 13/2006 de 15 de
Junho

Os acampamentos de trabalho e de construção, bem como acomodações permanentes e alojamentos instalados
durante a vida deste projecto estarão sujeitos a estes regulamentos de resíduos.
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Regulamentos sobre a
gestão de resíduos sólidos
urbanos

Decreto 94/2014 de 31 de Dezembro

Regulamento sobre gestão
de resíduos perigosos

Decreto 83 de Dezembro de 2014 de 31
de Dezembro

Regulamentos sobre a
gestão e controle de sacos
plásticos

Decreto 16/2015 de 5 de Agosto

Regulamentos sobre
Padrões de Qualidade
Ambiental e Emissões de
Efluentes

Artigo 16 do Decreto nº 18/2004

APLICABILIDADE AO PROJECTO
Os acampamentos de trabalho e de construção, bem como acomodações permanentes e alojamentos instalados
durante a vida deste projecto estarão sujeitos a estes regulamentos de resíduos.
Este decreto estabelece as regras gerais para a produção, gestão e eliminação de resíduos perigosos em
Moçambique. Aplica-se a todas as entidades envolvidas na eliminação, gestão, importação ou distribuição de
resíduos perigosos e estabelece taxas e multas por incumprimento.
Os Regulamentos de Gestão e Controle de Sacos Plásticos aplicam-se a todas as entidades públicas e privadas,
pessoas físicas e jurídicas envolvidas na produção, importação, venda e uso de sacos plásticos no país.
Apresentar acções de responsabilidade na implementação, monitoramento e tratamento de esgoto e outros
efluentes de maneira aceitável para preservar a qualidade da água, o funcionamento do ecossistema e a proteção
da bacia hidrográfica

BIODIVERSIDADE E VIDA FAUNA BRAVIA
Lei de Florestas e Fauna
Bravia

Lei 10/1999 de 7 de Julho

Regulamentos de Floresta e
Fauna Bravia

Decreto 10/1999, de 6 de Julho

O presente regulamento aplica-se às actividades de protecção, armazenamento, utilização, exploração e produção
de recursos florestais e faunísticos e abrange as actividades de comercialização, transporte, armazenamento e
processamento primário, comércio ou indústria desses recursos.

A lei é dividida em nove capítulos. De relevância para esta AIAS são os seguintes capítulos:
Capítulo 2 sobre a Proteção de Recursos Florestais e da Fauna Bravia; e
Capítulo 3 sobre Recursos Florestais Sustentáveis, Regimes de Exploração e Regimes Sustentáveis de
Conservação da Fauna Bravia

O Regulamento da Lei de
Florestas e Fauna Bravia

Decreto 12/2002

O Regulamento da Lei de Florestas e Fauna Bravia (Decreto No12 / 2002) fornece orientação adicional à Lei de
Floresta e Fauna Bravia (1999). Os procedimentos de desmatamento descritos nesta lei devem ser seguidos pelo
proponente

Estratégia Nacional e Plano
de Acção para a
Conservação da Diversidade
Biológica para Moçambique

Formulado pelo MICOA (agora
MITADER) e aprovado pelo Conselho de
Ministros em Agosto de 2003

Regulamentos sobre Gestão
de Pesticidas

Decreto nº 6 de 2009

O regulamento visa garantir a saúde humana e as normas de qualidade ambiental são respeitadas, de acordo com
os procedimentos legais ambientais aprovados pela Lei nº 20/97. Os anexos especificam infrações e penalidades a
serem pagas por actividades ilegais

Controle da Lei de Espécies
Exóticas Invasoras

Lei 25/2008, de 01 de Julho

O controle de ervas daninhas exigido durante as fases de construção e operação será directamente regulado por
estes regulamentos.
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Decreto nº 61/2006, de 26 de Dezembro

O objectivo destes regulamentos é definir medidas destinadas a garantir as condições de saúde e segurança dos
trabalhadores envolvidos em operações de mineração, incluindo a aplicação de medidas técnicas que evitem
acidentes, reduzam os riscos e melhorem a higiene no local de trabalho no sector de mineração.

Regulamentos de
Contratação de Estrangeiros
no Sector de Petróleo e
Mineração

Decreto nº 63/2011, de 7 de Dezembro

Estabelece a estrutura legal, incluindo os mecanismos e procedimentos para contratação de estrangeiros de acordo
com a Lei de Petróleo e Mineração, contanto que essas actividades tenham sido aprovadas pela autoridade
competente. Decreto No 63/2011 define, para actividades de curto prazo não superior a 180 dias, a contratação de
trabalhadores estrangeiros qualificados pode ser realizada sem uma autorização do Ministro do Trabalho, desde
que o Ministério do Trabalho seja notificado num intervalo de 15 dias antes do trabalhador entrar no país.

Lei de Minas

Lei 14/2002, de 26 de Junho

ACTIVIDADES DE MINERAÇÃO
Normas Técnicas de Saúde
e Segurança das
Actividades Geológicas e
Minerais

Lei de Minas

20/2014 de 18 de Agosto

Revogado
A Lei nº 20/2014, de 18 de Agosto (“Lei de Minas”), que entrou em vigor na mesma data em que foi revogada a Lei
de Minas nº 14/2002, de 26 de Junho, pretende estabelecer o quadro legal para o sector de mineração. Visa garantir
maior competitividade e transparência, preservar o meio ambiente, garantir a protecção dos direitos e obrigações
dos detentores dos direitos minerários, salvaguardar os interesses nacionais e beneficiar as comunidades.

Regulamentos da Lei de
Minas

Decreto Ministerial 28/2003 de 17 de
Junho

Regulamentos da Lei de
Minas

Decreto Ministerial 20/2014, de 18 de
Agosto

O objectivo desta lei é regulamentar o uso e a reutilização de recursos minerais para assegurar a adesão às
melhores e mais seguras práticas de mineração e socioambientais, permitir a transparência e assegurar o
desenvolvimento sustentável de recursos minerais a longo prazo e a subsequente receitas a favor de Moçambique

Regulamento Ambiental
para Actividades de
Mineração

Decreto Ministerial 26/2004, de 20 de
Agosto

Esta lei define as normas para prevenção, controle, mitigação e compensação de efeitos adversos que as
actividades de mineração podem causar ao meio ambiente. Também fornece medidas específicas de protecção
ambiental, define os instrumentos de gestão ambiental necessários (por exemplo, o processo de AIA) e o uso de
licenças.

Regulamentos do Trabalho
Mineiro

Coastal & Environmental Services

Decreto 13/2015 de 03 de Julho

Revogado

O novo regulamento do trabalho mineiro aborda uma lacuna importante na legislação sobre o trabalho profissional
nesta área que gerou emprego para os cidadãos Moçambicanos, embora também exista um número significativo de
trabalhadores estrangeiros no sector. Para preencher a lacuna na legislação, o Governo Moçambicano aprovou o
Regulamento do Trabalho Mineiro através do Decreto 13/2015 de 3 de Julho. O novo regulamento rege as relações
de trabalho entre os empregadores do sector de mineração e do sector de petróleo, incluindo as empresas
subcontratadas, e seus trabalhadores, sejam eles Moçambicanos ou estrangeiros. Também prevê a supervisão das
condições de emprego.
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2.3. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS
Moçambique é signatário de várias convenções internacionais. As aplicáveis a este projecto
estão resumidas na Tabela 2-2 abaixo.
Tabela 2-2: Convenções internacionais aplicáveis ao projecto.
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS
Convenção de Basileia sobre o Controle dos Movimentos Transfronteiriços de
Resíduos Perigosos e sua Eliminação
Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e Recursos Naturais
(Alterado) - Convenção Africana Revista sobre a Conservação da Natureza e
Recursos Naturais (Versão Alterada) Ainda não em vigor. Moçambique é uma
parte e estaria obrigado a entrar em vigor
Lei Constitutiva da União Africana
Convenção de Bamako sobre a Proibição da Importação para África e o Controle
do Movimento Transfronteiriço e Gestão de Resíduos Perigosos em África
Convenção sobre Diversidade Biológica

1989
1968
2003
2000
1991
1992

Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora
Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES)
Convenção das ONU sobre a Protecção do Patrimônio Cultural e Natural
Mundial
Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as
Alterações Climáticas
Convenção sobre Prontidão, Resposta e Cooperação na Poluição por
Hidrocarbonetos
Convenção sobre Zonas Húmidas de Importância Internacional Especialmente
Como Habitat de Aves Aquáticas (RAMSAR)
Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (leia-se com
o Protocolo de Kyoto)
Convenção de Viena para a Protecção da Camada de Ozônio
Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos resultantes da
Poluição por Óleo
Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozono
Convenção das Nações Unidas sobre a Lei do Mar
Convenção Internacional de Combate à Desertificação em Países
Experimentando Secas Sérias e/ou Desertificação, Particularmente na África
Tratado que Institui a Comunidade Económica Africana
Protocolo da SADC sobre Mineração
Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos
Convenção sobre a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS)
Marpol 73/78, Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por
Navios, modificada pelo Protocolo de 1978
Convenção sobre a Prevenção da Poluição Marinha por Descarga de
Resíduos e Outros Assuntos e o Protocolo de 1996
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
3.1.

INTRODUÇÃO

3.1.1. Antecedentes do Projecto
A Battery Minerals está actualmente trabalhando em dois projectos de grafite na Província de
Cabo Delgado, Moçambique. Estes são o Projecto de Grafite de Balama Central, ao lado da Mina
de Grafite da Twigg Exploration and Mining (Syrah Resources), e o Projecto de Grafite de
Montepuez, ao norte da Cidade de Montepuez. Esta AIAS, que começou em Janeiro de 2018,
lida com o Projecto de Grafite de Balama Central, que compreende dois depósitos referido como
Lennox e Byron.
3.1.2. Justificativa para este Desenvolvimento
O projecto proposto tem a capacidade de aumentar o crescimento económico por meio da
criação de empregos e aumentar a diversificação dos meios de subsistência, o que, por sua vez,
melhorará a segurança alimentar e melhorará os meios de subsistência. Além disso, o projecto
irá gerar receita para o governo de Moçambique através de impostos e royalties. A
implementação do projecto aumentará o crescimento económico na área por meio de:
•
•
•

Utilização de recursos locais para fins de construção;
Contratação de mão de obra local para as fases de construção e operação da mina;
Alinhamento dos objectivos com a lei de investimento da CPI, que gerará receita tributária
e de royalties para o governo; e
Efeito multiplicador de emprego.

Estes e outros benefícios são avaliados mais detalhadamente no capítulo de impacto social
(secção 9).
Utilização de recursos locais e contratação de mão de obra local
A mina fornecerá entre 90 e 160 oportunidades de emprego directo no início da fase de
construção (4 meses). Isso aumentará para mais de 300 oportunidades no pico da construção,
que é estimada a durar aproximadamente 6 meses antes de ser reduzida novamente. A fase
total de construção do início ao fim durará aproximadamente 12 meses.
Será dada preferência ao emprego pessoas das comunidades vizinhas locais e se as
qualificações requeridas não forem encontradas, será dada preferência a outros candidatos da
Província de Cabo Delgado e depois a outras Províncias de Moçambique.
Quando forem necessárias qualificações específicas de especialistas e experiência que não
estiveremdisponíveis em Moçambique, precisarão ser recrutados expatriados para preencher
essas posições para garantir um início de mineração seguro e oportuno. A selecção, o
treinamento e a gestão desses recursos humanos são essenciais para o início bem-sucedido da
mina. Os expatriados desempenham um papel crítico na manutenção de boas operações
seguras devido ao seu nível de qualificações e experiência, e também contribuem para o
treinamento e desenvolvimento de padrões aceitáveis da indústria dentro de Moçambique. A
médio e longo prazo, os expatriados serão substituídos por nacionais treinados em Moçambique,
e espera-se que esta transição seja facilitada à medida que o número de pessoal de mineração
bem treinado dentro de Moçambique aumenta em resposta ao crescimento esperado na indústria
mineira de Moçambique. Os cidadãos bem treinados podem facilmente ser atraídos para outras
funções com outras empresas, simplesmente devido ao seu formação com expatriados.
A equipe contratada localmente retornará para suas casas no fim de cada jornada de laboral
diária e preve-se que ocupem posições em áreas como segurança, assistência de restauração,
Coastal & Environmental Services
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gestão do local, transporte e lavandaria. Onde houver qualificações e competência relevantes,
outras funções podem ser oferecidas. No entanto, pesquisas indicaram que a população local
tem nível de escolaridade e treinamento limitados, devido às baixas oportunidades de emprego,
ao baixo número de escolas na área e à necessidade de as crianças ajudarem as suas famílias
e apoiarem seu sustento agrícola.
Estima-se que haverá aproximadamente 220 oportunidades de emprego directo durante a fase
operacional.
A empresa anunciará todas as posições localmente e recrutará da comunidade local sempre que
indivíduos qualificados forem encontrados. A Suni Resources e a Battery Minerals são
empregadores com igualdade de oportunidades em relação a gênero, raça e etnia.
Efeito Multiplicador de Emprego
O multiplicador de emprego mede a quantidade de empregos directos, indirectos e induzidos
criados na área. Sempre que um novo emprego é criado, existe a possibilidade de que empregos
adicionais também possam ser criados por meio de uma demanda crescente por bens e serviços
locais. Os empregos directos estão relacionados ao sector específico, enquanto que os indirectos
são aqueles que dão suporte ao sector. Empregos induzidos são aqueles que surgem do dinheiro
gasto pelos funcionários na comunidade, resultando em um aumento no mercado de bens e
serviços locais. De acordo com dados do multiplicador da Agência de Análise Económica dos
EUA, a mineração de carvão tem um multiplicador de emprego de 4,4 - o que significa que para
cada
trabalho
de
mineração,
4,4
outros
empregos
são
criados
(veja
http://www.triplepundit.com/2011/05/employment -multiplier-economia-verde /).
O multiplicador esperado do emprego directo foi, portanto, estimado de maneira conservadora
em quatro. Isso significa que para cada pessoa directamente empregada, quatro oportunidades
adicionais de emprego são criadas. Essas oportunidades surgem do aumento das receitas
tributárias pessoais, da renda disponível e do desenvolvimento de uma economia de caixa.
Espera-se que tais aumentos resultem no crescimento de pequenas e médias empresas que
serão estabelecidas para apoiar a nova economia de caixa. Isso significa que as 250
oportunidades de emprego directo durante a fase operacional resultam em mais 1.000 empregos
indirectos e oportunidades de negócios associados.
É provável que este multiplicador seja aumentado, pois a empresa planeia criar oportunidades
de emprego para os membros da comunidade local, onde pode terceirizar serviços individuais
para a comunidade local em um processo justo de licitação para criar empreendedorismo. Estas
são as oportunidades de emprego indirecto mencionadas acima e incluirão o fornecimento de
bens, incluindo materiais de consumo e alimentos, arranjos de transporte, bem como programas
educacionais e agrícolas.
Impacto Global Positivo
A grafite é uma componente crítica das baterias de iões de lítio, que são componentes-chave
das tecnologias verdes para armazenamento de energia de baterias, incluindo energia para
veículos eléctricos. Como há uma mudança global em direcção à tecnologia mais limpa, há uma
demanda cada vez maior por grafite da qualidade encontrada neste local, e espera-se que essa
demanda cresça globalmente em 40% ao ano. Além disso, a Suni Resources, através da sua
empresa-mãe Battery Minerals, pretende produzir material anódico de bateria de iões de lítio que
não agride o meio ambiente, usando técnicas térmicas em vez de ácidos ou produtos químicos
no processo de formação. Seu objectivo é fornecer total responsabilidade, rastreabilidade e
transparência da mina para a bateria.
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3.1.3. Localização das operações de mineração propostas
O local do projecto de Balama Central situa-se a cerca de 6 km a sudeste da Vila de Balama, no
Distrito de Balama (Figura 3-1), a 265 km por estrada do Porto de Pemba. A área de licença de
prospecção e pesquisa (Licença de Prospecção e Pesquisa 4118) cobre aproximadamente 6 000
ha, mas a área de licença de mineração será significativamente menor, com uma estimativa de
1 500ha.
3.2.

O MÉTODO DE MINERAÇÃO

3.2.1. Cavas da Mina
A disposição da mina é ilustrada na Figura 3-2. A pegada final da superfície da cava Byron é
projectada para ser de aproximadamente 22ha e a pegada da superfície final da cava Lennox foi
projectada para ser de aproximadamente 30 ha. Estima-se que as cavas estarão a
aproximadamente 140 m abaixo do nível do solo. Foi desenvolvido um cronograma de mineração
para os dois depósitos. A mineração começará na cava de Byron nos primeiros dois anos. A cava
de Lennox será extraída do Ano 2 ao Ano 22 e então cessará até o ano 22. A mineração na cava
de Byron será reiniciada no Ano 22 e será minerada até o ano 34. Serão usados métodos
convencionais de mineração a céu aberto. Está programado um período pré-faixa de nove meses
para fornecer resíduos suficientes para a construção do pátio de Minério Bruto (ROM).
Após o final do actual plano de lavra das cavas Lennox e Byron, ao final dos 34 anos, as pilhas
de longo prazo construídas sobre a vida da mina serão processadas exclusivamente pela planta
até o ano 43. O plano actual da mina é baseado no minério. Reservas que estão abertas ao longo
da direcção de inclinação e até ao limite da sua profundade. Enquanto o plano da mina define
43 anos de operação, há espaço para conversão adicional de Recursos Minerais para Reservas
de Minério e expansão de processamento.
A pilha de resíduos mineralizados e as pilhas de longo prazo, que geralmente contêm material
com grafite entre um teor de 3,5-6% e 6 a 10%, respectivamente, serão processados no final do
plano de lavra, se economicamente viáveis naquele momento.
3.2.2. Preparação do Local
Antes da mineração, a vegetação será limpa por meios mecânicos, armazenada e descartada.
Com excepção da cava, toda a vegetação do local será removida imediatamente antes da
construção. As áreas limpas serão limitadas apenas à pegada da estrutura, ou seja, nenhuma
limpeza desnecessária será realizada. A remoção da vegetação na cava será progressiva, com
a vegetação sendo limpa à medida que a cava se estende ao longo dos anos de mineração.
Os meios de disposição da vegetação desmatada são desconhecidos nesta fase. É provável que
a remoção da vegetação do local seja feita por meio de uma combinação das seguintes: 1.
Remoção por comunidades locais para uso de recursos naturais; 2. lascar e mulching de madeira
no local; 3. Queima de vegetação. Normalmente, os processos de valor agregado são preferidos
na disposição da vegetação e a queima deve ser o último recurso, pois isso contribuirá para as
emissões de gases de efeito estufa. Lascar e mulching são preferidos, uma vez que este material
pode ser usado para facilitar a reabilitação de áreas perturbadas durante a construção, e para
re-vegetar as paredes dos açudes e TSF.
O solo superficial será removido e empilhado para ser usado posteriormente para reabilitação,
pois contém a maior parte do banco de sementes e, portanto, é vital para o processo de
reabilitação. A reabilitação será progressiva.
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3.2.3. Escavação, Detonação e Transporte
Métodos convencionais de mineração a céu aberto serão empregados com escavadoras de 90t
e camiões articulados de 40t. Espera-se que a camada superior de saprolite (rocha
completamente decomposta e porosa que é produzida em condições tropicais e húmidas) seja
escavada a uma profundidade estimada de 5-20 m para as cavas. A rocha fresca que resida
abaixo da camada de saprolito exigirá então detonação e escavação adicional usando as
escavadoras de 90t.
O material anterior da cava será carregado em camiões basculantes articulados de 40t e
transportado para o Despejo de Rocha Estéril (WRD, 0-3% TGC), Despejo de Rocha Estéril
Mineralizados (3 a 6% TGC), Pilhas de Longo Prazo (LTSP de 6 a 6 TGC 10%) ou o pátio de
Minério Bruto (ROM pad) (> 10% de material TGC) localizado ao norte das duas cavas.

Figura 3-1: Mapa de localização indicando a posição da área de licença de prospecção e
pesquisa 4118 de Balama.
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Figura 3-2: Disposição da Infraestrutura Final
3.2.4. Remoção da Camada de Cobertura
As cavas de Byron e Lennox terão um Despejo de Rocha Estéril (WRD) dedicado localizado ao
sudeste e noroeste de cada cava, respectivamente. As rampas da cava serão orientadas para
garantir que as distâncias de transporte de minério e resíduos sejam minimizadas para reduzir o
custo da mina (ou seja, uso desnecessário de combustível). A superfície da camada de rocha
estéril será removida da cava usando carregadoras e camiões e levada para uma instalação de
armazenamento dedicada para uso posterior na reabilitação (como explicado acima). A
quantidade de rocha residual calculada para o despejo de rochas estéril de Byron é de 18638kt
e para o aterro de rocha estéril Lennox é de 20925kt.
A concepção dos despejos de rocha estéril inclui a reabilitação progressiva dos despejos de
rocha estéril em andamento com as operações de mineração. Os taludes mais baixos dos
despejos de resíduos serão reabilitados à medida que os despejos crescem em altura. O ângulo
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de inclinação final é projectado com um ângulo de 18 graus nos taludes mais baixos e até 37
graus nos taludes superiores. Este projecto é considerado compatível com as Melhores Opções
Ambientais Praticáveis (BPEO), pois reduz a erosão e permite uma reabilitação mais efectiva de
espécies de plantas nos taludes (Figura 3-3) com desenvolvimento progressivo durante a vida
útil da mina, e não resultará em encerramentos da mina longos e caros.

Figura 3-3: Secção transversal do projecto de despejo de resíduos do Projecto de Grafite de
Balama Central mostrando os ângulos dos taludes reabilitados progressivamente com as
operações de mineração.
3.2.5. Processamento
O minério extraído será processado no local por meio de várias etapas descritas abaixo e
ilustradas na Figura 3-5. Um modelo 3D da planta de processamento foi ilustrado na Figura 3-4.

Figura 3-4: Modelo 3D da planta de processamento
Manuseio e britagem de minério bruto (ROM): As carregadoras frontais carregam o minério
das pilhas e alimentam a planta por meio de um compartimento de ROM. O minério é então
triturado no britador primário a uma taxa nominal de 168 toneladas por hora para minério fresco
e 180 toneladas por hora para minério meteorizado. É então transportado via transportadora para
o minério britado.
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Moagem: O minério é recuperado da caixa de minério triturado e alimentado por transportadora
na planta primária a uma taxa de alimentação nominal de 135 toneladas por hora. Após a
moagem primária, o minério (agora em lama com água) é passado por telas de classificação com
algumas partículas grandes recicladas de volta para o moinho primário para nova alimentação.
O material subdimensionado é reportado ao circuito de flotação. As telas de classificação
dimensionam o produto de grafite da laminação primária de modo que a alimentação do circuito
de flotação atinja o tamanho de partícula ideal de 850 mícrons para o beneficiamento da grafite.
A alimentação de flotação foi projectada para garantir que todo o material seja de 850 mícrons
ou menos.
Flotação: O produto do circuito de moagem é alimentado no tanque de condicionamento rougher
e, em seguida, passa por uma série de estágios de flotação (estágios rougher e cleaner, incluindo
remoagem). O concentrado é então deslameado por ciclones para produzir um concentrado de
grafite em solução que se dirige ao tanque de armazenamento de concentrado. O subproduto
(ou rejeitos) do circuito de flotação é bombeado para o espessante de rejeitos.
Desidratação e secagem: O concentrado armazenado no tanque de armazenamento
concentrado é filtrado e movido para uma pilha de concentrado pela carregadora frontal. O
concentrado filtrado é então seco e peneirado para produzir um certo número de produtos de
tamanho de grafite. Cada produto de grafite seco será armazenado em caixas de
armazenamento dedicadas antes de ser embalado em sacos a granel de 1 tonelada prontos para
despacho por via terrestre até o porto para embarque. Os sacos serão transportados para o Porto
de Pemba em camiões de 30 toneladas (carga útil).
Rejeitos: Os rejeitos produzidos pelas células de flotação rougher e cleaner são alimentados ao
espessante de rejeitos, onde o floculante é adicionado para acelerar a sedimentação e separação
de sólidos da água. Os rejeitos espessados são então bombeados por meio de uma conduta e
passam por uma conduta principal 1até a instalação de armazenamento de rejeitos (TSF) para
descarte. A água do transbordamento do espessador gravita na lagoa de água do processo e é
reciclada dentro da planta de processamento.
A TSF é projectada para armazenar de 15 a 20 milhões de toneladas de rejeitos. A TSF incorpora
um sistema de drenagem para reduzir a pressão sobre o revestimento do solo compactado para
reduzir a infiltração, aumentar a recuperação de água, aumentar as densidades de rejeitos e
melhorar a estabilidade geotécnica dos aterros. Os rejeitos serão descarregados por métodos de
deposição sub-aérea usando tampões localizados em intervalos regularmente espaçados na
crista do aterro. A água sobrenadante será removida por meio de bombas submersíveis e
bombeada de volta para reutilização no circuito de processo da planta. Está incluído um
vertedouro de emergência no projecto para um grande evento de tempestade de 1: 100 anos
para evitar derramamentos e contaminação próxima do solo e da vegetação. Foi incluída uma
lagoa de polimento a jusante do aterro da TSF para monitoramento e gestão da qualidade da
descarga de águas superficiais a jusante da instalação, essa água será periodicamente
amostrada. Foi incluído um programa de monitoramento no projecto da mina, incluindo os testes
de água profundas e rasas da cava, próximas e distantes da TSF (informações adicionais sobre
isso estão incluídas no Programa de Monitoramento que faz parte do PrGAS).
Reticulação de Água: A água do espessante de rejeitos gravitará para a barragem de água de
processo que é então reciclada na planta de processamento. A água de retorno da barragem de
rejeitos também será recuperada através de um sistema de decantação a ser bombeado
1 Um arranjo de tubos formando um circuito fechado no qual os rejeitos espessados serão alimentados e cujos pontos de extração são supridos
pelo fluxo de duas direcções.
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directamente para a barragem de água de processo para reutilização na planta de processo.
Águas pluviais não processadas, escoamento de plantas e uma parte da água usada para
aplicações gerais de lavagem serão colhidas em uma barragem de contenção de onde serão
bombeadas para a barragem de água do processo para reciclagem.
Reagentes: Os reagentes utilizados no processo incluem os seguintes
• Floculante usado como auxiliar de decantação e filtragem para concentrados e
rejeitos
• Diesel usado como colector de grafite (a quantidade estimada é pequena 100g / t)
• Espuma (MIBC) (estimativa de alimentação de moinho de 150g/t equivalente a
32L/h de espuma líquida a 100% de força).
3.2.6. Exportação de Produtos
O produto final do processamento da mina será concentrado de grafite com um teor de humidade
de 0,3%. O concentrado seco será transportado para Pemba em sacos a granel de 1 tonelada
carregados em camiões de plataforma plana. Pemba foi escolhido por estar a 189 quilómetros
mais perto da mina do que Nacala (Local a Pemba = 290 quilómetros e Local a Nacala = 479
quilómetros).
Foi assumida uma carga de 30 toneladas por camião-plataforma. O produto será entregue em
uma área de armazenamento no porto de Pemba, antes do envio. Estima-se que a mina produza
aproximadamente 75.000 tpa de produto de grafite. Os valores relevantes previstos no pico de
produção são apresentados na Tabela 3.1.
Tabela 3.1: Volumes diários de camiões para transporte de produtos
Item
Produção anual
Entrega de produtos por dia (produção anual/313) *
Carga útil por camião
Entregas por dia (Local – Pemba)
Viagens por dia (Local - Pemba - Local) (inclui entregas de
suprimentos - 5/dia, mas exclui transporte de pessoal)
* Entregas seis dias por semana (313 dias/a).
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Figura 3-5: Diagrama de bloco de fluxo de processo geral de grafite incluindo manuseio de ROM, britagem e moagem, flotação, secagem de concentrado e classificação de produtos de grafite variável. (Fonte: Equipe
de Estudo da Battery Minerals).
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Uma “viagem” é definida como uma viagem de ida entre a mina e Pemba ou de Pemba até a
mina. Como os camiões precisarão retornar para a carga do dia seguinte, o número de
viagens é o dobro do número de entregas. Quando os produtos de grafite chegarem por
camião em Pemba, a Suni Resources armazenará os sacos a granel de 1 tonelada cheios de
grafite em um galpão antes do embarque. O produto de grafite será seco no local e deve ser
mantido seco durante o transporte e armazenamento. O produto de grafite será então
carregado em contentores marítimos que são transportados para o porto e carregados em
um navio. A frequência de envio é antecipada uma vez por quinzena. Prevê-se que cada saco
de grafite a granel seja armazenado durante cerca de duas a quatro semanas na instalação
de armazenamento de Pemba antes de ser expedido.
3.3.

REQUISITOS DE INFRAESTRUTURA

3.3.1. Local da Planta
A localização da planta de processo é ao norte das duas cavas entre as Pilhas de Longo
Prazo e a estrada de acesso (Figura 3-2).
3.3.2. Abastecimento e Distribuição de Água
Foi calculado um balanço hídrico amplo do local como parte da Avaliação Hidrogeológica, em
que a mina exigirá 5 L/segundo de água de reposição (451 m 3 por dia), incluindo água para
mineração, planta do processo, vila de acomodação, despejo de rocha estéril e outros usos.
A componente de água potável dessa demanda é estimada em <1L/segundo de água
(62,50m3/dia).
A mina atenderá suas demandas de água por meio de uma combinação de recuperação de
água da TSF e da construção de dois açudes para colectar água do Córrego de Lapa e do
Rio Namituca. Os dois açudes, um localizado a noroeste das cavas no córrego da Lapa e o
outro a sudeste das cavas no Rio Namituca (Figura 3-2) fornecerão colectivamente 500.000
m³ de água (Açude 1 = 213.000 m3 e açude 2 = 302 000 m3). O excesso de água do córrego
de Lapa será redirecionado para o Rio Namituca usando uma conduta ou canal para evitar
que a água transborde as cavas.
Água Bruta
A água bruta será inicialmente bombeada dos dois açudes, ao longo de uma conduta de 250
mm de diâmetro, para um tanque de armazenamento de água bruta na planta de
processamento. Uma bomba de 75kW será alojada em uma área segura para amortecer o
ruído em cada área de armazenamento de água atrás de cada açude e usada para extrair
água dessas áreas.
Após o primeiro ano, a água bruta será canalizada da TSF para um tanque de
armazenamento de água bruta na planta de processo. A partir deste ponto, será fornecida
água para vários pontos de distribuição, incluindo a planta de processamento, serviços da
minas e vila de acomodação da mina (fornecendo acomodação aos trabalhadores da fase de
construção e operação).
O tanque de água bruta também servirá como tanque de armazenamento de água de
incêndio, com capacidade garantida adequada e reservada em todos os momentos para as
necessidades de água de incêndio.
Água Potável
Será instalada uma estação de tratamento de água na vila de acomodação para fornecer
água potável aos trabalhadores da mina. A água bruta será bombeada para o tanque de
alimentação de água potável a partir do tanque de água bruta na planta de processamento.
O tanque será isolado para limitar aumentos de temperatura e será projectado para impedir
a entrada de insectos e fauna.
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O terço inferior deste tanque fornecerá água de reserva para incêndio para a vila de
acomodação. A concepção do sistema de água potável é baseada no uso de água por pessoa
de 350 litros por dia.
Água do Incêndio
A água do incêndio será reticulada para cada uma das instalações da mina, da planta de
processo e da vila e hidrantes de incêndio serão instalados para fornecer cobertura a todos
os edifícios e instalações.
Águas Residuais
Uma estação de tratamento de águas residuais e um campo de pulverização estarão
localizados na vila de acomodação. As águas residuais da mina e das áreas de
processamento irão gravitar por meio de tubulações de PVC enterradas para estações de
bombeamento subterrâneas estrategicamente localizadas, que alimentarão uma estação de
bombeamento central para a entrega final à estação de tratamento.
As águas residuais serão colectadas em um tanque de retenção central na estação de
tratamento antes de serem bombeadas para a estação de tratamento de água para
processamento. Os tanques de retenção serão fechados para impedir a liberação de odores
desagradáveis.
Todas as águas residuais serão tratadas para atender aos padrões regulatórios relevantes
antes de serem lançadas no meio ambiente.
3.3.3. Energia
A energia será gerada no local por geradores de alta velocidade. A quantidade e o tamanho
das unidades geradoras instaladas foram inicialmente seleccionados da seguinte forma:
•
•
•
•

Processo - geradores a diesel de 7 x 700 kVA (n+1), com um gerador adicional de 1
x 50KVa para administração de área de processo e escritórios
Instalações de mineração - geradores a diesel de 2 x 400 kVA (n+1)
Acampamento de acomodação - geradores a diesel 2 x 400 kVA (n+1)
Instalações de armazenamento de rejeitos - 1 x 90 kVA• Abastecimento de Água
Bruta - 1 x 250 kVA.

Os motores serão movidos a diesel e alojados em uma planta localizada na planta de
processamento. A produção eléctrica dos geradores combinados será 4.208kVA. O consumo
médio de energia esperado para o projecto é de 3.366 kW.
3.3.4. Estradas de Transporte e Estradas de Acesso
Os seguintes tipos de estradas serão necessários:
•
•
•

Estrada de transporte - 25 m de largura
Estrada de acesso principal - pistas não seladas com 6m de largura
Estrada de acesso menor - pistas não seladas não vedadas com 5m de largura

As estradas de transporte usadas para transportar material das cavas para depósitos de
longo prazo (LTSP), WRD’s, despejos de rocha estéril mineralizados ou o pátio de RoM terão
25 m de largura, com aterro quando necessário. Além disso, a estrada terá drenos em V com
2m de largura em cada lado
Principais estradas de acesso - As estradas de acesso existentes inicialmente desde
Balama até a área do projecto serão totalmente avaliadas e protegidas por meio de reparos
e obras de melhoramento adequadas. No entanto, em alguns casos, as estradas de desvio
terão de ser construídas para evitar áreas sensíveis, tais como habitações nas comunidades
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muito próximas da estrada, ou porque as estradas não são apropriadas para reparações e
melhoramentos.
As estradas de acesso ao local serão compostas por pistas não seladas, com 6 m de largura,
com 1 m de margem em ambos lados. A drenagem lateral para todos os acessos climáticos
será construída. Serão necessárias câmaras de empréstimo para complementar as
quantidades de preenchimento para construir as estradas de acesso.
Estradas de acesso menores - Estradas de acesso menores para a TSF, açudes e linhas
de transmissão serão de 4 a 5 m de largura e feitas de cascalho compactado.
As câmaras de empréstimo existentes serão usadas ao longo da estrada de transporte assim
que as licenças relevantes forem obtidas.
3.4.

INFRAESTRUTURA AUXILIAR

3.4.1. Vila de Acomodação
Será construída uma vila de acomodação a aproximadamente 1 km a noroeste da planta de
processamento (Figura 3-2). Durante a fase de construção, estima-se que, no seu auge,
aproximadamente 300 trabalhadores serão empregados e 150 desses trabalhadores
residirão no local na vila de acomodação. A vila de acomodação será construída em três
etapas
•
•

•

Estágio 1 Acampamento Temporário: compreende a instalação do escritório da vila e
instalações de administração, sala de jantar e alojamento para abrigar o pessoal de
construção inicial. Isso é estimado em 4 meses.
Estágio 2 Acampamento de Construção dos Empreiteiros: compreende a construção
da acomodação da contratada que incluirá unidades de acomodação, abluções e
lavandarias, bem como infraestrutura instalada de energia, água e esgoto. Estas
instalações serão alugadas aos empreiteiros durante a duração desta fase (estimada
em 12 meses) e serão desmobilizadas após a conclusão do Estágio 2.
Estágio 3 Vila de Acomodação: compreende a construção da vila de acomodação
permanente e instalações associadas a serem utilizadas pelo pessoal operacional e
contratadas que trabalham na mina. A vila de acomodação a ser construída consistirá
de uma forma modular de acomodação de habitação compreendendo paredes de
sanduíche de painel de espuma, telhado revestido, piso de betão, ar condicionado e
varandas revestidas de aço. As instalações incluirão quartos de acomodação,
abluções, áreas de recreação, refeitórios, lavandaria e administração.

O Estágio 1 do Acampamento Temporário, Estágio 2 do Acampamento de Construção dos
Empreiteiros de e Estágio 3 da Vila de Acomodação estarão todos localizados dentro da cerca
de perímetro de área da vila de acomodação permanente.
A acomodação inicial da construção será composta por casas de contentores transportáveis
de baixo impacto, que serão substituídas por uma acomodação permanente dentro dos
primeiros 8 meses.
3.4.2. Tratamento de Esgoto
Durante o ciclo de vida do projecto, a instalação proposta não terá acesso a uma rede
municipal de reticulação de esgoto e terá, portanto, que depender do uso de fossas sépticas
durante a construção. Será construída uma estação de tratamento de esgoto fechada durante
a fase de construção para atender o esgoto que emana das instalações durante a fase
operacional.
Pretende-se que a instalação de tratamento de esgotos fechada seja localizada a um mínimo
de 200m da vila de acomodação e será construída numa área de terra localizada fora da vista
e a favor do vento do alojamento. Propõe-se que a planta terá capacidade para tratar
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efluentes gerados a partir de 300 pessoas a uma taxa de 310 litros (0,31 m 3) por pessoa por
dia, e terá capacidade projectada de 100 m3/dia. Ela será equipada com um sistema de
alarme sonoro e visual que será acionado em caso de mau funcionamento. O esgoto da mina
e das áreas de processamento será alimentado por gravidade por tubulação de PVC para
estações de bombeamento subterrâneas localizadas estrategicamente, que por sua vez
alimentarão uma única estação de bombeamento central antes da entrega final à estação de
tratamento de esgoto na vila de acomodação. A estação de tratamento de esgotos consistirá
tipicamente em tanques de sedimentação primário, aeração, clarificação e irrigação. O
efluente será doseado com cloro e alúmen ou cloreto férrico para permitir a eliminação por
irrigação por pulverização. A planta e as áreas de pulverização serão cercadas e os produtos
químicos fornecidos em contentores serão armazenados em uma área de armazenamento
contidas segura.
A lama de esgoto gerada será descartada em leitos separados de secagem de lamas. Será
fornecida uma lagoa revestida para capturar qualquer transbordamento de emergência da
estação de tratamento de espera. O transbordamento das lagoas de lama e a lagoa de
transbordamento de emergência serão transferidos para as obras de entrada da estação de
tratamento de esgoto.
3.4.3. Estações de armazenamento e abastecimento de combustível diesel
O combustível será necessário para abastecer a estação de energia, tanques geradores,
secador da planta de processamento e reabastecimento de veículos pesados e ligeiros. Como
tal, será fornecida uma instalação de armazenamento a granel por um empreiteiro e será
composta por oito tanques de armazenamento de diesel independentes de 50 000L. Esta
quantidade de combustível será suficiente para suprir as necessidades operacionais do local
por 14 dias a uma taxa de consumo de 250.000L por semana. Para garantir o fornecimento
contínuo de combustível, dez cargas de combustível serão entregues ao local a cada semana
e serão fornecidas pela contratada responsável por manter os sistemas de descarga,
armazenamento e entrega de combustível.
Serão fornecidos uma lagoa de lamas, reservatório e bomba para recuperar qualquer
derramamento menor com água oleosa contaminada sendo devolvida ao Espessador de
Rejeitos de Processo da Planta para reciclagem.
3.4.4. Aterro sanitário
Considerando a natureza remota do local do projecto, será necessário considerar a
construção de uma instalação de aterro no local da mina para o descarte de materiais não
recicláveis. Esta opção é considerada a Opção Ambiental Melhor Praticável (BPEO) no médio
a longo prazo. É a alternativa preferida quando comparada com a eliminação num aterro
existente, dados os aparentes desafios associados à gestão de resíduos sólidos em
Moçambique. Uma análise mais aprofundada da opção do aterro terá de ter em conta a
proximidade e os impactos potenciais para os recursos locais de águas superficiais e
subterrâneas.
3.4.5. Edifícios e Instalações da Mina
Edifícios adicionais da mina e infraestrutura de apoio estão listados abaixo:
• Edifício de abluções
• Escritório de Administração
• Armazenagem de lubrificante a granel e hidrocarbonetos
• Vestiário (sanitários e instalações de lavagem de roupa)
• Sala de controle e edifício de comunicações
• Instalação de armazenamento de testemunhos de sondagem
• Área de resposta a emergência
• Armazenamento de explosivos
• Portaria e segurança
• Instalação de reabastecimento de veículos pesados e ligeiros
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalação de lavagem de veículos pesados
Oficina de veículos pesados
Laboratório
Oficina de equipamentos móveis ligeiros
Refeitório
Instalações médicas das contratadas da mina
Escritório da mina
Instalação de separação de água a óleo
Escritório da planta
Armazém de reagents
Preparação de amostra
Instalação médica local
Sala de treino
Instalação de mudança de pneus
Instalações de lavagem de veículos
Armazém
Abastecimento de camião de água
Oficina incluindo oficina mecânica, oficina de caldeiraria, oficina eléctrica, sala de
instrumentos, ferramentaria, armazém hidráulico, área de equipamentos sujos e área
de reparação de equipamentos.
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4. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE BIOFÍSICO
4.1. CLIMA
O local do projecto é caracterizado por um clima tropical com duas estações distintas; uma estação
chuvosa que ocorre de Novembro a Março e uma estação seca de Abril a Outubro. A temperatura
média anual para Balama varia de uma média de 26,7 °C em Novembro a uma média de 21,1 °C
em Julho (Climatedata.eu, 2017). Balama recebe uma precipitação média anual de 1048 mm, com
o mês mais chuvoso ocorrendo em Janeiro (média de 250 mm de chuva) e o mês mais seco
ocorrendo durante o mês de Setembro (média de 4 mm) (Climatedata.eu, 2017).
4.2. TOPOGRAFIA, HIDROLOGIA E GEOLOGIA
A área de licença de Balama tem pouca variação topográfica e é melhor descrita como plana a
suavemente ondulada (Figura 4-1). A elevação varia em apenas 8 m, de 542 m para 550 m acima
do nível médio do mar. Há um cume ao leste e sudeste (fora da área de estudo). A área onde o
recurso está localizado é cortada por um pequeno riacho sazonal conhecido como o Córrego de
Lapa, e este flui para o Rio Namituca, a sudeste do local.

Figura 4-1: Perfil de elevação ilustrando a topografia geral em torno do local de depósito no local
central de Balama (Leste a Oeste)
O Rio Mehuca flui na direcção nordeste e junta-se ao Rio Montepuez em um ponto de
aproximadamente 36 km a jusante do local do projecto (Figura 4-2). O Rio Mehuca tem dois
principais afluentes; os Rios Namiticu e Naconha. O Córrego de Lapa junta-se ao Rio Namiticu, na
fronteira sudeste da área do projecto.
Os rios Namiticu e Naconha correm paralelos entre si, e têm aproximadamente 20 km de extensão
de suas nascentes até sua confluência, onde juntam-se para formar o Rio Mehucua em um ponto
no limite nordeste do local do projecto.
Existem duas áreas de terras húmidas dentro do limite do projecto, uma está situada ao longo do
Córrego de Lapa, que é de natureza efêmera e flui de Dezembro a Setembro. A outra zona húmida
situa-se ao longo de uma linha de drenagem que alimenta o Rio Namituca, que depois alimenta o
Rio Mehuca.
O nordeste de Moçambique é predominantemente sustentado por rochas proterozóicas que
formam uma série de complexos gnáissicos que variam de Palaeo a Neoproterozóico em idade
(Boyd et al., 2010). A região de Balama é formada por ortognaisses de granulito e fácies anfibolito
superior (rochas metamórficas derivadas de rochas ígneas) e paragnaisses (rochas metamórficas
derivadas de rochas sedimentares). Enquanto que as unidades gnáissicas globais são orientadas
Norte-Nordeste neste complexo, uma orientação leste-nordeste é encontrada perto de Balama
devido a sua proximidade com o complexo de Ocua e o cinturão de Lúrio ao sul
O Complexo Xixano é constituído por um núcleo de ortognaisses máficos rodeados e recobertos
por paragnaisses, consistindo ainda em gnaisses e xistos micáceos, quartzo-feldspato gnaisse,
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quartzito e mármore. Grafite e baixos níveis de mineralização de vanádio ocorrem em unidades de
xistose de grão fino nesta região. A unidade paragenésica micácea é a base da maior parte da área
de Balama. Pode ser encontrado na região um número de intrusões pós-tectônicas (intrusões
Neoproterozóicas a Mesozóicas), predominantemente ao sul do local de estudo Central de Balama.

Figura 4-2: Sistemas fluviais em torno da área do projecto
4.3. HIDROGEOLOGIA
As propriedades do aquífero são controladas pelas unidades geológicas subjacentes no local, que
incluem uma camada de saprólito desgastada que se estende da superfície até aproximadamente
5 a 20 m. A unidade geológica primária que incorpora a área de mineração é Quartzo e Mica-gneisse
As observações no local durante a avaliação do local indicaram escoamento superficial em alguns
dos furos no lado oeste da intrusão de pegmatitos. Isso pode implicar que a intrusão poderia actuar
como uma barreira que restringe o fluxo de água subterrânea para o leste, com pressão acumulada
em profundidade contra a intrusão de pegmatitos, fazendo com que a água flua para fora da
superfície. Esta barreira geológica inferida deve ser verificada com um levantamento geofísico. A
natureza ígnea do gnaisse Meta-riolito e Granito também pode estar associada a sistemas de
aquíferos fracturados. No entanto, menor fracturamento e cisalhamento poderia ser esperado
devido à deformação limitada.
A avaliação constatou que os níveis de água subterrânea são relativamente rasos, com uma média
de 3,3 m, variando de superfície a um máximo de apenas 18 metros abaixo do nível do solo, próximo
à área da mina. Com excepção da Formação do Mármore, os aquíferos são classificados como
aquíferos menores com baixo rendimento geral, mas que são importantes para o abastecimento de
água às comunidades locais.
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4.4. QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA
A análise da qualidade da água incluiu a análise micro e macroquímica de 23 amostras
seleccionadas para representar a linha de base regional da qualidade da água. Os resultados de
qualidade da água foram classificados de acordo com três critérios, os padrões de água potável da
África do Sul (SANS 2015), os padrões de água potável da Organização Mundial da Saúde (OMS)
(WHO, 2011) e os padrões de água potável de Moçambique.
De acordo com os Padrões de Água Potável Moçambicana, 6 amostras excedem os padrões de
água potável e, quando comparadas com os limites do SANS, pelo menos dez amostras excedem
os padrões de água potável (Tabela 4-1). Isso inclui três locais de água subterrânea dentro da área
de mineração (Lxo21D, Lxo22D e Lxo33D). As localizações dessas várias amostras são mostradas
na Figura 4-3. A má qualidade da água desses furos está relacionada com a geologia natural do
corpo. Lxo33D possui concentrações elevadas de Urânio (U) e Sulfato (SO 4), assim como Amônio
(NH4), Sódio (Na) e Ferro (Fe). Tanto o Lxo33D quanto o Lxo22D têm concentrações aumentadas
de TDS, Cloreto (Cl) e Manganês (Mn). Lxo21D indicou altos níveis de cádmio (Cd), ferro (Fe) e
manganês (Mn). As três amostras restantes que excedem os padrões Moçambicanos e as sete
amostras restantes que excedem os padrões de água potável da SANS estão localizadas nas
comunidades e são actualmente usadas para beber e para fins domésticos. Estes locais de águas
subterrâneas são Mati14 (excede os padrões SANS), Mputi04 (excede os padrões SANS), Fam01
(excede os padrões Moçambicanos e SANS), Bwbo01 (excede os padrões Moçambicanos e
SANS), Nau01 (excede os padrões Moçambicanos e SANS), Nan05 (excede os padrões SANS) e
Bal02 (excede os padrões SANS) (Figura 4-3). Constituintes excedidos para os locais de águas
subterrâneas da comunidade são sólidos dissolvidos totais (STD), Nitrato (NO3), Cloreto (Cl),
Arsênico (As), Manganês (Mn) e Urânio (U). Um local de água subterrânea em particular, Fam01,
poderia causar problemas de saúde crônicos devido à presença de urânio e níveis elevados de
Cloreto e Manganês.
4.5. QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL
Os resultados da análise laboratorial são comparados com os padrões Moçambicanos (MITADER),
bem como com as normas publicadas pela OMS (2011) e SANS (2011). Os padrões MITADER
fornecem critérios para apenas nove determinantes, enquanto a adição dos padrões da OMS e
SANS permite a consideração de um total de 31.
Pode-se razoavelmente concluir que as águas dos Rios Namiticu e Naconha eram seguras para
consumo humano durante o primeiro trimestre de 2018 (estação chuvosa) (Tabela 4-2 e 4-3). Dado
o nível relativamente baixo de desenvolvimento na bacia a montante, não há razão para supor que
isto irá mudar num futuro próximo, mas o monitoramento regular e frequente da qualidade da água
deve continuar nesses locais para compilar um registo de base da qualidade da água por mais
tempo.
Outras amostras de águas superficiais foram tiradas como parte da avaliação geo-hidrológica e
estas descobertas confirmam os resultados do estudo de água doce, que é que a água de superfície
está dentro dos padrões de água potável. Isso apoia a observação de que não há impactos da
mineração ou actividades industriais, e que há interação limitada entre os sistemas de águas
superficiais e subterrâneas.
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Figura 4-3: Mapa que ilustra a localização e os parâmetros associados dos pontos da amostra de água subterrânea.
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Tabela 4-1: Resultados da qualidade físico-química da água subterrânea - Água Potável
Padrões de água potável
Elevado

Determinante

Unidad
e

Limites de
Moz
Excedencias

Limites
Padrão

Risco

Limites SANS
Resultados da qualidade da água de 2018
Excedencias

Limites
Padrão

GH
14
83

GH
1484

GH
1485

GH
1486

GH
1487

GH
1488

GH
1489

GH
1490

GH
1491

GH
1492

GH
1493

GH
1494

GH
1495

GH
1496

GH
1497

GH
1498

GH
1499

GH
1500

GH
1501

GH
1502

GH
1503

GH
1504

GH
1505

Ma
ti
14

Mati
18

Mputi
04

Fam0
1

Nac
01

Nac
07

Lau
01

Nau
01

Nan
05

Bal
02

Bal
07

Bwbo
01

Lxo
18D

Lxo
21D

Lxo
22D

Lxo
33D

US
Dere
nage
m
Oest

DS
Dere
nage
m
Oeste

US
Dren
agem
Norte

US
Dren
agem
Sul

DS
Dren
agem
Sul

DDS
Dren
agem
Sul

Conflu
ência

Determinantes físicos e estéticos
Condutividade Eléctrica a 25oC como
EC

mS/M

Sólidos totais dissolvidos como STD

mg/L

pH a 25 C

pH
units

ᶜ

Estético

50-2000

Estético
Operacional

6.5-8.5

≤ 170

11
8

75.5

66.5

213

30.2

49.3

14.7

131

62.4

49.4

44.1

49.9

65.6

27.9

191

220

31.2

43.3

43.6

34.2

55.6

46.3

55.8

≤ 1200

70
6

494

464

1434

228

384

114

894

398

328

332

374

440

172

1364

1670

170

282

276

260

340

316

350

≥ 5 to ≤ 9,7

7.8
5

7.47

7.57

7.23

6.89

7.23

7.04

7.25

7.17

7.12

7.95

6.43

7.36

7.19

6.01

7.16

7.63

7.77

7.80

7.92

8.09

7.75

8.03

Determinantes químicos - aniões inorgânicos
Nitrato como (NO3) como N
ͩ
Nitrito como (NO2) como N

mg/L
ͩ

mg/L

Saúde aguda 1
Saúde aguda 1

Sulfato (SO4)

mg/L

Estético

Flouride como F¯

mg/L

Saúde crônica

50

≤ 11

3

≤ 0,9

250

≤ 500
≤ 250

Amônia como N (amônio (NH4) como
N

mg/L

Estético

1.5

≤ 1,5

Cloreto como Cl¯

mg/L

Estético

250

NA

Sódio como Na

mg/L

Estético

≤ 300

Zinco como Zn

mg/L

Estético

≤ 200

12.
9
0.0
29
56.
0
0.4
40
0.0
52
11
7
96.
5
0.0
02

0.419

0.392

0.365

2.51

0.696

8.18

0.368

0.441

0.36

1.07

0.368

0.676

0.196

-0.194

0.201

0.252

0.295

0.331

0.383

0.368

0.258

0.321

0.067

0.053

0.055

0.062

0.051

0.030

0.070

0.073

0.068

0.061

0.061

0.029

0.036

0.035

0.045

0.039

0.043

0.039

0.042

0.044

0.046

0.063

0.141

1.58

196

0.141

2.7

0.141

22.1

-0.141

0.969

8.56

13.8

69.2

0.354

248.0

353

1.39

29.9

2.37

8.71

47.3

37.9

44.1

0.457

0.637

-0.263

0.263

0.372

0.263

0.405

0.806

0.263

0.605

0.263

0.429

0.443

-0.263

0.633

0.263

0.263

0.263

0.263

0.263

0.263

-0.263

0.004

0.026

0.031

0.029

0.017

0.011

0.008

0.038

0.032

0.038

0.038

0.049

0.773

0.077

1.610

0.077

0.023

0.015

0.019

0.017

0.027

0.098

87.8

54.3

427

56.9

51.4

8.52

346

88.6

46.9

22.6

118

57.4

31.1

460

382

71.6

68.2

66.8

46.7

71

56.2

74.6

52.7

53

101

22.6

66.7

7.87

195

65.7

47.1

72.6

27.3

78.2

45

80.3

250

36.5

43.6

38.2

38.8

57

46.6

57.9

0.007

0.002

0.008

0.009

0.002

-0.002

-0.002

0.005

0.002

0.002

0.014

-0.002

0.024

0.146

-0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

-0.002

≤5
Determinantes químicos - macro-determinantes
Arênico como As

µg/L

Saúde crônica

≤ 10

<6

<6

<6

<6

<6

<6

<6

<6

<6

18

<6

<6

<6

<6

<6

<6

<6

<6

<6

<6

<6

<6

<6

Cádmio como Cd

µg/L

Saúde crônica

≤3

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

11

2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

Cromo Total como Cr

µg/L

Saúde crônica

≤ 50

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

Cobalto como Co

µg/L

Saúde crônica

≤ 500

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

16

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

Cobre como Cu

µg/L

Saúde crônica

≤ 2 000

8

4

<2

12

<2

4

<2

<2

<2

<2

<2

<2

2

5

10

11

<2

<2

<2

<200

<2

<2

<2

µg/L

Saúde crônica

≤ 2 000

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

16

4650

51

1110

<4

<4

<4

<4

<4

<4

4

µg/L

Estético

≤ 300

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

16

4650

51

1110

<4

<4

<4

<4

<4

<4

4

µg/L

Saúde crônica

≤ 10

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

µg/L

Saúde crônica

≤ 500

<1

814

574

383

<1

41

<1

12

229

416

<1

139

<1

367

977

311

<1

<1

<1

<1

<1

2

<1

µg/L

Estético

≤ 100

<1

814

574

383

<1

41

<1

12

229

416

<1

139

<1

367

977

311

<1

<1

<1

<1

<1

2

<1

Saúde crônica

≤6

300

Ferro como Fe

Chumbo como Pb

Manganês como Mn

Níquel como ni

µg/L

Saúde crônica

≤ 70

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

17

57

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

Selênio como Se

µg/L

Saúde crônica

≤ 10

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

3

<2

<2

<2

Urânio como U

µg/L

Saúde crônica

≤ 15

Vanádio como V

µg/L

Saúde crônica

≤ 200

15

2

<1

9

<1

6

<1

<1

<1

<1

<1

<1

1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

1

<1

<1

<1

Alumínio como Al

µg/L

Operational

≤ 300

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

58.000

<2

<2

<2

207.00
0

10.000

<2

<2

<2

<2

<2

3.000

<2

<2

<2
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Tabela 4-2: Resultados físico-químicos da qualidade da água superficial - Água Potável
Padrões de Água Potável e Directrizes

Local 1

Local 2

Local 3

Local 4

Local 5

Local 6

Local 7

Unit

MITADER

OMS 2011 (v)

SANS 2011

Rio Namiticu
Superior

Rio Namiticu
Médio

Rio Namiticu
Inferior

Córrego de
Lapa

Rio Naconha
Superior

Rio Naconha
Médio

Convergência

Alumínio

mg Al/ℓ

0.2

0.9 (vi)

0.3

6,7

2,3

7,6

0,84

5,3

6,7

7,6

Amônia

mg N/ℓ

1

1.5 (vii)

1.5

<0.22

<0.22

<0.22

<0.22

<0.22

<0.22

<0.22

Arsênico

mg As/ℓ

0.1

0.01

0.01

0,001

0,001

0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,001

Boro

mg B/ℓ

0,019

0,011

0,014

0,009

0,009

0,016

0,014

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

16

12

20

20

16

20

20

13,3

17,6

10,6

10,1

4,97

3,49

10,6

0,01

<0.002

0,01

<0.002

0,01

0,01

0,01

Determinante

Cádmio

mg Cd/ℓ

Demanda Química de Oxigênio

mg O2/ℓ

Cálcio

mg Ca/ℓ

Cromo VI

mg Cr/ℓ

Cobalto

mg Co/ℓ

Cobre

mg Cu/ℓ

1

Cianeto

mg CN/ℓ

0.07

Condutividade Eléctrica

mS/m @

Ferro

0.003

100-300

25oC

0.003
(vii)

2

50 – 2 000

mg Fe/ℓ

0.3

Chumbo

mg Pb/ℓ

0.01

Magnésio

mg Mg/ℓ

50

mg Mn/ℓ Crônico: < 400

0.1

Manganês

0.003

0.3

(vii)

0.01
0.1

(vii)

0.5

1

1

1

<0.4

1

1

1

2

0,002

0,002

0,004

0,001

0,002

0,002

0,004

0.07

<0.02

<0.02

0,024

<0.02

<0.02

<0.02

0,024

170

48

45

30

28

19,8

14,7

30

2

1,3

1,2

-

0,67

1,6

1,8

-

0.01

<0,0005

<0,0005

0,001

<0,0005

<0,0005

<0,0005

0,001

9,96

11,7

6,98

6,11

3,33

2,47

6,98

-

-

0,017

-

-

-

0,017

0,005

0,011

-

0,003

0,002

0,006

-

0.5

mg Mn/ℓ Estético: <100

Mercúrio

mg Hg/ℓ

0.001

0.006

0.006

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

Níquel

mg Ni/ℓ

0.02

0.07

0.07

0,003

0,004

0,008

0,003

0,003

0,002

0,008

Nitrato

mg N/ℓ

50

50

11

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

Nitrito

mg N/ℓ

3

3

0.9

0,10

0,10

0,16

<0.1

0,26

0,10

0,16

pH a 25 ° C (iii)

pH units

6.5 – 8.5

6.5 ‒ 8.5

5 – 9.7

Potássio

mg K/ℓ

Selênio

mg Se/ℓ

Sódio

mg Na/ℓ

Sulfato

mg SO4/ℓ

Sulfureto

mg S2-/ℓ

Alcalinidade total
Coliformes totais
E. coli*

0.04
250

Alcalinidade Total

7,5

7,2

7,3

7,1

7,2

7,2

2,43

2,63

2,64

1,90

1,72

2,63

0.01

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

200

(vii)

200

44

48

31

30

26

18,6

31

250

(vii)

500

23

39

30

5

10

8

30

<0.04

<0.04

<0.04

<0.04

<0.04

<0.04

<0.04

mg CaCO3/ℓ
Contagem/100ml

7,5
2,37

0

mg CaCO3/ℓ

94

52

96

58

56

180

160

300

8

120

160

300

0

4

152

6

6

14

152

94

96

58

58

56

52

58

Sólidos Totais Dissolvidos a 105 ° C

mg/l

1000

302

294

204

192

132

96

204

Turbidez (iv)

NTU

5

47

75

146

31

60

180

146

0,001

0,001

0,001

<0,0005

<0,0005

<0,0005

0,001

Urânio

mg U/ℓ

Vanádio

mg V/ℓ

Zinco

mg Zn/ℓ

0.03
3

0.015

3 – 5 (vi)

0,006

0,006

0,013

0,004

0,006

0,007

0,013

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

Notas:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Valores de referência não foram estabelecidos para constituintes que influenciam a qualidade da água que não têm ligação directa com impactos adversos à saúde.
Valor provisório baseado na saúde.
Limiar de aceitabilidade (paladar, odor e aparência)
A turbidez pode ser uma indicação de contaminação microbiana, uma vez que microorganismos (bactérias, vírus e protozoários) são tipicamente ligados ao material particulado que causa a turbidez..
Valores de referência não foram estabelecidos para componentes que influenciam a qualidade da água que não têm ligação direta com impactos adversos à saúde.
Valor provisório baseado na saúde.
Limiar de aceitabilidade (sabor, odor e aparência)
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Tabela 4-3: Medições físico-químicas in-situ da qualidade da água (YSI 556 Probe)
Local 1

Local 2

Local 3

Rio
Namiticu
Médio
24.91

Rio
Namiticu
Inferior
24.93

Local 4

Local 5

Local 6

Local 7

Temperatura

ºC

Rio
Namiticu
Superior
24.13

Condutividade
Sólidos Totais
Dissolvidos
Salinidade
Oxigênio
Dissolvido
Oxigênio
Dissolvido
pH
Potencial de
Redução de
Oxigênio

μS/cm
g/l

780
0.516

911
0.593

600
0.391

618
0.375

410
0.268

312
0.202

801
0.516

%

0.39
79.1

0.45
83.6

0.29
77.2

0.28
72.7

0.20
77.7

0.15
75.7

0.39
73.7

mg/l

6.63

6.90

6.37

5.61

6.45

6.24

5.99

ORP

7.91
330.6

7.93
249.4

8.02
327.2

7.42
276.0

6.74
334.0

7.43
325.1

7.77
258.7

Determinante Unidade

Córrego
Rio
Rio
Convergência
de
Naconha Naconha
do
Lapa
Superior
Médio
Rio Mehucua
28.72
24.64
25.11
25.48

4.6. ESTADO ECOLÓGICO ACTUAL DO AMBIENTE AQUÁTICO
Em termos da metodologia SASS, são calculados três índices principais, nomeadamente a
Pontuação SASS, o Número de taxa e a Pontuação Média por Taxa (ASPT). A ASPT é calculada
ao dividir a pontuação SASS pelo número de taxa identificado. Este índice fornece uma medida
confiável da saúde de um rio. A Tabela 4-4 mostra a ASPT calculada para cada um dos sete locais
amostrados. O Córrego de Lapa tem a maior ASPT, em grande parte devido aos taxa de categoria
mais alta presentes em suas águas mais limpas. O Rio Namiticu Superior possuía o menor número
de taxa e estes caíam na faixa de taxa mais baixo, mais tolerante à poluição.
A pontuação total do SASS pode ser explicada pelo número de biótopos amostrados, bem como
pela turbidez das águas. Os locais 2, 3 e 6 estavam todos inundados no momento da amostragem,
o que impediu a amostragem de Cascalho/Areia/Lama (CAL), Pedras na Corrente (PNC) e alguma
vegetação, resultando em menos taxa sendo registados. O local 4 consistia em água limpa e fresca
que continha menos sedimento do que nos locais do rio. Um número maior de biótopos pode ser
registado, resultando em uma maior pontuação SASS, taxa de contagem e espécies que são
predominantemente encontradas em águas mais limpas.
No geral, e com base na ASPT, a área pode ser classificada como POBRE/RAZOÁVEL em termos
da Tabela 4-4.
Tabela 4-4: Resumo da pontuação SASS, Pontuação Média por Taxon e Estado Ecológico Actual
dos rios amostrados.
Local 1
Local 2
Local 3 Local 4
Local 5
Local 6
Local 7
Rio
Rio
Rio
Córrego
Rio
Rio
Convergência
INVERTEBRADOS
Namiticu Namiticu Namiticu
de
Naconha Naconha
do
Médio
Inferior
Superior
Lapa
Superior
Médio
Rio Mehucua
Pontuação
29
101
75
143
72
97
70
SASS
8
20
17
25
15
19
15
No de taxa
3.6
5.05
4.4
5.7
4.8
5.1
4.7
ASPT
POBRE
RAZOÁVEL
POOR
POBRE RAZOÁVEL
POBRE
RAZOÁVEL
PES
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4.7. VEGETAÇÃO
4.7.1. Tipo de Vegetação
A vegetação natural dentro do local do estudo é classificada como Floresta de Miombo Secundária
e é caracterizada pela presença de Brachystegia spiciformis, uma espécie de miombo que
facilmente se regenera a partir do stock de raízes em áreas previamente desmatadas (Ilustrações
4-1 e 4-2). Outras espécies dominantes incluem Brachystegia boehmii, Annona senagalensis,
Bauhinia petersiana, Diplorhynchus condylocarpon e Combretum adenogonium. As árvores são
tipicamente pequenas ou semelhantes a arbustos e representam um habitat de mata em vez de
uma floresta. Isso deve-se ao facto de as árvores serem desmatadas com frequência, com arbustos
que crescem dos caules e raízes remanescentes (crescimento de talhadia).
A maior parte do local é compostoo por machambas “secas” onde se cultivam culturas como o milho
e a mandioca e machambas inundadas em terras húmidas onde se cultivam culturas como o arroz
(Figura 4-4).
4.7.2. Sensibilidade
A Floresta de Miombo Secundária ainda fornece alguma função ecossistémica na forma de refúgio
para espécies faunísticas, é uma fonte de sementes para a vegetação nativa, ele funciona como
ligante do solo para evitar a erosão e em alguns casos funciona como um corredor ecológico. Essas
áreas foram, portanto, classificadas como de Sensibilidade Moderada.
Além disso, o córrego, embora altamente transformado, ainda fornece um papel ecológico no local
como um corredor natural para o movimento de pequenas espécies e sementes de fauna. Por isso,
também foi atribuída uma Sensibilidade Moderada.
As áreas que foram desmatadas para as machambas encontram-se transformadas pelo actual uso
da terra. Essas áreas não contribuem para o funcionamento do ecossistema e são tipicamente
compostas de espécies pioneiras e invasoras. Portanto, essas áreas receberam uma Baixa
Sensibilidade.
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Figura 4-4: Mapa de vegetação do local de Balama Central mostrando a extensão e a intervalo dos
tipos de vegetação encontrados ao redor da área avaliada.
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Ilustração 4-1: Floresta de Miombo Secundária fragmentada intercalada entre terras agrícolas
no local do projecto

Ilustração 4-2: Floresta de Miombo Secundária encostada a uma machamba no local do
projecto
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4.7.3. Status de Conservação de Espécies de Plantas
Foi registado um total de 138 taxa dentro do local, mas é provável que algumas espécies tenham
passado despercebidas, já que espécies menos notáveis, como gramíneas, são difíceis de
identificar, a menos que floresçam, e bolbos e geófitas estão frequentemente presentes por curtos
períodos de tempo. Como grandes partes do local são dominados por machambas (que têm uma
baixa diversidade), acreditamos que os 138 taxa representam apenas cerca de um terço dos taxa
na região.
Apenas seis espécies de Preocupação de Conservação foram encontradas dentro do local. Estas
incluem Dalbergia melanoxylon (IUCN: Baixo Risco/Quase Ameaçada), Pterocarpus angolensis
(IUCN: Baixo Risco/Quase Ameaçada), Sterculia appendiculata (Lista Vermelha de Dados de
Moçambique: Vulnerável), Sterculia quinqueloba (Lista Vermelha de Dados de Moçambique:
Vulnerável), Afzelia quanzensis (Lista Vermelha de Dados de Moçambique: Baixo Risco/ Quase
Ameaçada) e Dalbergia melanoxylon (CITES: Apêndice II).
Afzelia quanzensis
Esta espécie é encontrada da Somália até KwaZulu Natal na África do Sul e está listada como
Menor Risco/Quase Ameaçada na Lista Vermelha de Dados de Moçambique e como Vulnerável na
Lista Vermelha de Dados do Malawi. Esta espécie é generalizada em Moçambique e a principal
ameaça é a extração ilegal de madeira para fazer esculturas de madeira e para a construção. É
provável que a perda de habitat seja também uma ameaça à sobrevivência desta espécie. Esta
espécie estava associada com a Floresta de Miombo Secundária na área de estudo.
Dalbergia melanoxylon
Esta espécie está listada como Baixo Risco/Quase Ameaçada pela IUCN e como Vulnerável pela
Lista Vermelha de Dados da Zâmbia. É uma espécie bastante difundida e é encontrada em pelo
menos 26 países subsaarianos, de Angola a Moçambique e Tanzânia e até Uganda, Etiópia e
Chade (World Conservation Monitoring Centre, 1998). Esta espécie ocorre em uma variedade de
habitats florestais e como uma espécie não está sob ameaça iminente de extinção. No entanto, é
amplamente utilizada na indústria de escultura em madeira para fazer objectos de arte, bem como
para fazer instrumentos musicais. Altos níveis de exploração resultaram na escassez de indivíduos
grandes, causando preocupação com a erosão genética em muitas populações. Esta espécie
estava associada com a Floresta de Miombo Secundária na área de estudo.
Pterocarpus angolensis
Pterocarpus angolensis encontra-se distribuída em áreas florestais em toda a África Oriental e
Austral, em países como Moçambique, Botswana, Malawi, Moçambique, África do Sul, Zâmbia e
Zimbabwe (World Conservation Monitoring Centre, 1998). A principal ameaça que esta espécie
enfrenta é a extração de madeira. Na maior parte da sua gama não há controle sobre a taxa de
colheita, incluindo Moçambique, onde esta espécie é amplamente utilizada para fins de construção.
Esta espécie é listada pela IUCN como de Baixo Risco /Quase Ameaçada e Vulnerável na Lista
Vermelha de Dados do Malawi. Apesar de não constar da Lista Vermelha de Dados de Moçambique,
deve ser considerada como uma espécie de preocupação de conservação, devido ao seu status na
IUCN. Esta espécie foi associada com a Floresta de Miombo Secundária na área de estudo.
Sterculia appendiculata
Esta espécie ocorre no Malawi, Tanzânia, Moçambique e Zimbabwe e está associada a Floresta
Ripariana e está listada como Vulnerável na Lista Vermelha de Moçambique, pois está sob pressão
para lenha, madeira e construção local, e a regeneração desta espécie é difícil (Izidine e Bandeira,
2002). Esta espécie foi encontrada na Floresta de Secundária Miombo e espalhada por todas as
áreas agrícolas.
Sterculia quinqueloba
Esta espécie é encontrada em Angola, Namíbia, Zimbábue, Moçambique, Tanzânia e República
Democrática do Congo (RDC). Está listada como Vulnerável na Lista Vermelha de Dados de
Moçambique pelas mesmas razões descritas acima para Sterculia appendiculata (Izidine e
Bandeira, 2002). Esta espécie foi encontrada na Floresta de Miombo Secundária e espalhada por
todas as áreas agrícolas.
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4.8. FAUNA
Moçambique tem aproximadamente 1 196 espécies faunísticas vertebradas terrestres das quais
726 espécies são aves (61%), 214 espécies são mamíferos (18%), 171 espécies são répteis (14%)
e 85 espécies são anfíbios (7%) (MITADER, 2015).
Das 90 espécies de répteis que podem ocorrer na área de estudo, 11 foram observadas durante o
levantamento de campo. Pelo menos 13 cobras venenosas poderiam ser encontradas na área do
projecto, com a presença de três confirmadas; Cobra-das-árvores (Dispholidus typus); Cobracuspideira (Naja mossambica) e Víbora-comum (Bitis arietans).
Sete répteis SCC são susceptíveis de ocorrer dentro da área de estudo, estes incluem Agama de
Moçambique(VU), Cágado-articulado do Natal (Kinixys natalensis) (QA), Cobra-com-liga
(Elapsoidea sundevallii) (EP), Lagarto-de-cinta de Mecula (Cordylus maculae) (EP), Cágado-decarapaça-mole de Zambeze (Cycloderma frenatum) e espécies listadas na CITES II Camaleão-depescoço-achatado (Flapaloe dilepis) e Varano (Varanus niloticus). Três espécies foram encontradas
no local (Agama de Moçambique, Camaleão-de-pescoço-achatado e Varano).
Das possíveis 45 espécies de anfíbios conhecidas na região, 12 espécies foram registadas na área
de estudo. Estas incluem Estas incluem o Rã-da-erva do Nilo (Ptychadena nilotica); Sapo de
Chirinda (Mertensophryne anotis); Rã-de-focinho-estreito (Ptychadena oxyrhynchus); Rã-doscharcos de África Oriental (Phrynobatrachus acridoidies), Rã-da-erva de Guibe (Ptychadena guibei);
Rã-dos-charcos (Phrynobatrachus natalensis), Sapo-de-patas-de-pá do Norte (Arthroleptis
stenodactylus), Sapo-de-dorso-chato (Amietophrynus maculatus); e Sapo-das-folhas-gigante
(Afrixalus fornasinii). Existem vários rios e terras húmidas (dambos) presentes na área do projecto
e arredores imediatos. A maioria das terras húmidas foi transformada em arrozais e os rios são
usados para lavar e beber. Embora transformada, especula-se que o arroz forneça o mesmo habitat
estrutural que o capim fornecia anteriormente.
O O Sapo de Chirinda (Mertensophryne anotis) (EP) foi encontrado na área do projecto. Isto é
significativo, uma vez que esta espécie era anteriormente conhecida apenas de dois locais, um na
Reserva Florestal de Moribane, na Província de Manica e na Floresta de Chirinda, no leste do
Zimbabwe. Um terceiro local conhecido a sudoeste do Parque Nacional das Quirimbas nos
inselbergs de Taratibu foi encontrado por Farooq et al. (2015) a quase 1.000 km dos outros dois
locais conhecidos e a 90 km da área do projecto.
Das possíveis 398 espécies de aves que poderiam ocorrer dentro dos habitats presentes no local,
81 foram observadas na área de estudo. A maior diversidade de avifauna registada na área de
pesquisa foi dentro das machambas (n = 44), que é também o habitat mais prevalente. A floresta
ripariana abrigava dezanove (19) espécies de aves e o habitat de inselberg, treze (13) espécies.
Ambas as áreas são significativamente menores em extensão do que o habitat do dambo / terras
húmidas, onde apenas quatro (4) espécies de aves foram registadas.
Oito (8) EPC listadas como CITES II foram registadas no local. Estes são o o Falcão-alfaneque
(Falco biarmicus), Açor-palrador (Melierax gabar), Gaivão-papa-lagartos (Kaupifalco
monogrammicus) Falcão-de-nuca-vermelha (Falco chicquera), Águia-cobreira-castanha (Circaetus
cinereus) Águia-cobreira-de-peito-preto (Circaetus pectoralis) Açor-cantor-escuro (Melierax
metabates). Outras 64 espécies provavelmente ocorrerão dentro da área do projecto.
Das possíveis 147 espécies de mamíferos que puderam ocorrer no local, apenas duas espécies de
mamíferos, excluindo mamíferos domésticos, foram registadas na área do projecto, a saber, o Ratobochechudo (Saccostomus campestris) e o Rato-pigmeu (Mus minutoides). As espécies de
mamíferos esperadas para ocorrer na área e relatadas como presentes pelas comunidades locais
incluem roedores, hyrax, primatas, lebres, pequenos carnívoros, morcegos e pequenos antílopes.
A maioria destes mamíferos depende da cobertura vegetal para fornecer abrigo e protecção, os
habitats que forneceriam este melhor incluem os inselbergs e as florestas riparianas e de miombo.
Não se espera que nenhuma EPC de mamíferos ocorra dentro da área do projecto.
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5. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE SOCIOECONÓMICO
5.1. AMBIENTE SOCIOECONÓMICO
5.1.1. COMUNIDADES
A Vila de Balama e 6 comunidades estão localizadas dentro dos limites do projecto e rotas de
acesso. A localização dessas comunidades em relação ao projecto e sua infraestrutura relacionada
é ilustrada na Figura 5.1. As comunidades são:
•
•
•
•
•
•

Mphuti (localizada dentro da área do projecto e adjacente à estrada de acesso)
Nacate (próxima à área do projecto)
Lapua (imediatamente adjacente à área do projecto)
Matipane (próxima à área do projecto)
Familiar (próxima à área do projecto)
Nanhupo (imediatamente adjacente à área do projecto)

Essas comunidades serão todas directamente afectadas pelo projecto e são chamadas de
comunidades afectadas pelo projecto (CAP). Foi identificado um total de 18 campas dentro da área
do projecto.
A Cidade de Montepuez é o principal centro económico da região e existem vários assentamentos
localizados ao longo da Estrada Montepuez - Pemba (R242). Esses assentamentos serão
indirectamente afectados e não serão afectados na mesma extensão ou gravidade que as CAP
directas.

Figura 5-1 Cenário social– Ilustrando, infraestrutura de mineração em relação aos locais das CAP
e do patrimônio cultural, machambas e rios
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5.1.2. O CONTEXTO SOCIAL DA ÁREA AFECTADA
Informações Demográficas Locais
A Vila de Balama tem uma população de 180.957 pessoas (Homens 87.308; Mulheres
93.649) e as comunidades colectivamente têm uma população de 10.298 pessoas (Homens
4.717; Mulheres 5.581).
Os dados do levantamento de 2018 revelaram que a maioria dos agregados familiares (cerca
de 98%) vive permanentemente nas comunidades. Muito poucos entrevistados (4%)
indicaram que eles ou membros de sua família querem deixar suas comunidades.
A maior parcela da população tem 18 anos ou menos (51,5%), com 21,5% abaixo dos sete
anos e 30% entre sete e dezoito anos. Muito poucas pessoas têm mais de 65 anos de idade.
A maioria dos membros da comunidade é afiliada à Tribo Makua (também conhecida como
Makhuwa), com Emakua como sua primeira língua. Os Makua são considerados o maior
grupo étnico em Moçambique (indicado como 15% da população nacional). A pesquisa de
2018 indicou que o Emakua é a língua dominante na área de estudo e apenas 20% dos
agregados falam português.
A maioria dos agregados familiares identifica como sendo muçulmana a minoria pertencente
à fé Cristã.
Terras, Ocupação Estruturas dos Agregados
Em Moçambique, a terra é primariamente mantida em confiança pelo Estado, que legalmente
reconhece sistemas consuetudinários de posse. Os direitos tradicionais à terra na área de
estudo são mantidos sob um sistema tradicional de posse que é praticado pelo povo Makua
local. Isso significa que, embora a terra em última análise pertença ao Estado, o uso e as
alocações da terra são regulados pelos chefes e anciãos locais.
O levantamento de 2018 indicou que quase metade dos agregados (49,3%) obteve a terra
em que vive da autoridade tradicional. Aproximadamente 30% herdaram suas terras,
enquanto que menores percentagens de agregados compraram ou alugaram a terra.
A maioria das casas e estruturas residenciais são construídas pelo proprietário e propriedade
privada por famílias individuais, com a maioria dessas estruturas tendo entre dois e três
quartos. Os edifícios são construídos tipicamente usando uma combinação da lama, estacas
e o bambu local (pau e pique) e os tetos são feitos na maior parte de capim com os agregados
familiares em melhores condições financeirasa compraremchapas de zinco para cobertura de
suas casas. Notou-se que a Vila de Balama tem notavelmente mais casas construídas com
blocos de cimento/tijolos e telhados de chapa corrugada do que as restantes CAP.

Ilustração 5-1: Casas típicas nas CAP’s
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O termo "agregado familiar" refere-se a um grupo de membros que compartilham uma casa,
renda, activos e/ou recursos pelo menos uma vez por semana. O tamanho médio do
agregado é indicado como variando de 4,5 membros (2014 Syrah SEBS) a 4,9 membros
(2018 SEBS). Este número coincide com os dados do Censo de Moçambique de 2007, que
indicaram que cerca de 50% dos agregados familiares no distrito têm entre quatro e seis
membros (República de Moçambique, 2007). A grande maioria dos agregados familiares é
chefiada por homens (cerca de 78% dos agregados familiares), com os dados do censo
nacional de 2007 indicando que o Distrito de Balama tem cerca de 69% de agregados
familiares chefiados por homens. A maioria dos agregados das CAPs é composta por
membros da família extensa, como sobrinhos ou sobrinhas, irmãos ou cunhadas ou filhos
adoptivos.
Papéis Sociais dos Agregados Familiares
Variáveis relacionadas a sexo e idade desempenham um papel central na distinção e
delineamento dos papéis e responsabilidades sociais na área de estudo. As mulheres
geralmente assumem as responsabilidades das tarefas domésticas relacionadas, como
culinária, colecta diária de madeira e água e actividades agrícolas específicas. Os homens
geralmente são encarregados da caça, forrageamento, agricultura e tomada de decisões.
Como resultado disto, a exclusão social (especialmente de mulheres jovens e meninas) é
conhecida por persistir, especialmente em áreas rurais onde os papéis relacionados a gênero
são estritamente definidos e culturalmente impostos. Essa diferenciação também é
fortemente reforçada nos sistemas de posse da terra, onde se sabe que as mulheres
africanas têm pouca autoridade e autonomia na tomada de decisões relacionadas ao uso,
aquisição ou posse da terra (cf. Arndt, Benfica e Thurlow, 2011). No entanto, as mulheres são
em grande parte responsáveis pela nutrição do agregado e segurança alimentar.
Diferentes categorias etárias também desempenham um papel fundamental na diferenciação
entre os papéis sociais nas comunidades rurais. Durante as DGFs, os participantes foram
solicitados a listar suas tarefas diárias em um esforço para determinar os papéis de gênero e
de jovens. A partir das discussões, ficou claro que o trabalho relacionado à agricultura
(capinar, arar e plantar, por exemplo) é amplamente compartilhado entre todos os membros
da família, embora tarefas mais exigentes fisicamente, como o corte de árvores, tendem a
ser realizadas por homens. As mulheres são predominantemente responsáveis por trabalhar
nas machambas (limpando frequentemente as ervas daninhas ou plantar), cozinhar, lavar e
cuidar das crianças. As meninas também ajudam na criação dos filhos e na preparação diária
de alimentos. Os homens são encarregados de limpar a terra para machambas, fazer carvão
(aqueles poucos agregados que o fazem), buscar estacas de madeira e palha, tarefas
relacionadas com a carpintaria (como fazer móveis), bem como cuidar do gado. A construção
de abrigos também é uma tarefa atribuída aos homens, que também são responsáveis pela
caça.
Papéis e responsabilidades específicos também são atribuídos aos jovens. Durante as DGFs,
muitos concordaram que os membros mais jovens são em grande parte responsáveis pela
criação dos filhos, embora forragear e colher lenha são também actividades em que a geração
mais jovem está envolvida. De acordo com os participantes das DGFs, os rapazes começam
normalmente a trabalhar nas machambas. aos 12 anos de idade. Os homens tendem a gozar
de maior antiguidade e status (especialmente homens mais velhos), enquanto eles também
são responsáveis pela resolução de conflitos e disputas.
Educação
O sistema de ensino em Moçambique consiste em escolas primárias e secundárias
subsidiadas pelo governo. A escola primária abrange de primeira a sétima classe, e a
matrícula começa aos seis anos de idade. As crianças são matriculadas no ensino secundário
(8ª a 12ª classes) por volta dos 13 anos de idade.
•

Existe uma escola primária (das classes 1a a 5 a ou 1 a a 7 a) localizada em cada uma
das comunidades das CAP.
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•
•
•

•

Existe apenas uma escola secundária (8ª a 12ª classes) na Vila de Balama.
A proporção de professor para aluno para essas escolas é estimada em 1:67.
O nível de escolaridade dos memmbro dos agregados familiares do Distrito de
Balama é:
o 43% dos 18 anos ou mais da coorte não têm escolaridade
o 4,7% dos alunos registados concluíram o ensino primário em 2017
o 8% dos alunos registados concluíram o ensino médio em 2017
o <1% dos alunos registados concluíram seus estudos em 2017
Há uma alta taxa de desistência de estudantes, particularmente na escola secundária,
pelas seguintes razões:
o Ritos de iniciação que incluem cerimônias em que meninas e meninos são
preparados por suas famílias para a vida conjugal, com os meninos sendo
circuncidados aos 12 anos. Isso geralmente marca um passo habitual em
direcção à idade adulta, que geralmente é realizado no meio do ano lectivo.Os
Custos financeiros elevados em relação aos rendimentos do agregado familiar
(viagem, alojamento, etc.)
o Casamentos e/ou gravidezes precoces (jovens);
o Falta de envolvimento dos pais no processo de aprendizagem educacional;
o Factores económicos (como o movimento de pais e educadores para áreas de
maior produção agrícola);
o Actividade mineira envolvendo crianças em idade escolar (principalmente em
zonas limítrofes do Distrito de Montepuez); e a
o Falta de comida.

Desafios vivenciados no sector de educação incluem um número insuficiente de professores,
salas de aula, cadeiras escolares, equipamentos desportivos e equipamentos em geral. Por
exemplo, embora todas as 9 escolas visitadas tivessem quadros negros, a maioria requer
mais carteiras e cadeiras. Reparos gerais também são necessários para a maioria dos
edifícios escolares.
Água e Saneamento
Além de áreas urbanas como Balama, não há acesso a água canalizada e os moradores
dependem de furos de água, bombas manuais, poços, córregos e rios. Todas as
comunidades têm furos com bombas manuais, mas nenhum agregado familiar tem acesso
directo a água canalizada. Algumas comunidades também usam o rio e córregos locais
(embora a água dos rios seja usada principalmente para banho ou lavagem). Todas as
comunidades também têm vários poços cavados à mão sem bombas manuais.
Em termos de qualidade da água, aproximadamente 70% dos entrevistados indicaram que a
água está suja, mas sempre potável. O administrador do distrito informou que uma das
principais melhorias no distrito nos últimos quatro anos foi o afundamento de novos furos e a
reabilitação dos já existentes
Em termos de saneamento e eliminação de resíduos, a maior parte dos agregados familiares
utiliza as suas próprias latrinas construídas por si (93%). Essas latrinas são geralmente
construídas com coberturas de bambu ou de palha e, às vezes, são compartilhadas entre os
agregados. Em termos de resíduos, a grande maioria dos agregados familiares queima e/ou
enterra os seus resíduos. Não há sistema de remoção de lixo doméstico e, portanto, a liteira
é comum na maioria das áreas. Os entrevistados do levantamento em todas as comunidades
relataram que suas comunidades percebiam a água como limpa, pois as pessoas enterram
ou queimam seus resíduos.
Energia
O Distrito de Balama recebe electricidade da rede nacional através de uma linha de 33 kV
que se estende da subestação de Montepuez no Distrito de Montepuez. No entanto, apenas
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a Vila de Balama tem acesso à electricidade. Existe um plano do governo para que a rede
seja estendida às comunidades vizinhas. Além da Vila de Balama e do local de mineração,
não há electricidade fornecida pelo governo no restante das CAPs. A única forma de energia
para as CAPs é de geradores ou painéis solares, lanternas, madeira ou carvão.
Combustível lenhoso, recolhido por mulheres de áreas florestais próximas, é usado para
cozinhar. Alguns agregados nas CAP têm acesso a lanternas e lâmpadas operadas por
bateria, que são usadas para iluminação, e ainda menos a painéis solares que são usados
principalmente para alimentar rádios e carregar telefones celulares.
Comunicação, Mercados e Transportes
Três redes de comunicação móvel operam no Distrito de Balama: MCel, Vodacom e Movitel.
Todas as redes móveis são acessíveis em um raio de aproximadamente 30 km dentro da Vila
de Balama e seus arredores. Nenhuma rede telefônica fixa existe dentro do distrito.
A rede comercial do Distrito consiste principalmente de comerciantes informais de pequena
escala, categorizados pelo sector industrial e comercial como "actividade comercial rural". Na
Vila de Balama existem mercados informais e comerciantes, mas também alguns
comerciantes formais (por exemplo, lojas, cabeleireiros e bares) que vendem mercadorias
trazidas de Pemba e Nampula. As comunidades maiores têm suas próprias lojas e mercados
semanais, onde itens menores são vendidos ou trocados/negociados; variando de alimentos
e produtos agrícolas para carvão, medicina e equipamentos em geral. O maior mercado está
em Balama, apesar de muitos membros da comunidade também irem a cidades maiores,
como Montepuez, mensalmente (estas viagens são geralmente realizadas por homens.

Ilustração 5-2: Lojas Locais
O principal modo de transporte local é a pé, seguido do uso de bicicletas e depois de motos.
Os chapas/autocarros são utilizados para viagens a cidades como Montepuez
Segurança e Conflito Social
Na Vila de Balama, as forças de segurança (polícia) são representadas por uma Secção de
Operações do Comando Distrital, que inclui um Departamento de Investigações Criminais,
uma Brigada de Trânsito, um Departamento de Vítimas de Violência Infantil e Familiar, além
de Serviços de Identificação Civil. De acordo com os dados fornecidos pelo Comandante da
Polícia de Balama, foram registados 100 casos de crimes comuns no distrito em 2017. Os
crimes mais frequentes são crimes contra pessoas físicas (64 casos registados) e crimes
graves contra a propriedade (20 casos registados). Segundo a mesma fonte, as causas dos
crimes estão frequentemente relacionadas com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas
tradicionais, muitas vezes agravado pelo consumo simultâneo de cannabis sativa por esses
infractores. Durante as SEBS, não foi registada nenhuma forma de conflito social entre os
moradores, embora crimes gerais como roubo sejam uma ocorrência na maioria das
comunidades rurais.
A violência doméstica baseada no género (VDBG) é relatada na área e, com base nas
informações das DGFs, é tolerada e até "aceite", especialmente nas áreas rurais. A causa
raiz parece estar relacionada ao álcool. Os serviços de saúde relataram que era raro que
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casos de VDBG fossem relatados aos centros de saúde, seja destacando o estigma do
VDBG, ou que esses incidentes não resultassem em ferimentos graves. Agressão e outras
formas de lesão não acidental não eram comuns. Os casos de estupro foram relatados como
extremamente raros. No que diz respeito à capacidade institucional do governo para abordar
estas questões, existe uma capacidade mínima nos centros de saúde locais para gerir
eficazmente os casos de trauma. Não existe um sistema de ambulância eficaz que responda
a incidentes, e a capacidade dos centros de saúde é limitada pela falta de pessoal qualificado,
equipamento de diagnóstico e capacidade cirúrgica. Assim, o actual sistema de saúde não
pode lidar com qualquer potencial aumento de acidentes ou lesões. O policiamento e a
aplicação da lei relacionada são limitados no distrito, devido à falta de capacidade e
equipamento e sem policiamento proactivo.
Saúde
As doenças prevalentes, tanto transmissíveis como não transmissíveis, em todo Moçambique
incluem tuberculose, malária, diarreia bacteriana e protozoária, hepatite, febre tifóide,
esquistossomose (bilharziose) e HIV/SIDA. Estima-se que 10,55% da população adulta, ou
um total aproximado de 2,6 milhões, esteja vivendo com HIV/SIDA (estimativa de 2015) (CIA,
2016). A desnutrição é comum, particularmente entre as crianças, com 15,6% da população
de crianças menores de cinco anos abaixo do peso (estimativa de 2011).
A secção seguinte deste relatório detalha os resultados dos SEBS de 2018 sob os seguintes
tópicos:
•
•
•
•
•
•

Infraestrutura de Saúde;
Doenças transmissíveis e não transmissíveis;
Infecções Sexualmente Transmissíveis (ITSs);
Doenças Alimentares e Nutricionais;
Determinantes Sociais da Saúde; e
Acidentes de trânsito.

Infraestrutura de saúde: O Centro de Saúde de Balama é a única instalação próxima com
camas para pacientes internados (para crianças e adultos). Ele também oferece serviços
como pequenos procedimentos médicos, bem como odontologia e tem dois médicos
nomeados. A maternidade é atendida por 11 camas e duas incubadoras, enquanto que a sua
unidade de internação é atendida por 34 cams. O Centro de Saúde de Balama é o único que
recebe electricidade da rede nacional, enquanto que os centros de saúde localizados nas
CAP não estão conectados.
A maioria dos centros de saúde da comunidade é rudimentar, sem tratamento médico
especializado e é gerida por enfermeiros. Essas instalações oferecem medicamentos básicos
e testes como malária e sífilis. Por meio dessas instalações, o governo mantém um Programa
de Vacinação Ampliada que se estende ao distrito para bebês (de 0 a 5 anos), enquanto que
as vacinas são oferecidas às mulheres para o tétano em idade reprodutiva e durante as
gravidezes. As vacinas oferecidas anualmente incluem BCG-Pólio, vacinas contra rotavírus,
sarampo e poliomielite.
Profissionais de saúde de nível médio são treinados para responder às necessidades em
nível rural e servem como o primeiro nível de referência para emergências. Casos
complicados são geralmente encaminhados para Balama, Montepuez (o hospital mais
próximo para grandes cirurgias) ou Pemba.
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Ilustração 5-3: O Centro de Saúde de Balama
De acordo com um informante-chave, as pessoas tendem a confiar na medicina tradicional,
em vez de visitar esses centros de saúde. Uma razão para isso é que a medicina tradicional
é mais acessível. Com apenas um profissional de saúde de nível médio na maioria dessas
instalações (excpeto em Balama), alguns dos principais desafios enfrentados por essas
instituições incluem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de suprimentos médicos (remédios e equipamentos)
Má gestão de equipamentos disponíveis;
Electricidade e abastecimento de água inadequados;
Falta de camas suficientes e espaço geral para tratamentos;
Sem salas de operação;
Sem médicos
Instalações de ablução inadequadas e inadequadas e eliminação de resíduos;
Treinamento inadequado de profissionais de saúde (especialmente como tratar
doenças específicas)
Absenteísmo de profissionais de saúde; e
Apenas uma ambulância em funcionamento no distrito, fazendo com que o tempo de
referência para o Centro de Saúde de Balama seja longo.

À luz desses e de muitos outros desafios, os informantes acreditam que as instalações são
inadequadas para atender às necessidades de saúde da população e não seriam capazes
de lidar com um aumento súbito da população. Embora informantes-chave tenham
confirmado que técnicos de saúde (ou enfermeiros) de Balama são ocasionalmente enviados
para os centros de saúde menores, ainda resta uma grande necessidade de apoio médico.
De acordo com as autoridades distritais de saúde, as principais prioridades para o sistema de
saúde do distrito continuam sendo o acesso a saneamento, recursos humanos e controle de
doenças infecciosas, incluindo malária, tuberculose e HIV/SIDA.
Doenças transmissíveis e não transmissíveis: As condições mais comuns tratadas nas
unidades de saúde nas CAPs são malária, pneumonia, infecções bacterianas gerais,
problemas estomacais e HIV/SIDA. As maternidades também costumam atender consultas
de pré-natal, planeamento familiar, aconselhamento e assistência pós-parto. Quando os
informantes-chave dessas instituições foram questionados sobre as principais
doenças/condições encontradas, a maioria referiu desnutrição, malária, infecções
respiratórias (como pneumonia, broncopneumonia e bronquite), diarreia e hipertensão. A
maioria dos entrevistados acredita que o tratamento e a medicina oferecidos nos centros de
saúde são eficazes. No entanto, muitos ainda acreditam no poder da medicina tradicional.
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Infecções Sexualmente Transmissíveis: ITSs gerais são relatadas como comuns e
crescentes na área de estudo. As autoridades distritais de saúde nos centros de saúde
visitados relataram que as ITS s geralmente só são diagnosticadas durante a assistência prénatal em mulheres, pois a maioria dos membros da comunidade não procura tratamento no
hospital quando apresentam sintomas de ITS.
As autoridades distritais de saúde estimam que a prevalência do HIV/SIDA no distrito é de
cerca de 6-8%. As DGFs revelaram que a maioria dos moradores ouviu falar de HIV/SIDA 98% dos entrevistados relataram que tinham ouvido falar da doença. Dos entrevistados,
muitos não tinham escolaridade. O motivo dessa consciencialização pode ser atribuído às
autoridades distritais de saúde que realizam regularmente campanhas de consciencialização
sobre o HIV/SIDA no distrito.
As informações colhidas durante as DGFs mostram que uma grande parte dos entrevistados
conhece as principais formas de prevenir essa doença, como usar preservativos ou ter um
parceiro sexual. Autoridades de saúde confirmaram que os preservativos geralmente não
estão disponíveis na comunidade, e os preservativos geralmente não são usados por motivos
religiosos. O uso de preservativos é relatado como baixo e acredita-se que isso esteja
relacionado a um viés cultural/religioso e mensagens consistentes limitadas.
Em termos de trabalho sexual, as autoridades distritais de saúde confirmaram que isso se
tornou mais comum nos últimos quatro anos na região e exacerbará a disseminação de ITS
e HIV/SIDA dentro da comunidade.
Muitas organizações oferecem apoio ao HIV/SIDA no distrito. Entre elas estão a Fundação
Ariel Pediátrica contra a AIDS e a Fundação Pediátrica de SIDA Elizabeth Glaser, que apoiam
intervenções baseadas em evidências na busca de uma geração livre de SIDA, incluindo
testagem e aconselhamento sobre HIV, circuncisão masculina médica voluntária,
fornecimento de tratamento anti-retroviral, cuidados baseados em pessoas que vivem com
HIV/SIDA e muito mais. Através dessas parcerias, o distrito está fornecendo terapia antiretroviral e profilaxia anti-retroviral para mulheres grávidas para prevenir a transmissão de
mãe para filho, no entanto, o serviço de saúde distrital tem uma capacidade limitada de
estender serviços de extensão à comunidade geral, devido a falta de capacidade e
financiamento. O monitoramento da prevalência de HIV e ITS nas estatísticas de saúde
distritais é limitado, embora haja a oportunidade de usar dados de ANC para monitorar as
tendências de HIV e ITS (sífilis como um indicador) na área.
Doenças Relacionadas com a Alimentação e Nutrição: Cabo Delgado tem a segunda taxa
mais elevada de crianças com desnutrição crónica em Moçambique (Digby Wells, 2014). As
autoridades de saúde entrevistadas relataram que os indicadores de desnutrição que são
comumente usados na área incluem baixa estatura (estatura para idade), perda (peso para
altura) e baixo peso (peso para idade) entre crianças com menos de cinco anos de idade.
Estes são geralmente calculados de acordo com os padrões nacionais de referência. Os
indicadores distritais de desnutrição mostram que, a partir de 2015 e 2016, houve um
aumento no número de crianças com baixo peso ao nascer, assim como um aumento no
número de crianças com baixas taxas de crescimento. De acordo com informantes-chave nas
unidades de saúde, as principais razões para esse aumento são atribuídas à ingestão
insuficiente de alimentos, às doenças infecciosas múltiplas e repetitivas e à má alimentação
em geral. A desnutrição materna também é uma preocupação, pois afecta o crescimento fetal
e infantil, assim como outros desfechos do nascimento. A desnutrição crônica é uma
preocupação significativa entre os gestores de saúde do distrito.
A desnutrição aguda não é uma questão importante e está principalmente associada a
condições de saúde subjacentes (como o HIV). Foi relatado baixo peso ao nascer associado
com nutrição materna deficiente, deficiências de micronutrientes (anemia) e doenças
infecciosas como malária e HIV. Bebés com baixo peso ao nascer têm um maior potencial
para morrer quando bebés, e o seu desenvolvimento cognitivo a longo prazo é
acentuadamente reduzido. No que diz respeito à capacidade institucional, as autoridades
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distritais de saúde têm a capacidade de acompanhar as tendências da desnutrição aguda e
podem responder a emergências nutricionais com apoio externo. No entanto, não existe um
programa de vigilância nutricional eficaz para determinar as necessidades da comunidade.
Assim, existem programas inadequados de apoio nutricional pró-activo nas escolas,
vinculados a programas de informação, educação e comunicação e outras intervenções.
Informantes-chave nas unidades de saúde relataram que o governo do distrito, com o apoio
de ONGs como a AGA-KHAN, está realizando campanhas para incentivar as pessoas a
adoptarem melhores hábitos alimentares. Mas, apesar disso, ainda há um aumento na
desnutrição. Além disso, todas as crianças entre as idades de 12 a 13 meses recebem
vacinas do governo e os entrevistados confirmaram que é prática comum para as mulheres
no distrito levar seus filhos para a vacinação. A cobertura de vacinação confirmada pelas
autoridades de saúde do distrito para ser muito alta.
Acidentes de trânsito: A forma mais comum de lesões na área está associada com excesso
de velocidade, uso indevido de álcool, comportamento irresponsável e desatento de peões,
deficiência mecânica de veículos, condução deficiente e estradas precárias. Não há controles
de velocidade efectivos e o policiamento activo é limitado às principais cidades devido a
restrições de pessoal. A estrada principal entre Balama, Montepuez e Pemba (R242) é
tipicamente onde a maioria dos acidentes ocorrem.
Em geral, a comunidade rural na área, e especialmente as crianças, tem uma baixa
consciência de segurança rodoviária, resultando em colisões de veículos e peões ao longo
de estradas movimentadas. De acordo com a Polícia de Trânsito de Balama, as campanhas
de consciencialização de trânsito são realizadas rotineiramente em escolas e comunidades,
especialmente aquelas localizadas em torno de novas minas, devido ao aumento do tráfego.
Fora destas estradas principais, os acidentes são raros, devido aos baixos volumes de
tráfego.
Patrimônio Cultural
A área de estudo tem características de patrimônio cultural, incluindo campas, cemitérios,
locais sagrados e lugares de culto, alguns dos quais estão localizados dentro dos limites do
projecto. Árvores cerimoniais, como a ilustrada na Figura 5.4, não serão possíveis de serem
realocadas se forem afectadas pelas actividades do projecto.
A Figura 5.4 fornece uma indicação de onde alguns dos recursos do patrimônio cultural
identificados estão localizados. No entanto, eles precisam ser identificados e mapeados com
precisão durante as pesquisas realizadas para o Plano de Acção de Reassentamento. Para
as campas e outras características do patrimônio que podem ser realocadas, precisarão ser
detalhadas no PAR as medidas de compensação apropriadas para facilitar a realocação
desses recursos, quando possível.
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Ilustração 5-4: Árvore Cerimonial (Pseudolachnostylis maprouneifolia)
5.1.3. ESTRATÉGIAS DE SUBSISTÊNCIA DOS AGREGADOS
Emprego
O emprego é categorizado como emprego regular e não regular. Além da mina de grafite
Syrah, do governo local e das oportunidades de emprego em serviços comunitários em
Balama, há poucas outras oportunidades de emprego formal na área de estudo.
Consequentemente, a maioria dos agregados familiares vive da agricultura de subsistência e
do comércio local (informal). Alguns agricultores ainda estão envolvidos na produção de
algodão, pois as sementes de algodão são frequentemente distribuídas por empresas locais,
como Plexus em Montepuez e Balama, mas os números diminuíram, com apenas 20% das
famílias envolvidas no cultivo de algodão. A Plexus opera um esquema de produtores de
algodão sob uma área de concessão na qual o local de Balama está localizado.
Emprego Regular
Emprego regular refere-se ao trabalho para o qual um empregado tem um contrato formal e
fixo com um empregador com um rendimento regular (também referido em alguns casos
como sendo empregado no setor formal). A pesquisa social estimou que apenas 1,8% dos
membros dos agregados com idades entre 15 e 64 anos estavam empregados formalmente,
em grande parte em serviços relacionados ao governo, embora alguns agregados relatassem
ter membros empregados na mina Syrah.
Emprego Não-Regular
Emprego não regular refere-se a uma série de empregos que geralmente são de muito curto
prazo e geralmente sem contrato formal. Neste contexto, o trabalho por conta própria é
coberto por trabalho não regular.
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É difícil definir o emprego não regular nestas comunidades, uma vez que muitas pessoas
estão envolvidas na agricultura familiar para fins de subsistência, mas ocasionalmente
vendem produtos excedentários. Aproximadamente 53% da população economicamente
activa (ou seja, pessoas entre 15 e 64 anos que são capazes / dispostas a trabalhar) estão
envolvidas na agricultura / pesca de subsistência. O Censo de Moçambique de 2007 indicou
que cerca de 95% dos economicamente activos no Distrito de Balama estão envolvidos no
sector da agricultura, silvicultura e / ou pesca.
Desemprego Potencial
Segundo o censo de 2007, a taxa oficial de desemprego em Moçambique (calculada pelo
Instituto Nacional de Estatistica) é de cerca de 17%. Estima-se que a taxa de desemprego
dentro da área do projecto seja de aproximadamente 21,4.
Rendimentos e Despesas
O dinheiro é usado como uma forma de troca na área do projecto, embora muitos agregados
familiares (cerca de 40%) também negociem com produtos de machamba, gado e/ou árvores
e frutos económicos. Como parte do SEBS de 2018, os entrevistados foram solicitados a
elaborar as fontes de rendimento e os padrões de gastos de suas respectivas famílias. Cada
entrevistado foi perguntado qual é a maior fonte de renda de sua família. Esses dados são
apresentados na Tabela 5.1 abaixo (observe que os entrevistados permitiram múltiplas
respostas a essa pergunta).
Tabela 5-1: Fontes de Rendimento do Agragado (2017)
Categoria
Emprego (Formal e Informal - incluindo o cultivo na machamba própria)

2017
91.8

Produtos agropecuários

63.2

Fruta económica

53.5

Trabalho agrícola

52.7

Doações

15.1

Artesanato

6.4

Produção de carvão vegetal

6.1

Trabalhos de peça

6.1

Comércio

4.9

Pesca

4.1

Rendimento de renda

2.7

Pecuária

1.7

Trabalho de mineração

1.6

Produtos de mineração

1.1

Cerca de 90% dos agregados familiares recebem rendimentos de pelo menos um ou mais
membros do agregado familiar que são formal e informalmente empregados (2017). O
dinheiro ganho com a venda de produtos agrícolas é uma importante fonte de renda, seguida
pela venda de frutas colhidas na área de estudo. Em termos de renda mensal do agregado,
o SEBS solicitou aos entrevistados que listassem a renda que suas famílias recebem de uma
lista de diferentes fontes de renda. Isso refere-se à renda familiar de todos os membros do
agregado familiar combinados. Como previsto, a maior fonte de renda é derivada do emprego
formal. A maioria dos agregados familiares que recebem rendimentos de um ou mais
membros com emprego formal recebe cerca de MZN 6.455,00 por mês. Isto é seguido pelo
rendimento das vendas de gado (MZN 5,1180.00,). Os rendimentos médios de comerciantes
e vendedores ambulantes informais ou lojas foram de cerca de MZN 3.000,00 por mês. Tal
negociação também envolve vender toras colhidas localmente, postes de bambu ou produtos
de madeira usados para produzir móveis e construir residências. O rendimento familiar dos
produtos agrícolas é de cerca de 2.555.00 MZN, e a maior parte deste rendimento é da venda
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de colheitas ao longo das ruas ou estradas (aproveitando as pessoas que viajam entre vilas),
embora muitos também enviem os seus produtos para áreas maiores, como Balama ou
Montepuez.
A importância da venda de carvão vegetal é também realçada pelo facto de o rendimento do
carvão trazer cerca de MZN 1.200,00 por mês. Menos agregados familiares (31,3%)
compartilham seus rendimentos no agregado familiar. A Tabela 5.2 abaixo fornece uma
comparação entre a renda média mensal domiciliar registada em 2014 e 2017,
respectivamente. Embora pareça ter havido aumentos consideráveis nas rendas de
actividades relacionadas ao sector formal (emprego, pecuária, comércio e renda de aluguel)
entre 2014 e 2017, os aumentos nas rendas de actividades mais tradicionais de agricultura
informal, uso de recursos naturais e artesanato têm sido muito menores. É interessante que
o rendimento das doações parece ter diminuído. As rendas provenientes do trabalho agrícola
triplicaram, sugerindo uma crescente escassez de mão-de-obra e competição com outras
fontes de renda. O aumento de cinco vezes na renda da pecuária sugere demanda crescente
e preços mais altos.
Tabela 5-2: Rendimentos Mensais dos Agregados Familiares (2017 and 2014)
Categorias

Rendimento médio mensal 2017

Rendimento mensal médio 2014

Emprego

MZN 6,245.00

MZN 4,096.00

Pecuária

MZN 5,118.00

MZN 866.00

Comércio

MZN 3,287.00

MZN 300.00

Rendimento de renda

MZN 2,953.00

MZN 766.00

Renda de pesca

MZN 2,934.00

Nenhum listado

Trabalho de peça

MZN 2,768.00

MZN 2,005.00

Produtos agropecuários

MZN 2,555.00

MZN 2,393.00

Trabalho agrícola

MZN 1,989.00

MZN 525.00

Carvão

MZN 1,273.00

MZN 1,123.00

Doações

MZN 663.00

MZN 1,456.00

Artesanato

MZN 572.00

Nenhum listado

Fruta económica

MZN 332.00

MZN 311.80

Em termos de despesas, alimentos, roupas e utensílios domésticos ainda são responsáveis
pela maior parte das despesas mensais dos agregados. No entanto, as despesas
relacionadas a práticas cerimoniais tradicionais e funerais também são significativas. Os
meses de maior gasto são os associados à estação seca, pois as famílias gastam mais
dinheiro na compra de alimentos.
5.2. USO DE RECURSOS NATURAIS E SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS
Para este projecto, o uso de recursos naturais refere-se a:
• O uso de plantas para práticas culturais, subsistência (artesanato, tapetes, estruturas
etc.), fins comerciais e/ou medicinais e madeira (para energia ou venda, como para
fazer carvão, ou materiais de construção);
• Caça de animais
• Locais culturalmente significativos que normalmente estão associados a áreas
florestais específicas, colinas ou árvores e plantas que ocorrem naturalmente;
• Água de rios e furos;
• Pesca
• Apicultura
• Uso e plantio de terras férteis para produção agrícola (por meio de práticas de plantio
alternativo e/ou rotativo).
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5.2.1. Material de construção
A maioria das famílias está envolvida na recolha de lenha (95,5%), na recolha de alimentos
silvestres (90,1%), na recolha de palha (73,3%) ou no uso de plantas medicinais das florestas
florestais vizinhas (67,6%). Muito poucos agregados familiares caçam para obtenção de carne
para consumo próprio (3,2%), uma vez que a carne de caça é geralmente vendida por
caçadores.
5.2.2. Combustível lenhoso e carvão
As comunidades afectadas não têm electricidade e, portanto, fazem uso de fontes alternativas
de energia para aquecimento e iluminação. As Comunidades de Nacate, Mphuti, Matipane e
Nanhupo usam lenha para iluminação, bem como lenha para cozinhar, e as árvores são
cortadas nas florestas circundantes para lenha. Todos as seis (6) das comunidades afectadas
produzem carvão, mas apenas a Comunidade de Lapua usa o carvão para cozinhar. A
Ilustração 5-5 consiste em fotografias de membros da comunidade que recolhem e
transportam lenha.
A produção comercial de carvão é regulada pela Lei de Florestas e Fauna Bravia 10/99 e
qualquer pessoa que produza carvão necessita de uma licença. Esta licença determina a
produção individual máxima de carvão vegetal, as fontes de biomassa (árvores) que podem
ser usadas e os limites da área de exploração. O carvão vegetal é produzido por homens,
mulheres e às vezes crianças em todas as comunidades afcetadas. A preferência e
adequação das árvores utilizadas para a produção de carvão vegetal varia com o tamanho,
disponibilidade e acessibilidade das espécies arbóreas. De acordo com os produtores de
carvão ao longo do projecto, o carvão vegetal da área afectada é produzido continuamente
ao longo do ano. O preço do carvão varia entre 150 - 250 MT por saco.

Ilustração 5-5: Fotografia de lenha e um Pequeno Painel Solar.
5.2.3. Caça, pesca e apicultura
A caça na área do projecto é oportunista, uma vez que restam poucos animais selvagens. Os
membros da comunidade em todos os seis (6) das comunidades afectadas relatam que eles
caçam usando armadilhas, cães e flechas, bem como áreas em chamas para expulsar os
animais. Animais caçados incluem aves da Guiné, pombos, coelhos e porcos-espinhos,
pequenos antílopes e macacos. As comunidades geralmente consomem uma porção da
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carne e vendem o resto. Algumas comunidades estão cientes de que uma licença de caça é
necessária, e todas as comunidades estão cientes de que estão proibidas de caçar elefantes,
crocodilos, leões e leopardos e indivíduos jovens e grávidas.
Quatro das seis CAPs colectam mel de colmeias de ocorrência natural e duas CAPs
produzem colmeias artificiais para a apicultura. O mel é vendido dentro da comunidade por
100 MT por litro ou no mercado de Balama por 350MT por litro.
Quatro das seis CAPs (excluindo Lapua e Familia) pescam e cada CAP tem entre quatro a
dez pescadores. Os pescadores utilizam redes de pesca, ganchos, linhas, latas e varas de
bambu e armadilhas para a captura de peixes. Os pescadores fazem uso de barcos nos rios
maiores e pescam nas margens dos rios menores ou margens da represa de Nanhupo.
Vermes e lagartas são usados como iscas. A comunidade indicou que eles pescam entre 35 vezes por semana durante a estação chuvosa. Os peixes capturados são primeiramente
secos e depois vendidos no Mercado de Balama por 20-500 toneladas, dependendo do
tamanho do peixe individual ou grupo de peixes secos (Ilustração 5-6). Todas as
comunidades afirmam que não é necessária uma licença de pesca. Não é claro se estão
cientes da Lei das Pescas (Lei n.º 22/2013) que regula o tamanho mínimo e/ou o peso das
espécies, as espécies a proteger, o período de defeso, as áreas de acesso proibido ou
restrito, as características técnicas de artes de pesca, os métodos de pesca autorizados, etc.

Ilustração 5-6: Fotografia de uma armadilha de pesca na Barragem de Nanhupo e
Peixe Seco no Mercado de Balama.
5.2.4. Recursos hídricos
Quatro (4) rios e/ou afluentes ocorrem na proximidade das comunidades. Esses cursos de
água são um recurso importante para as comunidades, pois a água é tirada dos rios para fins
domésticos, como beber, cozinhar, tomar banho e lavar. No entanto, nenhum dos cursos de
água intersecta as comunidades e, portanto, os membros da comunidade devem caminhar
até os rios para buscar água. Além disso, uma barragem está situada a aproximadamente
100 m ao norte da Comunidade de Nanhupo, e uma zona húmida sazonal está localizada a
aproximadamente 700 m a sudoeste da Comunidade de Nanhupo, 950 m a leste da
Comunidade de Familia e 600 m ao norte da Comunidade de Mphuti. Essa terra húmida
sazonal também é um recurso valioso para as comunidades, já que o arroz é cultivado dentro
das terras húmidas.
Os residentes também contam com furos e poços localizados nas comunidades como sua
principal fonte de água (consulte a Tabela 5.3). A maioria das comunidades (com excepção
da Comunidade de Lapua e Comunidade de Família) tem acesso a furos com bombas
manuais (Ilustração 5.9). No entanto, alguns desses furos estão avariados. A Comunidade de
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Nacate tem 1 bomba manual avariada e a Comunidade de Matipane tem duas bombas
manuais avariadas.
Os membros da Comunidade de Nacate têm um acordo com o governo, que é o responsável
pela instalação das bombas manuais, que contribuiriam para o custo de conserto das bombas
manuais. No entanto, a comunidade não pode pagar sua parte e, portanto, essas bombas
não foram consertadas até o momento. Os membros da Comunidade de Matipane, por outro
lado, contribuíram para o material necessário para construir bombas manuais, mas agora não
têm condições de consertá-las. Como resultado, as comunidades passaram a confiar nas
mãos para cavar poços de água. Estes poços têm em média 2-3 metros de profundidade,
mas podem ter até 5 metros de profundidade em certas áreas. Novos poços são escavados
a cada estação seca, pois os poços cavados à mão não são revestidos e tendem a colapsar
durante a estação chuvosa. Além disso, os poços são deixados abertos e existe uma maior
probabilidade de os poços ficarem contaminados por detritos, a água residual (isto é, o
escoamento contaminado) flui directamente de volta para o poço e para o gado.
Tabela 5-3: Recursos Hídricos utilizados por cada uma das Comunidades Afectadas (O
símbolo “++” indica numerosos poços dentro da comunidade ou que a maioria / cada
machamba tem a sua própria).
NOME DA COMUNIDADE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunidade de Nacate
Comunidade de Lapua
Comunidade de Mphuti
Comunidade de Matipane
Comunidade de Familia
Comunidade de Nanhupo

RIOS(S)
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

4
2
3
5
1
1

TERRAS
HÚMIDAS /
BARRAGENS
Não
0
Não
0
Não
0
Não
0
Sim
1
Sim
1

BOMBA
MANUAL (S)
Sim
No
Sim
Sim
Não
Sim

3
0
2
5
0
1

POÇO(S)
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

++
++
++
++
++
++

Membros da comunidade de todas as seis (6) comunidades indicaram que os poços dentro
das comunidades secam durante o ano, e que aumentam a profundidade dos poços quando
os poços secam. Eles secam durante os meses seguintes:
•
•
•
•
•
•

Comunidade de Nacate: os poços secam entre Setembro e Novembro;
Comunidade de Lapua: os poços secam entre Novembro e Dezembro;
Comunidade de Mphuti: os poços secam entre Setembro e Outubro;
Comunidade de Matipane: os poços secam entre Outubro e Dezembro;
Comunidade de Familia: Os poços secam entre Julho e Agosto, excluindo um (1) dos
poços que tem água durante todo o ano; e
Comunidade de Nanhupo: Os poços secam em Setembro.

5.2.5. Pecuária
Aproximadamente 90% dos agregados familiares estão envolvidos na produção animal, com
frangos e/ou patos mantidos pela maioria dos agregados. Cerca de 20% das cabras destes
agregados e apenas 4% possuem gado próprio. Os animais domésticos geralmente mantidos
para fins de subsistência são galinhas, patos, porcos, pombos, cabras e ovelhas. Galinhas e
patos também são mantidos para fins comerciais, enquanto que as cabras são
frequentemente comercializadas localmente (troca). O preço das cabras, galinhas e patos
varia muito em função da época do ano e do tipo de gado (entre 350,00 e 2,500,00. Existem
vários mercados nas CAP onde se produz gado, embora a maioria dos animais seja vendida
a pessoas vindas para a área de outras áreas.
5.2.6. Agricultura
Todos os agregados familiares nas CAPs têm machambas (campos cultivados) e alguns têm
pequenas hortas alimentares em redor das suas propriedades. As principais culturas que são
cultivadas pelas comunidades afectadas são mandioca, milho, amendoim, milho, tomate,
Coastal & Environmental Services

53 Projecto de Montepuez da Suni Resources S.A,

Rascunho da Avaliação de Impacto Ambiental e Social - Outubro de 2019

arroz, cana de açúcar, ervilha, batata doce e uma variedade de grãos. Os agricultores
consomem a maior parte de sua colheita total, vendem uma porção menor e mantêm
sementes de suas colheitas anteriores para futuro plantio. A maioria das famílias também
suplementa suas dietas plantando árvores frutíferas (principalmente em torno de suas
propriedades), que incluem cajus, banana, coco, papaia, manga e laranjeiras. O rendimento
das frutas pode ser significativo, com frutos vendidoas nos mercados locais ou ao longo da
estrada, juntamente com alguns de seus outros produtos agrícolas.

Figura: 5-2: Divisão de culturas ao longo das machambas
A maioria dos agregados familiares tem mais do que uma machamba (variando de 1 a 5
machambas por agregado familiar e superior a 1ha (Tabela 5.4)), em que as culturas mais
populares são mandioca, algodão e milho, mas gergelim, milho, abóbora, amendoim batata
milho e outras culturas são cultivadas (Figura 5.3). O arroz é geralmente plantado nas áreas
de terras baixas ou ao longo de linhas de drenagem e nas planícies aluviais de rios e córregos
onde os solos são tipicamente húmidos e ricos em nutrientes.
Tabela 5-4: Tamanho médio da Machamba por comunidade
COMUNIDADES
TAMANHO MÉDIO DAS MACHAMBAS
Comunidade de Nacate
2 – 12 ha
Comunidade de Lapua
1.5 – 2 ha
Comunidade de Mphuti
< 2 ha
Comunidade de Matipane
< 2 ha
Comunidade de Familia
2 – 3 ha
Comunidade de Nanhupo
1 – 2 ha
Os agricultores dependem largamente das chuvas para as culturas e têm duas épocas de
crescimento a cada ano. No entanto, alguma rega manual é praticada em produtos hortícolas
cultivados nas terras baixas. Na primeira época de Outubro a Novembro, os agricultores
cultivam culturas alimentares, como milho, arroz e feijão em suas parcelas de alimentos. A
época temporada é de Março a Abril, quando a batata doce e os legumes são cultivados. As
mulheres são mais activas na agricultura e geralmente tendem a fazer suas colheitas
diariamente. A maioria das culturas é inter-consorciada. A agricultura itinerante é praticada
onde a terra é desmatada de vegetação natural. Os agricultores geralmente cultivam os
terrenos limpos por aproximadamente três a quatro anos, após os quais a terra é deixada em
pousio por aproximadamente quatro anos antes que os agricultores voltem a cultivar esses
mesmos campos.
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As principais ferramentas utilizadas nas machambas incluem machados e facões para
desbravar a terra, enquanto as enxadas são frequentemente usadas para arar a terra antes
do plantio. Nenhum fertilizante ou produto químico é usado e os campos são queimados após
a colheita para restaurar a fertilidade da terra. O preparo e o plantio da terra geralmente
ocorrem de Novembro a Março, a colheita de Abril a Junho e o desbravamento da terra de
Julho a Outubro, embora essas datas variem entre diferentes culturas.
As estações de plantio começam com a chegada da estação chuvosa (início de Novembro).
O final da estação chuvosa é normalmente associado à colheita e venda de produtos (Abril a
Junho). Em termos de papéis de gênero, os homens normalmente limpam e diluem a terra,
enquanto que as mulheres são as principais responsáveis pela colheita e plantio. Os homens
são geralmente responsáveis pela construção de estruturas de armazenamento de colheita.
As árvores frutíferas também são cultivadas como fonte de alimento pelas comunidades
afectadas. As árvores mais cultivadas são coqueiro, moringa, banana e manga.
Os agricultores indicaram que os desafios que enfrentam são:
• Chuvas irregulares (secas e/ou inundações),
• Falta de acesso a sementes, fertilizantes e produtos químicos;
• Falta de equipamentos agrícolas,
• Doenças agrícolas,
• Acesso limitado aos mercados e
• Falta de assistência ou serviços agrícolas.
Aproximadamente 1.250 ha da área de estudo do projecto são cobertos por machambas, bem
como numerosas frutas e outras árvores comerciais ou nutricionais. As comunidades locais
dependem fortemente da área do projecto proposta para atender às necessidades
nutricionais de suas famílias, e, portanto, o deslocamento económico e potenciais impactos
de segurança alimentar de curto a médio prazo provavelmente serão significativos se não
forem adequadamente mitigados e geridos.
5.2.7. Potencial Agrícola
Potencial agrícola é a produtividade da terra usada para agricultura. Isto inclui o crescimento
da maior variedade possível de culturas anuais, horticultura (culturas perenes em geral e
árvores frutíferas em particular), uso de pastagens (pastagens e culturas forrageiras) e
silvicultura (cultivo comercial de árvores). O uso arável é medido identificando os solos no
local e avaliando suas características e qualidades.
Três tipos de solo foram encontrados no local, a saber:
1. Solos de argila vermelha: Estes solos são definidos como solos minerais que não
contêm material calcário (carbonato de cálcio) em qualquer parte do solo, têm menos
de 10% de minerais resistentes à camada superficial superior do solo e menos de 35%
de saturação por bases em todo o solo. Estes solos variam em cor de vermelhoarroxeado, a um tom laranja-amarelado-avermelhado claro a laranja-amarelado-claro
e ocasionalmente a tons amarelados moderadamente subjugados. Eles são
tipicamente bastante ácidos, com um pH inferior a 5. As cores vermelha e amarela
resultam do acúmulo de óxido de ferro (ferrugem), que é altamente insolúvel em água.
Os principais nutrientes, como cálcio e potássio, são tipicamente deficientes nesses
solos, o que significa que geralmente não podem ser usados permanentemente para
a agricultura sem o auxílio de cal e outros fertilizantes, como o superfosfato. Eles
podem ser facilmente esgotados e exigem uma gestão cuidadosa. No entanto, eles
podem ser cultivados em uma faixa relativamente ampla de condições de humidade.
Os solos argilosos vermelhos podem ter uma variedade de minerais argilosos, mas
em muitos casos o mineral dominante é a caulinita.
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2. Solos de textura média: Também chamados de marga, estes solos são compostos
de aproximadamente 40% de areia, 40% de silte e 20% de argila. Solos pobres
geralmente contêm mais nutrientes, humidade e húmus do que solos arenosos, e têm
melhor drenagem. Assim, a infiltração de água e ar é mais fácil do que para solos ricos
em sedimentos e argila, e eles são mais fáceis de cultivar do que solos argilosos. Os
diferentes tipos de solo franco possuem características ligeiramente diferentes, com
algumas drenando mais eficientemente do que outras. Marga é considerado ideal para
uso agrícola porque retém nutrientes e água enquanto ainda permite que o excesso
de água seja drenado.
3. Os solos rasos / afloramentos rochosos são muito superficiais, cobrindo rochas
duras, ou rochas rochosas expostas. Estes solos não têm valor agrícola. As amostras
não foram colhidas
Testes de qualidade do solo revelaram que tanto os solos argilosos vermelhos quanto os
solos de texturas moderadas tinham um alto potencial agrícola, mas exigiriam alguma gestão
para o uso agrícola ideal, especialmente para as culturas. Apenas uma pequena porção
dentro da área de estudo consiste em solos rasos com baixa capacidade de terra e, portanto,
não são adequados para fins agrícolas

Figura 5-3: Tipos de solo que ocorrem no local do estudo
5.3. SEGURANÇA ALIMENTAR E VULNERABILIDADE DOS AGREGADOS
5.3.1. Segurança Alimentar
A segurança alimentar é um conceito complexo e multifacetado, e inclui disponibilidade de
alimentos, acessibilidade a fontes alimentares, estabilidade alimentar, utilização de alimentos
e consumo de alimentos, conforme definido na tabela abaixo, juntamente com uma lista de
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indicadores para cada componente.
Tabela 5-6: As componentes da Segurança Alimentar
Componente

Definição

Isso refere-se ao grau em que os
alimentos
estão
fisicamente
Disponibilidade disponíveis para a população local,
de alimentos
seja por meio de agricultura de
subsistência, recursos naturais, caça
e pesca, seja em lojas e mercados.

•
•
•
•
•
•

Indicadores
Transporte de alimentos;
Sistemas de produção de alimentos;
Tempo (secas/inundações, etc.);
Uso de estoque de alimentos
(subsistência ou comercial);
Conversão de alimentos para culturas
de rendimento; e
Mudanças nas tarifas de importação e
exportação.

É assim que diferentes pessoas
conseguem ter acesso à comida. Nas
áreas rurais, uma variedade de meios
é geralmente empregada para se ter
Acesso e
acesso a alimentos, tais como o uso
estabilidade de
de estoques de subsistência ou
alimentos
sobras,
compra,
permuta,
empréstimo, compartilhamento de
presentes ou sistemas de previdência
social.

• Localização de machambas (distância
para caminhar etc.);
• Renda e distribuição dos agregados;
• Preços de alimentos; e
• Choques repentinos ou eventos (como
insegurança
física
ou
eventos
climáticos).

Utilização de
alimentos

A
qualidade
dos
alimentos
consumidos e a capacidade da
população local de preparar e
armazenar seus alimentos.

• Qualidade dos alimentos;
• Método ou preparação (as pessoas
têm utensílios de cozinha, por
exemplo);
• Instalações de armazenamento; e
• Estado de saúde dos indivíduos que
consomem
alimentos
(doenças
endêmicas, falta de saneamento etc.).

Consumo de
comida

Refere-se à forma como os alimentos
são consumidos dentro de um
agregado
familiar,
geralmente
indicado pela quantidade de refeições
consumidas por dia e as despesas
totais com alimentos.

• Número de refeições por dia;
• Consumo médio de refeição; e
• Gastos dos agregados com alimentos.

Como muito poucas famílias têm uma renda formal, elas tendem a emprestar, trocar,
compartilhar ou confiar em suas próprias pilhas de alimentos como estratégia de subsistência,
resultando em um padrão variável de segurança alimentar ao longo de um determinado ano.
A qualidade e disponibilidade das fontes de água é relativamente pobre na área, com alguns
poços secando na estação seca. Fontes de água limitadas, instalações sanitárias precárias
e higiene inadequada contribuem para doenças e doenças disseminadas pela preparação e
/ ou utilização de alimentos. As instalações de armazenamento também são limitadas, pois
pouquíssimos agregados estão conectados à rede energética nacional, restringindo a
capacidade de manter alimentos frescos. As dietas dos agregados, portanto, variam
sazonalmente e dependem de tipos de alimentos que podem ser secos ou armazenados. A
segurança alimentar e a estabilidade das comunidades locais são vulneráveis e as mudanças
nas estratégias de subsistência e acesso aos recursos naturais podem ter efeitos prejudiciais
sobre estas famílias afectadas.
Os principais alimentos consumidos pelos agregados familiares são o feijão e a papa de
farinha de milho (xima), seguido do arroz, ervilhas, mandioca, sendo as aves e os peixes as
principais fontes de proteína. Dietas com alto teor de amido são a norma na área de estudo
e na África subsaariana rural em geral. Fontes de proteína, como carne de animais
domésticos, como frango/patos, cabras e carne bovina não são relatados a serem comidos
frequentemente, eles geralmente são vendidos por dinheiro em momentos de necessidade.
O acesso a alimentos sazonais/árvores frutíferas é uma parte essencial da dieta dos
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agregados. A maioria dos agregados relata o acesso às mangueiras, com limão, banana,
papaia e goiaba também sendo utilizadas por elas. Quando questionados sobre como seus
agregados obtinham seus alimentos, a grande maioria dos agregados indicava que ambos
cultivavam e compravam suas necessidades totais, sendo que poucos desses compravam
todos os seus alimentos (salários fixos ou assalariados), e uma minoria deles dependia
totalmente deles em suas próprias culturas para atender a essas necessidades nutricionais.
Aproximadamente um quarto dos agregados inquiridos em 2017 relatou ter experimentado
fome no decorrer de um determinado ano - uma ocorrência anual (de Fevereiro a Abril sendo
o período de fome) - e isso indica que eles são inseguros. A maioria dos agregados familiares
refere-se geralmente a refeições apenas duas vezes por dia e uma vez por dia apenas
durante períodos de fome. É claro que os eventos de secas e inundações que são comuns
na área de estudo podem reduzir significativamente o rendimento das colheitas e, portanto,
continua sendo o determinante fundamental da segurança alimentar.
5.3.2. Vulnerabilidade do Agregado Familiar
O termo "vulnerável" é definido como qualquer pessoa ou agregado familiar que possa sofrer
desproporcionalmente ou "enfrentar o risco de ser marginalizado pelos efeitos do
reassentamento" (Huggins e Lappeman, 2012). Para os fins deste relatório, pessoas
vulneráveis são definidas como
O termo “vulnerável” é definido como qualquer pessoa ou agregado familiar que possa sofrer
desproporcionalmente ou “enfrentar o risco de ser marginalizado pelos efeitos do
reassentamento” (Huggins e Lappeman, 2012). Para os fins deste relatório, pessoas
vulneráveis são definidas como:
•
•
•
•
•
•
•

Pessoas/agregados muito pobres;
Os idosos;
Bebês e mulheres;
Crianças desabrigadas;
Pessoas com deficiência;
Agregados sem segurança de posse (sem título legal ou tradicional da terra); e
Agregados chefiados por mulheres.

Grupos particularmente vulneráveis não têm a flexibilidade social para resistir às tensões do
processo de reassentamento. Em qualquer comunidade em particular, certas secções da
população são mais vulneráveis a mudanças, tendo que adaptar ou mitigar seus meios de
subsistência em resposta a um novo ambiente. O desenvolvimento cria um ambiente em
mudança, seja positivo ou negativo, e obriga as comunidades a adaptar ou diversificar seus
meios de subsistência para acomodar tais mudanças. O levantamento de 2017 revelou que
14,2% dos agregados eram chefiados por mulheres. Os agregados familiares chefiados por
mulheres são especialmente vulneráveis a quaisquer impactos induzidos pelo projecto,
especialmente o deslocamento económico, pelas seguintes razões:
•
•

•

Além de dirigir o lar, as mulheres também são responsáveis pelas tarefas domésticas
diárias, como lavar roupas, colectar madeira, cozinhar e cuidar das crianças. Isso
significa que as mulheres que chefiam os agregados precisam trabalhar mais; e
Esta responsabilidade acrescida agrava os encargos de pobreza vivenciados pelos
agregados familiares chefiados por mulheres, pois são também responsáveis por
tarefas predominantemente consideradas tarefas masculinas, tais como finanças
domésticas, agricultura, tomada de decisões e manutenção de propriedades
(reparação de paredes rachadas e telhados de palha, etc.).
Estas responsabilidades tornarão mais difícil para estas mulheres:
o participarem dos processos de consulta, tomada de decisão e implementação do
PAR e assegurar que seus direitos e direitos sejam adequadamente abordados, e
o arrumar seus pertences e movê-los, reconstruir suas habitações e limpar e cultivar
novas terras.
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Cerca de 1.8% da população pesquisada tem mais de 65 anos. Embora em minoria, esses
cidadãos devem ser considerados vulneráveis por várias razões. Eles terão mais dificuldade
em arrumar seus pertences e movê-los, reconstruindo suas habitações e limpando e
cultivando novas terras. Além disso, os níveis geralmente mais altos de analfabetismo e baixa
escolaridade os prejudicarão no processo de desenvolvimento. Os idosos também costumam
ser mais frágeis e vulneráveis a doenças relacionadas ao estresse do movimento e
necessitarão de serviços de saúde adicionais que geralmente não estão disponíveis para os
na área de estudo. Nenhum apoio é fornecido localmente pelo estado sob a forma de pensões
se eles não contribuíram para o esquema nacional durante o curso de sua vida profissional e
isso é aplicável à maioria das CAPs da área do projecto devido ao facto de que a maioria
deles nunca esteve em emprego assalariado formal.
Muitas comunidades confirmaram que tinham crianças com deficiência nas suas
comunidades, bem como agregados familiares chefiados por crianças. A falta de serviços
educacionais e de saúde apoiados pelo governo adequados para crianças deficientes e
famílias chefiadas por crianças expõe a maioria dessas famílias a uma série de
vulnerabilidades, como doenças crônicas e falta de escolaridade. Estes agregados familiares
também dependem normalmente da assistência de familiares e vizinhos e podem ter
dificuldade em obter assistência nos casos em que a sua família e vizinhos também estão a
ter que lutar com o processo de reassentamento e mudança social.
5.4. NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
A comunidade sente que o projecto pode ajudá-los das seguintes maneiras:
•
•

•
•
•
•

•

•

Providenciar compensação adequada pela perda de habitações, terra e meios de
subsistência e os custos de mudança.
Fornecer apoio a escolas primárias e/ou secundárias através do fornecimento de mais
secretárias, cadeiras, material escolar, sanitários e melhor abastecimento de água.
Isso ajudará as comunidades locais a longo prazo a melhorar sua capacidade de
aproveitar as novas oportunidades económicas que são criadas como resultado do
desenvolvimento do projecto.
Construção de mais poços e furos ou melhoramento dos existentes e assistência no
desenvolvimento de capacidade de manutenção local.
Fornecer fontes alternativas de energia (como a energia solar) à necessidade de
residências ou edifícios (como algumas escolas ou centros de saúde, por exemplo).
Oferecer oportunidades directas de emprego e desenvolvimento de habilidades.
Oferecer oportunidades directas de emprego e desenvolvimento de habilidades e
oportunidades económicas indirectas por meio do aumento da demanda por bens e
serviços, apoio às Pequenas, Médias e Micro Empresas (PMME) e melhoria indirecta
da base de habilidades na área.
Fornecer apoio para a intensificação da produção agrícola local, melhorando o acesso
dos agricultores aos mercados e criando novos empregos e oportunidades de geração
de renda. Isso é importante no contexto das transferências de terra, reassentamento
e migração interna que aumentarão a pressão sobre o restante da terra comunal e os
recursos naturais nas áreas em torno do desenvolvimento de mineração proposto.
Proporcionar às comunidades afectadas locais acesso compartilhado aos recursos
naturais que são removidos das áreas de mineração e reabilitar áreas mineradas após
a mineração, para garantir o fornecimento contínuo de recursos naturais a longo prazo
que fazem uma contribuição tão significativa para os meios de subsistência locais e
necessidades básicas.

As informações acima devem ser consideradas pela Suni ao identificar projectos ou
programas que possam ajudar as CAP durante as fases de desenvolvimento e operação dos
projectos.
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5.5. TRÁFEGO E ROTAS DE TRANSPORTE
O transporte de produtos é o contribuinte mais significativo para o tráfego de fase operacional
em vias públicas, mas também haverá contribuições menores devido ao fornecimento de
combustível e materiais de consumo ao local e à movimentação de pessoal. É provável que
apenas uma pequena proporção de equipamentos e materiais de construção esteja
disponível localmente, e que uma grande quantidade de material de construção e
equipamentos precisará ser entregue ao local de fontes distantes. A condição de cada secção
da estrada que será usada foi descrita abaixo.
5.5.1. A estrada de acesso ao local: acampamento actual para EN242
A estrada do local do projecto para a EN242 é uma estrada de cascalho (não pavimentada,
sem asfalto) e varia em largura e condição. Seu comprimento total é de aproximadamente 6
km. Do acampamento, a estrada é característica de uma trilha de jipe e passa por campos
agrícolas por 1,5 km, onde intercepta uma segunda trilha. Rumo ao norte, a pista está em
mau estado por aproximadamente 2 km. É um pouco mais do que uma trilha de jipe neste
ponto, mas a estrada é estreita (aprox. 2 m de largura), a vegetação invade e há erosão
severa em partes, especialmente na Comunidade de Mputhi.
Da comunidade de Mphuti a estrada fica mais definida. Ela permanece sem asfalto, mas é
mais larga e em melhores condições. A estrada passa por uma pista de aterragem não
utilizada, três pedreiras operacionais e um acampamento de construção recentemente
estabelecido. O acampamento está sendo desenvolvido por um empreiteiro chinês para
facilitar a construção de uma estrada entre Montepuez para Balama e além.
5.5.2. Estrada EN242: Interseção de acesso ao local para Montepuez
A leste da interseção de acesso ao local, os primeiros 23 km da rota não são pavimentados.
No entanto, a condição da estrada é boa porque a superfície é relativamente lisa, a estrada
é larga (aprox. 10 m) e foram instaladas pontes e aquedutos. Existe uma ligeira curvatura na
estrada (isto é, a partir do centro para o exterior) mas não existe uma infraestrutura formal de
drenagem (ou seja, a água da superfície pode fluir pela encosta lateral da estrada causando
erosão). A superfície é sub-base e material de base, dado o tamanho do material. De 23 km
em diante, a estrada é pavimentada, e para a maioria da rota para Montepuez está em bom
estado. O comprimento total da rota é de aproximadamente 55 km.
As margens da estrada são mantidas afastadas da vegetação durante a maior parte do
percurso. Onde a orla não é mantida, o capim cresce alto, reduzindo a capacidade de usar a
orla e, assim, forçando os peões e outros veículos a usar as bermas da estrada para caminhar
e estacionar.
A erosão do ressalto da estrada foi observada em vários casos nas secções pavimentadas e
não pavimentadas, sendo a erosão mais grave nas secções pavimentadas perto de
Montepuez
5.5.3. Estrada EN242: Montepuez para Metoro
A estrada (a EN242) é pavimentada e está em conformidade com os padrões de construção
de estradas (ou seja, 3,7 m de largura de pista e berma pavimentada de 1 m). Está em bom
estado. No entanto, os buracos são mais comuns a 50 km de Montepuez. A estrada não tem
secções de pista dupla e as marcações da estrada são fracas.
As margens da estrada são mantidas afastadas da vegetação durante a maior parte do
percurso. No entanto, onde a orla não é mantida, o capim cresce alto, reduzindo a capacidade
de usar a orla e forçando, assim, peões e outros veículos a usar as bermas da estrada para
caminhar e estacionar.
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Há apenas um número limitado de cabos de energia atravessando a estrada. No entanto,
estes são geralmente superiores a 4 m. Não há outros recursos suspensos ou árvores
suspensas.
As condições movimentadas ao longo da estrada através de Namanhumbir e Nanhupo não
são representativas de todos os assentamentos ao longo desta estrada. Estas são vilas
particularmente agitadas.
5.5.4. Estrada EN242: Metoro a Pemba
Esta seção da estrada está em melhores condições do que a estrada entre Montepuez e
Metoro. Também é pavimentada com asfalto, embora as marcações de estrada e sinalização
sejam pobres.
As estradas dentro de Pemba que levam ao aeroporto e ao porto têm secções de pista dupla.
No entanto, as estradas secundárias são de linha única e os comerciantes, peões e bicicletas
usam a estrada.
Há cabos de energia aéreos em Pemba, mas nenhuma outra estrutura suspensa. As estradas
em Pemba têm medidas de regulação do tráfego (por exemplo, lombas de velocidade). A rota
tem ruas e semáforos para controlar as interseções.
5.6. RUÍDO AMBIENTE
Receptores sensíveis ao ruído geralmente incluem locais de residência e áreas onde os
membros do público podem ser afectados pelo ruído gerado pelas actividades de
processamento e transporte. O impacto de um ruído industrial/mineiro intruso no meio
ambiente raramente se estende por mais de 5 km da fonte de ruído. Com isso em mente, os
receptores sensíveis ao ruído dentro da área de estudo foram identificados e sua localização
foi ilustrada na Figura 5-5.
Os níveis de ruído da linha de base diurna existentes são comparáveis aos tipicamente
esperados nas áreas rurais / suburbanas (SANS 10103) e todos os LAeq registados estavam
em conformidade com as directrizes da IFC para receptores residenciais, institucionais e
educacionais, ou seja, 55 dBA (Tabela 5-1).
Com excepção do Local 6 (próximo a Comunidade de Matipane), todas as medições noturnas
são menores do que as medidas diurnas e estão dentro da directriz da IFC para receptores
residenciais, institucionais e educacionais (45 dBA). No local, 6 níveis medidos (46,4 dBA)
eram típicos de áreas urbanas (SANS 10103) (Tabela 5-1).

Coastal & Environmental Services

61 Projecto de Montepuez da Suni Resources S.A,

Rascunho da Avaliação de Impacto Ambiental e Social - Outubro de 2019

Tabela 5-7: As informações de linha de base do projecto para os receptores de ruído
sensíveis em torno da mina proposta.
LAIeq (dBA)
Observações
Diurno
Local 1: Comunidade de Pirira

52.43

Capim alto, árvores, actividade
comunitária, tráfego da estrada.

Local 2: Comunidade de Nanhupo

48.76

Capim alto, árvores, cabo de energia,
tráfego da estrada.

Local 3: Comunidade de Mphuthi

43.99

Actividade na comunidade (peões e
bicicletas), tráfego de veículos
motorizados, capim alto.

Local 5: Comunidade de Nacata

54.98

Actividades comunitárias, tráfego de
motociclos.

Local 6: Perto de Matipane

43.72

Actividade comunitária (peões e
bicicletas), capim alto, arrozais.

Local 7: Comunidade de Familia

48.2

Capim alto, árvores, cabo de energia,
tráfego da estrada.

Local 1: Comunidade de Pirira

40.48

Capim alto, árvores, vento, tráfego da
estrada.

Local 2: Comunidade de Nanhupo

39.91

Capim alto, árvores, sapos, morcegos.

Local 3: Comunidade de Mphuthi

42.4

Cabritos, pássaros, actividade
comunitária distante.

Local 5: Comunidade de Nacata

46.99

Actividade da comunidade.

Local 6: Perto de Matipane

49.11

Actividade comunitária (peões e
bicicletas), insectos.

Local 7: Comunidade de Família

40.39

Cães, morcegos, peões.

Nocturno
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Figure 5-4: Localização dos receptores sensíveis ao ruído dentro do estudo
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6. METODOLOGIA DE IMPACTO
Para garantir uma abordagem equilibrada e objectiva para avaliar a significância dos impactos
potenciais, adoptou-se uma escala de avaliação padronizada na fase de AIA, que permite a
comparação directa de estudos de especialidade.
Essa escala de classificação adopta quatro factores principais que geralmente são
recomendados como melhores práticas em todo o mundo:
1. Escala Temporal: Esta escala define a duração de qualquer impacto ao longo do tempo.
Isso pode se estender desde o curto prazo (menos de 5 anos, equivalente à fase de
construção) até a permanente. Geralmente, quanto mais tempo o impacto ocorre, mais
significativo ele é.
2. Escala Espacial: Esta escala define a extensão espacial de qualquer impacto dado. Isso
pode se estender da área local até um impacto que ultrapasse as fronteiras internacionais.
Quanto maior o impacto, mais significativo ele é considerado.
3. Escala de Gravidade / Benefícios: Esta escala define quão graves seriam os impactos
negativos, ou quão benéficos seriam os impactos positivos. Essa escala negativa/positiva é
fundamental para determinar a significância geral de quaisquer impactos. A Escala de
Gravidade/Benefícios é usada para avaliar a significância potencial dos impactos antes e
depois da mitigação para determinar a eficácia geral de quaisquer medidas de mitigação.
Escala de probabilidade: Essa escala define o risco ou a chance de ocorrência de qualquer
impacto. Embora muitos impactos geralmente ocorram, há uma incerteza considerável em
termos de outros. A escala varia de improvável a definida, com a significância do impacto
global aumentando à medida que a probabilidade aumenta.
Essas quatro escalas são classificadas e atribuídas uma pontuação para determinar a
significância geral do impacto. A pontuação total é combinada e usada para determinar a
significância geral do impacto.
Classificação da Significância
• Impactos de baixa significância são tipicamente impactos aceitáveis para os quais a
mitigação é desejável, mas não essencial. O impacto por si só é insuficiente, mesmo em
combinação com outros impactos baixos, para evitar que o desenvolvimento seja
aprovado. Esses impactos resultarão em efeitos negativos de médio a curto prazo no
ambiente natural ou nos sistemas sociais.
• Impactos de significância moderada são impactos que requerem mitigação. O impacto
é insuficiente por si só para impedir a implementação do projecto, mas em conjunto com
outros impactos pode impedir sua implementação. Esses impactos geralmente resultam
em um efeito negativo de médio a longo prazo no ambiente natural ou nos sistemas
sociais.
• Os impactos que são classificados como elevados são impactos sérios e podem impedir
a implementação do projecto se nenhuma medida de mitigação for implementada, ou o
impacto for muito difícil de mitigar. Esses impactos seriam considerados pela sociedade
como constituindo uma mudança importante e geralmente de longo prazo para o meio
ambiente ou sistemas sociais e resultariam em efeitos graves. Impactos classificados
como muito elevados são impactos muito sérios que podem ser suficientes por si só
para impedir a implementação do projecto. O impacto pode resultar em mudança
permanente. Muito frequentemente, estes impactos não são mitigáveis e resultam
geralmente em efeitos muito graves ou efeitos muito benéficos.
As seguintes premissas e limitações são inerentes à metodologia de classificação:
• Julgamentos de valor: Embora esta escala tente fornecer um equilíbrio e rigor para
avaliar a significância dos impactos, a avaliação depende muito dos valores da pessoa
que faz o julgamento. Por essa razão, impactos de natureza especialmente social
precisam reflectir os valores da sociedade afectada.
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•

•

Impactos cumulativos: afectam a classificação de significância de um impacto porque
consideram o impacto em termos de fontes locais e externas. Isso é particularmente
problemático em termos de impactos além do escopo do desenvolvimento proposto e da
AIA. Por essa razão, é importante considerar os impactos em termos de sua natureza
cumulativa
Sazonalidade: Determinados impactos irão variar em importância com base na mudança
sazonal. Assim, é difícil fornecer uma avaliação estática. A sazonalidade precisará estar
implícita na escala temporal e, com as medidas de gestão sendo impostas de acordo por
ex. medidas de supressão de poeira sendo implementadas durante a estação seca).
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7. PRINCIPAIS IMPACTOS FÍSICOS
7.1. Hidrogeologia
7.1.1. Principais Resultados
A avaliação hidrogeológica determinou as seguintes condições de base para o local do
Projecto Balama Central:
• Com excepção da Formação de Mármores, os aquíferos são classificados como
aquíferos menores com baixo rendimento geral, mas que são importantes para o
abastecimento de água das comunidades locais.
• Oito comunidades foram pesquisadas com 59 pontos de observação de águas
subterrâneas, que incluem 16 furos equipados com bombas manuais e 43 poços
cavados manualmente. O nível da água é raso, com uma média de
aproximadamente 3,3 m, variando da superfície até um máximo de 18 mans próximo
da área da mina.
• A água subterrânea captada em quase todos os locais são usadas para fins
domésticos, o que indica que a água subterrânea é uma importante fonte de água
nesta área e é considerada um dos principais aquíferos em termos de água potável
para consumo humano.
• A condutividade hidráulica variou de 0,008 m/d (consolidado) a 0,22 m/d (não
consolidado). O potencial para elevar o fluxo de água subterrânea é possível a partir
de observações no local, mas é necessário fazer perfurações e testes para
confirmar o potencial do aquífero.
• As condições artesianas nos furos da área de mineração proposta sugerem que
uma barreira geológica e/ou uma zona de falha profunda podem intersectar a área
da cava a céu aberto. Este recurso geológico poderia gerar maior influxo para as
operações de mineração a céu aberto.
• A qualidade da água é relativamente baixa, com 7 das 20 amostras analisadas
excedendo os padrões Moçambicanos de água potável. Três dessas amostras são
da área de mineração e as restantes quatro são usadas para uso doméstico e
potável nas comunidades.
• O Furo Fam01 é o local de água subterrânea da comunidade que pode causar
problemas crônicos de saúde devido aos níveis naturalmente elevados de Cloreto,
Manganês e Urânio. Este local de água subterrânea está fora da área de licença de
concessão mineira e, possivelmente, impactado por trabalhos da pedreira nas
proximidades.
• As três amostras colhidas na área de mineração tinham água de má qualidade
ligada à formação geológica natural e, especificamente, à secção de minério.
7.1.2. Impactos da mina na hidrogeologia
Fase Operacional
A zona de influência simulada (ZDI) criada pelo desaguamento das cavas a céu aberto não
terá impacto nos usuários de água subterrânea próximos (comunidade de Lapua) após o
período de mineração de 34 anos. A drenagem perene que flui em direcção ao nordeste,
passando pela área de mineração até o sudeste, pode ser interceptada pela ZDI após o
período de mineração de 34 anos. No entanto, esta observação só pode ser confirmada após,
pelo menos, 10 a 11 anos de mineração. A extensão máxima da ZDI após 34 anos de
mineração é relativamente pequena, sendo aproximadamente 1 km em direcção ao sudoeste
e 800 m no sentido nordeste das duas áreas de cavas.
A ZDI pode interceptar o sistema da barragem a noroeste da área do projecto, o que pode
levar a algumas perdas no armazenamento de água. Contudo, isso pode ser limitado com
práticas adequadas de construção e compactação durante a implantação do projecto. As
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áreas de zonas húmidas delineadas também serão interceptadas pela ZDI, mas a extensão
total da cava e o desvio do córrego farão com que os impactos do desaguamento da cava na
zona húmida sejam limitados a nenhum impacto à medida que a mina progride.
A lixiviação em massa e a migração de lixiviado proveniente das instalações de
armazenamento de rejeitos (TSF) e pilha de estéril foram simuladas como parte da avaliação
de impacto no sistema de águas subterrâneas. Os resultados indicam que, devido à
proximidade das duas pilhas de estéril das áreas das cavas a céu aberto, a pluma de massa
será puxada para as áreas da cava como um efeito do desaguamento (Figura 7-1). Isto
implicaria que qualquer contaminação emanada destas instalações de resíduos poderia ser
mitigada através da captação de água das cavas a céu aberto e subsequente utilização como
água de processo.
A instalação de armazenamento de rejeitos (TSF) situada a norte da área de mineração indica
movimento de massa a jusante para o leste, seguindo a altitude decrescente e o fluxo
proveniente da elevação. A extensão estimada do movimento da pluma durante os 34 anos
é de aproximadamente 500 a 700 m. Essa observação implicaria uma taxa de migração de
15 m/a para o leste a partir do limite da TSF. A extensão da pluma não alcança nenhum
usuário vizinho da água subterrânea e somente uma fonte de água subterrânea (Mputi01)
será perdida durante a construção da instalação da TSF. Esta infraestrutura é um poço
cavado manualmente e não um furo construído e equipado com bomba manual. Sera
necessário encontrar um abastecimento alternativo de água aos usuários da água
subterrânea deste poço.
Fase Pós-Operacional
A fase pós-operacional foi simulada para um período de 50 anos usando uma abordagem
conservadora em relação à evaporação da água subterrânea das áreas das cavas a céu
aberto, bem como concentrações de massa das áreas da TSF e pilha de estéril.
As cavas a céu aberto irão inundar-se durante a fase pós-operação, aumentando a área de
superfície coberta pelas águas subterrâneas e apresentando uma área superficial evaporativa
maior. A cava a céu aberto funcionaria como uma bacia captando a água subterrânea para
substituir a água da cava perdida devido à evaporação, pois a evaporação anual é quase o
dobro da precipitação anual (1:2). O nível da água subterrânea se estabilizaria e a carga
hidráulica estimada em 20 mans se manteria após a inundação da cava. Neste nível de carga
hidráulica, a ZDI é muito restrita a uma extensão de 500 a 600 m radialmente a volta das
áreas das cavas a céu aberto e, especificamente, na cava Lennox (Figura 7-2). Não há,
portanto, nenhum impacto a longo prazo em nenhum usuário da água subterrânea nas
proximidades da mina e a ZDI não intercepta a barragem a norte. Isso significa que esta pode
ser usada como fonte de abastecimento de água ou instalação de aquacultura como parte de
um projecto social durante as operações de pós-mineração e fase de reabilitação.
As operações pós-mineração indicam impactos limitados da zona de influência criada pela
evaporação (± 500 m), uma vez que a pluma de massa se estenderia apenas mais para leste
em aproximadamente 900 m no pior cenário possível. Os cenários de inundação da cava
indicaram que a desmobilização da barragem a montante e o re-desvio do córrego para o
fluxo através das áreas da cava a céu aberto poderiam melhorar a qualidade da água do lago
da cava. A inundação constante da cava a céu aberto durante os eventos de precipitação
aumentaria o potencial de diluição.
As plumas de massa da pilha de estéril seriam arrastadas para as áreas das cavas a céu
aberto e o movimento da massa se estenderia mais para o leste e sul ao longo dos 50 anos
após as operações de mineração. Isso pode resultar numa possível intersecção com os
usuários das águas subterrâneas directamente a sul da TSF.
Foram identificados vinte e seis impactos, dois dos quais são moderados e os restantes vinte
e quatro são baixos caso, sejam implementadas as medidas de mitigação recomendadas.
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Figura 7-1: Zona de influência ao longo dos 34 anos da vida da mina
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Figura 7-2: Zona de influência 50 anos após as operações de mineração
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Tabela 7-1: Impactos hidrogeológicos pré e pós-mitigação associados às actividades de
mineração
Impacto

Pré Mitigação
Fase de Construção
Impacto 1: Contaminação das águas subterrâneas por
MODERADOderramamento de óleo, graxa e diesel dos veículos de
construção
Impacto 2: Deterioração da qualidade da água subterrânea
devido à colocação incorrecta de instalações de saneamento
MODERADOImpacto 3: Deterioração da qualidade das águas
MODERADOsubterrâneas e superficiais derivada de derrame acidental de
produtos químicos e materiais de construção armazenados
no local
Impacto 4: Condições de trabalho inseguras devido a
ELEVADOinundações durante eventos de chuvas intensas
Impacto 5: Deterioração da qualidade das águas
MODERADOsubterrâneas e superficiais derivada de derrames acidentais
de gasóleo nas instalações de armazenamento de
combustível
Fase Operacional
Impacto 6: Rebaixamento da água subterrânea local devido a
ELEVADO desidratação na zona de influência
Impacto 7: Rebaixamento dos níveis de água na zona húmida
devido a desidratação da zona de influência que intercepta a
MODERADOzona húmida.
Impacto 8: Redução dos recursos hídricos subterrâneos nos
BAIXOusuários vizinhos
Impacto 9: Contribuição para a carga de nitrato nos recursos
hídricos subterrâneos e superficiais proveniente do uso de
MODERADOexplosivos durante o desenvolvimento da cava da mina
Impacto 10: Contaminação dos recursos hídricos
MODERADOsubterrâneos e superficiais por hidrocarbonetos.
Impacto 11: Condições de trabalho inseguras devido a
inundações das cavas a céu aberto durante eventos de
ELEVADO chuvas extremas
Impacto 12: Deterioração da qualidade das águas
subterrâneas devido as instalações de saneamento
MODERADOImpacto 13: Deterioração da qualidade da água subterrânea
pela mobilização de urânio devido as actividades de
MODERADOmineração
Impacto 14: Deterioração da qualidade da água subterrânea
por infiltração de metais, nitrato e sulfato provenientes de
MODERADOdespejos de rochas estéreis
Impacto 15: Deterioração da qualidade da água subterrânea
por metais, lixiviação de nitratos e sulfatos da TSF
MODERADOImpacto 16: Deterioração da qualidade da água subterrânea
devido a infiltração por drenagem ácida de mina da TSF.
MODERADOImpacto 17: Deterioração da qualidade da água subterrânea
devido a infiltração por drenagem ácida de mina proveniente
MODERADOda pilha de estéril
Impacto 18: Deterioração da qualidade da água subterrânea
por infiltração de drenagem ácida de minas das instalações
MODERADOde empilhamento
Impacto 19: Deterioração da qualidade da água subterrânea
devido a contaminação decorrente das cavas de Lennox e
MODERADOByron durante operações de mineração.
Impacto 20: O excesso de água das inundações e influxos de
água subterrânea para as áreas das cavas a céu aberto
MODERADOcausarão deterioração da qualidade da água
Fase de Descomissionamento
Impacto 21: Redução dos recursos hídricos subterrâneos nos
usuários vizinhos
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BAIXO-

BAIXOBAIXO-

MODERADOBAIXO-

MODERADOBAIXOBAIXOBAIXOBAIXOBAIXOBAIXO-

BAIXO-

BAIXOBAIXOBAIXOBAIXO-

BAIXO-

BAIXOBAIXO-

BAIXO-
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Impacto
Impacto 22: Deterioração da qualidade da água proveniente
da inundação da cava após as actividades de mineração
Impacto 23: A erosão pós-operação nas instalações da TSF
impactará negativamente os recursos hídricos subterrâneos
locais
Impacto 24: A migração de concentração de massa das
instalações de pilha de estéril e TSF causará a deterioração
da qualidade da água subterrânea.
Impacto 25: A infiltração da Drenagem Ácida de Minas da
TSF causará a deterioração da qualidade da água
subterrânea.
Impacto 26: A infiltração da Drenagem Ácida de Minas a partir
da pilha de esteril causará a deterioração da qualidade da
água subterrânea.

Pré Mitigação

Pós Mitigação

MODERADO-

BAIXO-

BAIXO-

BAIXO-

MODERADO-

BAIXO-

MODERADO-

BAIXO-

MODERADO-

BAIXO-

7.2. Geoquímica
7.2.1. Principais Resultados
A avaliação geoquímica inclui uma campanha de amostragem, a primeira em Balama. Além disso,
foram colhidas 20 amostras de testemunhos de sondagem, o que não é suficiente para caracterizar
a potencial variabilidade geoquímica. As conclusões dessa avaliação, portanto, pressupunham que
os resultados da amostra indicassem a geoquímica geral do minério de Balama, do minério subeconómico e da pegmatite. Portanto, este estudo é uma avaliação geoquímica preliminar, e será
necessária uma amostragem de acompanhamento durante a fase de concepção detalhada para
entender melhor os potenciais riscos na qualidade da água. No entanto, o nível de detalhe é
suficiente para identificar impactos e avaliar a sua significância. São também fornecidas medidas
de mitigação, mas é necessário um melhor entendimento da geoquímica do local para dar mais
detalhes sobre essas medidas de mitigação e determinar se todas são necessárias. Isso deve ser
feito durante a fase de viabilidade detalhada do projecto.
A avaliação geoquímica preliminar teve os seguintes resultados:
• As instalações de resíduos da mina consideradas incluem minério, minério sub-económico
e rocha estéril. Os rejeitos foram excluídos dessa avaliação porque uma amostra para
testes geoquímicos não estava disponível.
• A interação chave entre as pilas e o (s) sistema (s) de água subterrânea no local será a
infiltração de água da chuva nas pilhas que resultará em infiltração nas áreas da pilha para
o perfil do solo subjacente. Durante sua passagem pela pilha, as reações geoquímicas
irão adicionar acidez 2 e elementos dissolvidos à água (a água resultante não terá,
inevitavelmente, um pH baixo, que dependerá da extensão da oxidação do enxofre na
pilha).
• A modelagem geoquímica indicou um intervalo de potenciais valores de parâmetros e
componentes aquosos na infiltração proveniente dos empilhamentos de minério e minério
sub-económico. Os intervalos modelados são apresentados na Tabela 6 do relatório de
geoquímica e resumidos abaixo:
o

o

2

Espera-se que o pH da infiltração no minério seja neutro a curto prazo, conforme
determinado a partir de resultados de testes geoquímicos estáticos. No entanto, as
pilhas de minério sub-econômico/rocha estéril podem eventualmente desenvolver
infiltração ácida. Se a infiltração ácida se desenvolverá, e o potencial prazo, são
desconhecidos nesta fase, uma vez que os resultados dos testes cinéticos não foram
conduzidos para esta avaliação preliminar de base.
Espera-se que a salinidade da infiltração de minério esteja no intervalo de 5.000 a
15.000 mg/L. Isso pode aumentar se a infiltração se tornar ácida.

“Acidez” aqui é uma capacidade mensurável de neutralizar as bases da água (consulte o Glossário neste relatório).
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o
o

•

•
•

A salinidade está principalmente na forma de concentrações de Na, Ca e SO4
(sulfato).
Espera-se que a concentração de sulfato da infiltração de minério esteja na faixa de
1 000 a 5 000 mg/L. Estimativas preliminares sugerem que esta pode aumentar para
6 000 mg/L se a infiltração se tornar ácida. No entanto, isso precisará de ser
confirmado por meio de testes geoquímicos cinéticos.

Resultados preliminares de testes geoquímicos estáticos neste relatório indicam que o
minério, especialmente o minério sub-económico, é potencialmente gerador de ácido
(PGA). Entretanto, a presença de calcite neutralizadora de ácido, seu potencial limitado
de neutralização e a contribuição do enxofre del S para o risco de drenagem ácida
permanecem incertos. Isso é reflectido no resultado do teste NAG, que sugere que o
Compósito S1 (minério) não é PGA. Parece que esses factores podem alterar
significativamente o risco de drenagem ácida. Portanto, mais testes geoquímicos são
necessários.
Como precaução até que estejam disponíveis mais resultados de testes, a infiltração ácida
dos empilhamentos de minério e de minério sub-económico deve ser esperada.
É necessário um estudo de comparação para equilibrar os custos técnicos, financeiros e
de engenharia das medidas para gerir/mitigar essa infiltração em relação aos potenciais
benefícios em termos de impactos a jusante. Como precaução, são necessárias medidas
de gestão e controlo para reduzir a infiltração dos empilhamentos de minério e de minério
sub-económico.

7.2.2. Impactos da mina na geoquímica
Dois impactos foram identificados e ambos podem ser mitigados de Negativo Moderado para
Negativo Baixo usando medidas de mitigação como manuseamento selectivo (separação do
minério com PGA do minério sem PGA) e a colocação de revestimento, drenos ou cobertura.
Tabela 7-2: Impactos pré e pós-mitigação associados às actividades de mineração
Impacto

Pré Mitigação

Fase Operacional
Impacto 1: Contaminação de águas subterrâneas, superficiais
e do solo por metais e metalóides a partir da colocação de
material de minério de baixo grau na instalação de
empilhamento
Impacto 2: Contaminação de águas subterrâneas, superficiais
e do solo por acidez e aumento de concentrações de
salinidade, metais e metalóides na infiltração a partir da
colocação de material de minério de baixo grau na instalação
de empilhamento.
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8. PRINCIPAIS IMPACTOS BIOLÓGICOS
8.1. Vegetação
8.1.1. Principais Resultados
A área de estudo é composta principalmente de terras agrícolas intercaladas com pequenos
fragmentos de vegetação natural que são classificados como Floresta de Miombo
Secundária. Dos 138 taxa registados no local, apenas duas espécies (Sterculia appendiculata
e Sterculia quinqueloba) são classificadas como vulneráveis na Lista Vermelha de Dados de
Moçambique. Duas espécies adicionais (Dalbergia melanoxylon e Pterocarpus angolensis)
estão classificadas como Baixo Risco/Quase Ameaçada na Lista Vermelha de Dados da
IUCN.
A área de estudo foi fortemente transformada e, como tal, não foram registadas áreas de
sensibilidade elevada. No entanto, os pequenos fragmentos remanescentes da Floresta de
Miombo Secundária ainda fornecem alguma função do ecossistema na forma de refúgio para
espécies faunísticas, como uma fonte de sementes para a vegetação natural, ligando o solo
para evitar a erosão e, em alguns casos, como um corredor ecológico. Essas áreas foram,
portanto, classificadas como áreas de sensibilidade moderada.
A maior parte da área foi desmatada para implantar machambas (ou seja, parcelas de terras
agrícolas). Essas áreas não contribuem para o funcionamento do ecossistema e são
tipicamente compostas de espécies pioneiras e invasoras e, portanto, foi atribuída a
sensibilidade baixa (Figura 8-1).
8.1.2. Impactos da mina na vegetação
As principais questões botânicas surgem da necessidade de remover a cobertura de
vegetação natural existente onde quer que a infraestrutura relacionada a mina precise de ser
construída e estabelecidos as cavas da mina. Dado o nível de desmatamento que já ocorreu,
na escala espacial da área de estudo, os impactos serão moderados a baixos, mas estes
precisam de ser vistos no contexto da região como um todo ou em uma escala espacial ainda
maior. Três questões requerem discussão:
•
•
•

A questão 1 trata da perda de comunidade de vegetação como um todo. Por exemplo,
a mina resultará em perda adicional da restante floresta de miombo secundária.
A questão 2 discute os impactos dessa perda a nível de espécies. Por exemplo, a
mina resultará na redução nos níveis gerais de biodiversidade na área do projecto e
isso poderá resultar na redução acrescida de espécies de interesse de conservação.
A questão 3 analisa o impacto que a mina pode ter nos processos biológicos
importantes para os organismos e seus habitats. Por exemplo, a construção de uma
barragem de rejeitos em uma linha de drenagem poderia inibir a dispersão de
sementes por animais se eles não pudessem atravessar essa barreira feita pelo
homem.

Foram identificados e avaliados doze impactos que a mineração e actividades associadas
terão sobre a vegetação e espécies de plantas. Todos os impactos podem ser mitigados a
impactos de significância moderada e baixa (Tabela 8-1). Após a mitigação, não haverá
impactos de significância elevada, um impacto de significância moderada e onze de baixa
significância.
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Figura 8-1: Mapa de sensibilidade da área de estudo
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Tabela 8-1: Resumo dos impactos botânicos pré e pós-mitigação por fase
Impacto

Pré Mitigação

Pós Mitigação

MODERADA-

BAIXA-

BAIXAMODERADA-

BAIXABAIXA-

Neglicenciável

Neglicenciável

Neglicenciável

Neglicenciável

BAIXA-

BAIXA-

MODERADA-

BAIXA-

BAIXA-

BAIXA-

MODERADA-

BAIXA-

MODERADA-

BAIXA-

MODERADA-

BAIXA-

Impacto 6: Sufocamento da vegetação como resultado do
MODERADAaumento dos níveis de poeira
Fase de Operação
Impacto 7: Perda de comunidades de plantas intactas
(como um impacto indirecto) como resultado do
ELEVADAdeslocamento de terras agrícolas da área da mina.
Fase de Descomissionamento
Impacto 8: Sufocamento da vegetação como resultado do
MODERADAaumento dos níveis de poeira

BAIXA-

Fase de Construção
Impacto 1a: Perda da Floresta de Miombo Secundária na
cava e TSF
Impacto 1b: Perda de biodiversidade na cava e TSF
Impacto 1c: Perda de Espécies de Interesse de
Conservação na cava e TSF
Impacto 2a: Perda da Floresta de Miombo Secundária no
acampamento, planta e despejo de rocha estéril
Impacto 2b: Perda de biodiversidade no acampamento,
planta e despejo de rocha estéril
Impacto 2c: Perda de Espécies de Interesse de
Conservação no acampamento, planta e despejo de
rocha estéril
Impacto 3a: Perda da Floresta de Miombo Secundária ao
longo das estradas de acesso
Impacto 3b: Perda de biodiversidade ao longo das
estradas de acesso
Impacto 3c: Perda de Espécies de Interesse de
Conservação ao longo das estradas de acesso
Impacto 4: Fragmentação da vegetação e efeitos de
borda
Impacto 5: Invasão de espécies exóticas

MODERADA-

BAIXA-

8.2. FAUNA
8.2.1. Principais Resultados
A diversidade da fauna na região é empobrecida devido à longa história de uso da terra para
a agricultura. A caça insustentável da fauna e populações de grupos faunísticos não
utilizados, ex.: anfíbios e répteis, estão provavelmente em declínio devido à perda de habitat
do desmatamento de matas e/ou dos frequentes incêndios acesos por pessoas durante a
estação seca para a supressão da vegetação. No entanto, apesar de a área do projecto ser
altamente impactada pelas práticas agrícolas actuais e pelo uso insustentável dos recursos
naturais, onze répteis, incluindo dois EIC, doze anfíbios, incluindo um EIC, oitenta e uma
espécies de aves, incluindo oito EIC, e duas espécies de mamíferos foram registadas no local
durante o levantamento de campo. Os habitats remanescentes de espécies faunísticas,
embora degradados são, portanto, considerados altamente sensíveis, dado que são os
únicos restantes refúgios disponíveis para espécies de fauna na área. Habitats considerados
de sensibilidade elevada incluem Floresta Ripariana, Inselbergs, os pequenos fragmentos
remanescentes de Floresta de Miombo Secundária e Terras Húmidas Sazonais, dada a sua
extensão limitada e assembleias de espécies faunísticas. Todas as terras agrícolas na área
do projecto são consideradas de baixa sensibilidade.
8.2.2. Impactos da mina sobre fauna
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Todos os grupos faunísticos (répteis, anfíbios, aves e mamíferos) sofrerão uma perda geral
de biodiversidade devido a impactos variados. Isso inclui, mas pode não estar limitado a:
•
•
•
•
•
•

Perda directa de habitat;
Perturbação e deslocamento de abrigos de espécies de fauna, áreas de alimentação
e reprodução;
Devido ao aumento da mortalidade relacionado a um aumento do número de veículos
do projecto a usarem estradas;
Aumento da caça como resultado de um afluxo de pessoas à procura de emprego e
aumento associado na dependência da comunidade local da fauna, tanto para a
alimento como para a venda a dinheiro;
Matança de répteis, especificamente cobras devido a preocupações de segurança;
Várias formas de poluição associadas ao tráfego e desenvolvimento

Estes impactos seriam maiores para espécies pequenas e de movimento lento, ex.: anfíbios,
cágados e cobras e espécies terrestres sofrerão mortalidades mais altas que as espécies
arbóreas ou escavadoras. Espécies volantes3 (aves e morcegos) sofrerão menos
mortalidade, excepto quando locais importantes de reprodução ou abrigo forem perdidos.
Para todos os grupos, haverá aumento de mortalidade. Os principais impactos que afectam
a biodiversidade da fauna incluem:
•
•
•

Deslocamento a longo prazo de grupos faunísticos, levando à perda de diversidade
devido a uma perda de habitat essencial, especialmente o habitat de floresta.
Perda definitiva e permanente de corredores de movimentação diária, como muitas
espécies de fauna dependem da vegetação de copa fechada ou habitat
especializado (restrito) ao longo de linhas de drenagem e rios.
Impactos indirectos e de longo prazo associados ao aumento da invasão
antropogénica.

Existem oito (8) impactos que a mineração e actividades associadas terão nas espécies
faunísticas de vertebrados terrestres e habitat associado. Todos esses impactos ocorrerão
durante as fases de construção, operação e descomissionamento do projecto. Após a
mitigação, não haverá impactos de significância elevada, um impacto de significância
moderada e sete impactos de baixa significância (Tabela 8-2).
Tabela 8-2: Resumo dos impactos da fauna pré e pós-mitigação por fase
Impacto

Pré Mitigação
Fase de Construção, Operação e Descomissionamento
Impacto 1: Remoção do Habitat Faunístico
MODERADAImpacto 2: Perda de espécies de anfíbios devido à
MODERADApoluição
Impacto 3: Perda de espécies de anfíbios devido à
MODERADAgeração de poeira
Impacto 4: Perda de espécies faunísticas devido ao
MODERADAaumento do número de veículos do projecto utilizando as
estradas (maquinaria de construção e veículos de
transporte)
Impacto 5: Perda de espécies faunísticas devido a
MODERADAdistúrbios e propagação de ruído e vibração
Impacto 6: Perda de espécies faunísticas devido à caça e
MODERADAperseguição
Impacto 7: Aumento da interacção entre humanos e
ELEVADAanimais selvagens
Impacto 8: Introdução da fauna exótica
MODERADA-

3

Pós Mitigação
BAIXABAIXABAIXABAIXA-

BAIXABAIXAMODERADABAIXA-

Animais que voam e deslizam
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8.3. Água Superficial
8.3.1. Principais Resultados
O Rio Mehucua corre na direcção nordeste e junta-se ao Rio Montepuez em um ponto a
aproximadamente 36 km a jusante do local do projecto (Figura 8-2). O Rio Mehucua tem dois
principais afluentes; os Rios Namiticu e Naconha. O Córrego de Lapa junta-se ao Rio
Namiticu, na fronteira sudeste da área do projecto.
Os principais impactos negativos existentes nos habitats aquáticos na área estão associados
a supressão da vegetação ripariana para o cultivo de culturas e a construção de estradas e
travessias de rios para prover acesso às terras agrícolas e propriedades. Essas actividades
resultaram na instabilidade localizada na margem do rio, erosão do solo e entrada elevada
de sedimentos, o enchimento de piscinas de refúgio mais profundos e também turbidez maior
do que o normal nos rios após eventos de precipitação.
As observações de campo indicaram que a integridade do habitat aquático na área do
projecto da mina foi razoavelmente modificada, isto é, ocorreu uma perda e modificação do
habitat natural e da biota, mas as funções básicas do ecossistema estão ainda
predominantemente inalteradas. Estes alcances do rio, que cairiam em uma Integridade de
Habitat de Categoria C depois de Kleynhans (1996) e Kemper (1999), são representativos da
maior parte da área do projecto da mina.
No entanto, nos afluentes superiores do Rio Mehucua, onde as densidades populacionais
humanas são baixas, os impactos ambientais na qualidade, diversidade, tamanho e
variabilidade do habitat aquático estão presentes em um número relativamente baixo dos
locais e são também limitados na gravidade. Em termos da significância, as modificações na
integridade do habitat nesses córregos superiores de captação são consideradas pequenas
a moderadas e cairiam na categoria B depois de Kleynhans (1996) e Kemper (1999). Nesta
categoria, a integridade do habitat é descrita como bastante natural com poucas modificações
e pode ter ocorrido uma pequena alteração no habitat natural e na biota, mas as funções do
ecossistema estão essencialmente inalteradas.
Testes de qualidade da água, no local e fora do local, indicaram que, em geral, a qualidade
da água dentro do Rio Namiticu, Córrego de Lapa, Rios Mehuca e Naconha era boa quando
comparada às várias directrizes relevantes de qualidade da água. Além disso, a contribuição
percentual moderada/alta (25 - 30%) de Ephemeroptera, Trichoptera e Plecoptera (taxa EPT)
para o conjunto geral de invertebrados na área geral indica que a integridade biótica
permanece alta, apesar dos impactos da supressão da vegetação ripariana e do aumento da
carga de sedimentos devido às práticas agrícolas locais.

Coastal & Environmental Services

77

Projecto de Balama Central da Suni Resources

Rascunho da Avaliação de Impacto Ambiental e Social - Outubro de 2019

Figura 8-2: Sistemas fluviais em torno da área do projecto
8.3.2. Impactos da mina nas águas superficiais
A infraestrutura de mineração está situada na extremidade inferior da pequena bacia do
Córrego de Lapa. O córrego é o único curso de água na área de mineração que drena para
o bastante maior Rio Namiticu. O Namiticu é sazonal e deixa de fluir durante a estação seca.
Cerca de 90% dos 1.048mm da precipitação anual ocorre em quatro meses, de Dezembro a
Março, e isso resulta nos rios fluindo fortemente, com energia considerável para colher e
transportar sedimentos, a maioria dos quais será levado para o perene Rio Mehucua. Dados
de qualidade da água indicam que os Rios Namiticu e Naconha carregam cargas elevadas
de sedimentos durante os altos fluxos da estação chuvosa. A introdução de cargas adicionais
de sedimentos devido a actividades de mineração deve ser evitada.
Os solos expostos podem levar a uma série de impactos, como erosão, produção de
sedimentos e perda de solo superficial (o solo superficial é fundamental para o crescimento
bem-sucedido das plantas e deve ser conservado em todos os momentos, uma vez perdido
o solo superficial é extremamente difícil de restaurar). Isso pode resultar em um acúmulo de
sedimentos e detritos orgânicos nos cursos de água. A sedimentação pode ter impactos
negativos graves nos ambientes aquáticos receptores. Estes incluem aumento da turbidez
(que diminui a penetração da luz na água, reduzindo assim as actividades fotossintéticas na
coluna de água), redução da concentração de oxigénio na coluna de água e ambiente bêntico
e sufocação da biota bêntica resultando na perda de alimentos e leitos de desova. Isto pode
ter impactos negativos a longo prazo graves nos habitats aquáticos.
Materiais perigosos e poluentes químicos (por exemplo, hidrocarbonetos de máquinas e
veículos, reagentes de flotação, cimento não curado e tintas), bem como detergentes e
sabões de lavagem, efluentes domésticos mal tratados do acampamento, e trabalhadores a
usarem zonas riparianas para abluções, podem poluir ambos recursos hídricos, subterrâneos
e superficiais. Estes poluentes podem ser prejudiciais para a biota aquática e impactar na
qualidade da água potável para comunidades e animais domésticos a jusante.
Derramamentos de hidrocarbonetos e outros poluentes podem conduzir a anormalidades no
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desenvolvimento e fatalidades de espécies de invertebrados.
Durante a construção e operação, trabalhos de terraplanagem associadas à mineração
podem alterar a topografia natural. Isso poderia destruir linhas de drenagem e/ou alterar os
padrões de fluxo natural dentro da área do projecto. Um sistema fluvial específico apoiará
uma assembleia única de espécies adaptada às condições predominantes de fluxo que
determinam a temperatura, transporte de sedimentos e o fluxo de nutrientes. Uma diminuição
ou aumento em qualquer dessas condições de fluxo pode conduzir a mudanças na estrutura
da comunidade dentro do sistema, como a perda de uma espécie específica ou o aumento
da população em outras. As mudanças também podem fornecer condições para o
florescimento de espécies novas ou anteriormente escassas.
Assim, a mina proposta pode alterar a química da água alterando um ou mais dos seguintes
parâmetros: Temperatura, sólidos suspensos, nível de pH, conductividade e sólidos
dissolvidos totais, oxigénio dissolvido, enriquecimento orgânico, enriquecimento de nutrientes
e metais vestigiais.
Portanto, se não forem verificadas, as actividades de mineração podem impactar a qualidade
da água, resultando na perda da diversidade dos habitats aquáticos existentes.
Exitem catorze (14) impactos que a mineração e actividades associadas terão no habitat
aquático. Todos esses impactos ocorrerão durante as fases de construção, operação e
descomissionamento do projecto. Após a mitigação, não haverá impactos de significância
elevada, cinco impactos de significância moderada e nove impactos de baixa significância
(Tabela 8-3).
Tabela 8-3: Resumo dos impactos das águas superficiais pré e pós-mitigação por fase
Impacto

Pré-Mitigação
FASE DE PLANEAMENTO E CONCEPÇÃO
Impacto 1: Poluição dos recursos hídricos (excluindo
MODERADA –
DAM)
Impacto 2: Modificação do Habitat Aquático –
BAIXA –
Perturbação da função ecológica
FASE DE CONSTRUÇÃO
Impacto 3: Sedimentação e turbidez elevada nos rios
ELEVADA –
Impacto 4: Poluição dos recursos hídricos (excluindo
DAM)
Impacto 5: Alteração na química da água

BAIXA –
BAIXA –
MODERADA –

MODERADA –

BAIXA –

MODERADA –

BAIXA –

Impacto 6: Modificação do Habitat Aquático ELEVADA –
Perturbação da função ecológica
FASE OPERACIONAL
Impacto 7: Sedimentação e turbidez elevada nos rios
MUITO ELEVADAImpacto 8: Poluição dos recursos hídricos (excluindo
DAM)
Impacto 9: Alteração na química da água

Pós Mitigação

MODERADA –
MODERADA –

MODERADA –

BAIXA –

MODERADA –

BAIXA –

Impacto 10: Modificação do Habitat Aquático ELEVADA –
Perturbação da função ecológica
FASE DE DESCOMISSIONAMENTO
Impacto 11: Sedimentação e turbidez elevada nos rios
ELEVADA –

MODERADA –
MODERADA –

Impacto 12: Poluição dos recursos hídricos (excluindo
DAM)
Impacto 13: Alteração na química da água

MODERADA –

BAIXA –

MODERADA –

BAIXA –

Impacto 14: Modificação do Habitat
Perturbação da função ecológica

MODERADA –

BAIXA –
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8.4. Resíduos
8.4.1. Principais Resultados
A gestão de resíduos em Moçambique, particularmente em Cabo Delgado, ainda está no
estágio inicial. A infraestrutura de gestão de resíduos é limitada a áreas urbanas e empresas
privadas nas áreas rurais (por exemplo, empresas de mineração). Há poucas a nenhumas
práticas de gestão de resíduos nas áreas rurais da província, e, portanto, caberá ao
desenvolvedor empregar medidas para gerir de forma eficaz os resíduos gerados pelo
projecto.
As actividades de mineração criarão resíduos do processo4 (isto é, rocha estéril (cobertura)
da mina, material de rejeitos e efluentes da planta de processamento e, possivelmente,
derramamento de ROM durante o transporte, poeira do processo e Drenagem Ácida de Minas
(DAM) (consulte o capítulo 7 acima para detalhes sobre o potencial de DAM). Os resíduos do
processo são apenas produzidos durante a fase operacional do projecto e, para o Projecto
de Balama Central, a VdM prevista é de 42 anos. Os volumes desses fluxos de resíduos são
frequentemente significativos e, dependendo da indústria, alguns desses resíduos podem
exibir propriedades perigosas. Os dois principais fluxos de resíduos do processo gerados
serão rocha estéril provenientes das escavações iniciais e do material de rejeito derivado da
planta de processo.
Além disso, também criará resíduos sólidos e líquidos não do processo5, como vegetação
desmatada, resíduos sólidos gerais (não perigosos), resíduos perigosos sólidos e líquidos,
esgoto e água de lavagem doméstica, resíduos hospitalares, resíduos de laboratório, água
de lavagem de máquinas e veículos, e águas pluviais. Estes resíduos são produzidos durante
todas as fases do projecto (construção, operação e descomissionamento). Os volumes
destes fluxos de resíduos são geralmente muito variáveis e difíceis de prever e é provável
que alguns destes resíduos apresentem propriedades perigosas (consulte a tabela 5.3 do
relatório de resíduos para obter uma lista de resíduos sólidos e líquidos não do processo).
8.4.2. Impactos da mina nos resíduos
As questões 1 a 4 abaixo são questões relacionadas aos resíduos do processo resultantes
das actividades do projecto, incluindo mineração e processamento6.
• Espera-se que sejam gerados rejeitos e rocha estéril a partir da mina de grafite
durante a fase operacional (VdM de 42 anos), bem como no início do projecto quando
o material de cobertura for removido durante a fase de construção
• Espera-se que o transporte, em camiões, do minério extraído até a instalação de
processamento resulte em algum derramamento dos materiais de minério nas
estradas de transporte controladas. O material de minério pode conter níveis elevados
de metais pesados que seriam dispersos durante o transporteCom o tempo, isso se
acumularia, resultando na contaminação do solo por metais pesados. O material
derramado também poderia resultar no aumento da turbidez dos corpos de água e
sufocar as plantas.
• Espera-se que a água efluente derivada do transbordamento de rejeitos contenha
alguns níveis de alimentação do processo que foram alimentados no sistema. Prevêse que a água recirculada possa conter, pelo menos, baixas concentrações de metais
4

Resíduos de processo são definidos como aqueles produzidos como resultado directo da extracção, beneficiamento e processamento
de matérias-primas reais.

5

Definidos como aqueles produzidos por actividades auxiliares como acampamento de acomodação, oficinas, blocos administrativos,
laboratórios, refeitórios, clínicas, etc.

6

Deve-se notar que os impactos nos recursos de água subterrânea, bem como os resultantes da DAM, não estão incluídos aqui, mas sim
no capítulo 7 acima.
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•

pesados e concentrações residuais de floculante. Com o tempo, a recirculação e a
evaporação podem resultar em um aumento na concentração desses compostos que
não são susceptíveis à degradação química ou biológica. A presença de água de
processo contendo substâncias potencialmente nocivas pode representar uma
ameaça à contaminação ambiental, particularmente se a TSF for transbordar após um
período de fortes chuvas
Quaisquer recipientes ou embalagens a granel usados para o armazenamento de
produtos químicos, ou máquinas usadas para a mistura desses produtos químicos,
provavelmente conterão resíduos químicos após o uso. Estes resíduos químicos
podem ser ingeridos se os recipientes ou embalagens forem reutilizados para fins
domésticos ou utilizados para armazenamento doméstico de água potável.

As questões 5 a 7 são questões relacionadas a resíduos não do processo.
• O armazenamento inapropriado de resíduos, em particular aqueles que exibem
propriedades nocivas (ou seja, resíduos perigosos), pode resultar na contaminação
da terra e dos recursos hídricos. Como resultado de eventos de precipitação, o
lixiviado pode ser formado à medida que a água percola pelos resíduos sólidos, e esse
lixiviado pode conter nutrientes e uma variedade de compostos tóxicos, incluindo
metais. Como tal, pode resultar na contaminação da água e da terra. Em casos
extremos, a liberação de grandes quantidades de nutrientes para um corpo de água
pode resultar em eutroficação (riqueza excessiva de nutrientes na água). A presença
de certos compostos tóxicos na água, como resultado da poluição por resíduos pode
ter impactos negativos significativos, a longo prazo, nos ecossistemas aquáticos e
tornar a água inadequada para determinadas aplicações, incluindo o consumo
humano.
• O esgoto doméstico é caracterizado por uma alta concentração de nutrientes, matéria
orgânica elevada, uma variedade de patógenos e é frequentemente associado à
liberação de odores desagradáveis, pode atrair um grande número de praga de
insectos, como as moscas. Como tal, deve ser devidamente tratado antes da descarga
para o meio ambiente, para evitar impactos negativos para a saúde humana e meio
ambiente.
• É provável que a água de escoamento seja gerada no local como resultado de elevada
precipitação, lavagem de máquinas (incluindo veículos) e, possivelmente, actividades
de supressão de poeira. À medida que essa água migra pelo local, tem o potencial de
colher vários poluentes, como hidrocarbonetos e pequenas partículas sólidas. Além
disso, o escoamento proveniente das actividades de lavagem de máquinas é também
provável de conter hidrocarbonetos. Se esta água for descarregada sem tratamento,
produtos químicos (hidrocarbonetos, pesticidas, etc.) e sedimentos podem ser
transportados para corpos de água superficiais e sub-superficiais, resultando em
perturbação ecológica.
• Se não for desenvolvido nenhum novo aterro na mina, todos os resíduos não do
processo precisarão de ser transportados do local da mina para uma instalação de
aterro existente. Durante o transporte de resíduos, é possível que ocorram
derramamentos acidentais de resíduos perigosos, bem como no descarte de resíduos
gerais, resultando na poluição da terra e dos recursos hídricos circundantes. A
utilização de veículos inadequados para o transporte de resíduos pode levar a
impactos adicionais relacionados à eliminação e poluição de resíduos no caminho
para o seu destino.
Existem dezasseis (16) impactos relacionados a resíduos como resultado da mineração e
actividades associadas. Após a mitigação, não haverá impactos de significância elevada, um
impacto de significância moderada, 13 impactos de baixa significância e dois impactos
positivos (Tabela 8-4).
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Tabela 8-4: Resumo dos impactos dos resíduos pré e pós-mitigação por fase
Impacto

Pré Mitigação

FASE OPERACIONAL
Questão 1: Eliminação de Rocha Estéril e Rejeitos
Impacto 1: Saúde e segurança dos trabalhadores e
comunidades locais
Questão 2: Derramamento do Minério Bruto
Impacto 2: Perturbação da função ecológica

ELEVADO-

Pós
Mitigação

BAIXO-

BAIXOMODERADO-

Questão 3: Gestão de Efluentes do Processo e Água da
drenagem da TSF
Impacto 3.1: Poluição do solo e dos recursos hídricos
MODERADOImpacto 3.2: Risco à saúde e segurança dos trabalhadores e
ELEVADOmembros da comunidade
Questão 4: Eliminação de Produtos Químicos
Potencialmente Perigosos
Impacto 4.1: Risco para a saúde e segurança dos
ELEVADOtrabalhadores
Impacto 4.2: Poluição dos recursos hídricos e do solo
ELEVADOCONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E DESCOMISSIONAMENTO
Questão 5: Gestão de Resíduos Gerais e Perigosos Não
do Processo
Impacto 5.1a: Poluição da terra e da água: Resíduos gerais
MODERADOImpacto 5.1b: Poluição da terra e da água: Resíduos
ELEVADOPerigosos
Impacto 5.2: Produção de odores e atracção de pragas e
MODERADOvermes
Questão 6: Eliminação de Águas Residuais Domésticas e
Lodo de Esgoto
Impacto 6.1: Poluição do solo e da água
MODERADOImpacto 6.2: Impactos na saúde para os trabalhadores e
MODERADOcomunidades
Impacto 6.3: Impactos de incómodo (odor e moscas)
MODERADOQuestão 7: Eliminação de águas de escoamento/pluviais
Impacto 7.1: Poluição da terra e da água
MODERADOQuestão 8: Transporte de resíduos não do processo
Impacto 8.1: Poluição da terra e da água
MODERADOQuestão 9: Perfis Regionais dos Resíduos e
Consciencialização Comunitária
Impacto 9.1: Conhecimento local das práticas de gestão de
BAIXO+
resíduos
Impacto 9.2: Alteração dos perfis de resíduos nas
MODERADOcomunidades locais
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9. PRINCIPAIS IMPACTOS SOCIAIS
9.1. Benefícios a Nível Nacional, Regional e Distrital
9.1.1. Principais Resultados
Os principais resultados da Avaliação de Impacto Social registaram o seguinte:
• A maioria das famílias das CAPs está envolvida em estratégias de subsistência que
dependem predominantemente das actividades agrícolas.
• As pessoas que vivem na área e arredores são tipicamente pouco educadas, com
poucos dos adultos pesquisados tendo completado o ensino médio e,
subsequentemente, muito poucos destes atingiram o nível superior ou alguma forma
de treinamento vocacional. Cada CAP tem acesso à Escola Primária dentro da
comunidade e a Escola Secundária está disponível em Balama.
• A área de estudo tem escassez de bens públicos e prestação de serviços. A
capacidade do governo para cumprir com esses mandatos é limitada e, como
resultado, os habitantes da área de estudo apenas acedem aos serviços de saúde em
momentos de emergência.
• Existe um acesso limitado à electricidade e às famílias, portanto, utilizam uma
combinação de fontes de energia, incluindo geradores, painéis solares, lanternas,
lenha e carvão.
• Não há acesso a água reticulada, e os moradores dependem de pontos de água, como
furos com bombas manuais, rios e poços.
• A infraestrutura de saneamento nas comunidades é composta por latrinas autoconstruídas, com paredes de bambu ou palha frequentemente partilhadas entre
agregados familiares.
• Todas as redes móveis estão acessíveis a um raio de aproximadamente 30 km dentro
da Vila de Balama e seus arredores. Não existe nenhuma rede telefónica fixa dentro
do distrito
• Comunidades maiores têm lojas e mercados semanais, onde itens menores são
vendidos ou trocados/negociados. O maior mercado está em Balama, embora muitos
membros das comunidades também vão a cidades maiores, como Montepuez,
mensalmente (tais viagens são normalmente realizadas por homens).
• O principal modo de transporte local é a caminhada ou o uso de bicicletas ou motos.
Táxis/autocarros são utilizados para viagens a cidades como Montepuez.
9.1.2. Impactos e benefícios da mina a nível nacional, regional e distrital
Ambas oportunidades económicas, directas e indirectas, serão criadas como resultado do
projecto proposto e incluem:
•

•

•

Oportunidades económicas: oportunidades directas e indirectas serão criadas
(aumento na entrada de dinheiro para a vila nas imediações da mina; serviços
melhorados; melhorias potenciais no acesso à prestação de serviços básicos para os
residentes; e benefícios económicos directos do emprego e novas oportunidades de
geração de renda).
Benefícios de emprego: possivelmente resultando em um aumento na base de
habilidades na área. No entanto, a falta geral de competências na área de estudo
reduz o potencial de oportunidades de emprego a longo prazo disponíveis para os
residentes locais, a menos que a formação seja fornecida, caso em que a base de
competências aumentará entre a população local.
Desenvolvimento social: as iniciativas devem assumir a forma de um Plano de
Desenvolvimento Social (PDS) dedicado a ser desenvolvido pela empresa em
consulta com as principais partes interessadas.
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O projecto resultará em benefícios económicos directos nos níveis provincial e nacional, e
qualquer renda gerada pela operação de mineração aumentará significativamente a base
tributária do país.
O projecto proporcionará emprego directo e indirecto durante a vida da mina. Oportunidades
de emprego indirecto serão criadas por meio do aumento da actividade económica e do
crescimento na área. Essas oportunidades de emprego podem ser em Micro, Pequenas e
Médias Empresas (MPME), como produtores locais e donos de lojas, devido ao aumento da
demanda de bens e serviços locais. O projecto também contribuirá para o emprego indirecto
por meio da adjudicação de contratos que não se relacionam directamente com as actividades
de mineração, como transporte e segurança.
As comunidades circunvizinhas não são instruídas e não possuem habilidades necessárias
em empreendimentos industriais, como projectos de mineração. Esses membros da
comunidade se beneficiariam muito com o desenvolvimento de habilidades e oportunidades
de treinamento, tais como treinamento no trabalho, workshops ou outras iniciativas
educacionais. É provável, no entanto, que benefícios diferenciados de emprego (como
favorecer pessoas qualificadas de outras comunidades, localidades maiores, cidades ou
migrantes em detrimento das pessoas da CAP local) possam levar a conflitos na comunidade
devido a expectativas irrealistas sobre oportunidades de emprego como parte da
transferência de terra, do processo de compensação, do afluxo de candidatos a emprego e
dos trabalhadores qualificados para a área. Esta questão é discutida mais adiante na Secção
5.2.4. no relatório de avaliação de impacto social.
O processo de reassentamento e o potencial afluxo de pessoas à procura de emprego é
também um adicional e não planeado para a pressão na capacidade e serviços do governo
local, se este for um afluxo significativo.
Existem 12 (doze) impactos como resultado da mineração e actividades associadas. Após a
mitigação, haverá seis impactos positivos elevados, dois impactos moderadamente positivos,
dois impactos negativos baixos, um impacto moderadamente negativo (Tabela 9-1).
Tabela 9-1: Resumo dos impactos pré e pós-mitigação por fase
SIGNIFICANCIA GERAL
PRE
COM
MITIGAÇÃO
MITIGAÇÃO

IMPACTO

FASE DE CONSTRUÇÃO
Crescimento Económico e Oportunidades de Emprego
Impacto 1: Oferta de oportunidades de emprego directas e
MODERADA +
indirectas
Impacto 2: Maiores oportunidades económicas

BAIXA +

Impacto 3: Oportunidades de treinamento e desenvolvimento de
MODERADA +
competências
Impacto 4: Maior demanda nos serviços e capacidade do
ELEVADA governo local
FASE OPERACIONAL
Desenvolvimento Económico
Impacto 5: Oferta de oportunidades de emprego directas e
indirectas

MODERADA +

Impacto 6: Maior oportunidades económicas
Impacto 7: Oportunidades de treinamento e desenvolvimento de
habilidades

MODERADA +
MODERADA +

Impacto 8: Oportunidades de desenvolvimento social
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Impacto 9: Maior demanda nos serviços e capacidade do
MODERADA –
governo local
FASE DE DESCOMISSIONAMENTO
Desenvolvimento Económico e Emprego
Impacto 10: Oportunidades de emprego indirecto e directo

BAIXA +

Impacto 11: Redução das oportunidades de desenvolvimento
económico
Impacto 12: Redução do treinamento e desenvolvimento de
competências

MODERADA –
ELEVADA -

BAIXA -

MODERADA
+
BAIXA MODERADA –

9.2. Aquisição de Terras
9.2.1. Principais Resultados
As comunidades afectadas pelo projecto incluem a Vila de Balama e 6 comunidades (Nacate,
Lapua, Matipane, Familiar, Mphuti e Nanhupo). As comunidades locais dependem da terra
dentro e ao redor da área do projecto para a agricultura de subsistência, bem como para o
uso de recursos naturais (lenha, fruta e plantas medicinais, produção de carvão e caça etc.).
O projecto proposto resultará no deslocamento socioeconómico de terras agrícolas
(machambas) e na possível realocação de bens físicos, incluindo algumas famílias, armazém
de grãos (celeiro), abluções, áreas de criação de gado, etc. Algumas famílias na comunidade
de Mphuti podem precisar de ser reassentadas devido à sua proximidade à infraestrutura
proposta, mas isso será determinado pelo Plano de Acção de Reassentamento (PAR). No
entanto, o especialista observou que a identificação de terras agrícolas alternativas
suficientes para as comunidades afectadas, bem como a substituição de habitações para os
agregados potencialmente reassentados, provavelmente será um desafio, dada a quantidade
muito limitada de terras adequadas que estão disponíveis nas proximidades das suas
comunidades.
As necessidades de aquisição de terras do projecto quase certamente impactarão o
património cultural e tradicional das comunidades circunvizinhas, seja através de perturbação
de campas e locais sagrados (foram registados locais sagrados e túmulos dentro da área do
projecto), ou como uma perda de “senso de lugar” que poderia ser experimentado pelas
comunidades de acolhimento (ou CAP). O “senso de lugar” refere-se à identidade e
significado que as comunidades carregam por uma determinada área ou lugar. É composto
por uma combinação de características que torna o local único e significante.
9.2.2. Principais impactos
Existem extensas áreas de machamba encontradas na área da pegada do desenvolvimento
do projecto, e perturbações a estas práticas existentes de uso da terra, bem como o acesso
reduzido aos recursos circundantes, são potencialmente muito significativas e resultarão na
redução do acesso as terras agrícolas, maior insegurança alimentar, perturbação de campas
e locais sagrados, perda do “senso de lugar” e impactos associados ao reassentamento físico.
Existem cinco (5) impactos relacionados à aquisição de terras como resultado da mineração
e actividades associadas. Após a mitigação, não haverá impactos de significância elevada,
três impactos de significância moderada e dois impactos de baixa significância (Tabela 9-4).
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Tabela 9-2: Resumo dos impactos associados à aquisição de terras pré e pós-mitigação.
Sem
Mitigação

Impacto

FASE DE CONSTRUÇÃO
Impacto 1: Menor acesso às terras agrícolas
ELEVADAImpacto 2: Aumento da insegurança alimentar e aumento dos preços MUITO
dos alimentos locais
ELEVADA Impacto 3: Impacto nos Recursos do Património Cultural (perturbação
ELEVADA de campas e locais sagrados)
Impacto 4: Perda do “senso de lugar”
MODERADAImpacto 5: Reassentamento Físico (impactos da relocação nas
ELEVADA famílias)

Com
Mitigação
MODERADABAIXAMODERADABAIXAMODERADA-

9.3. Saúde, Segurança e Protecção da Comunidade
9.3.1. Principais Resultados
A saúde da comunidade é geralmente precária:
o As unidades sanitárias são inadequadas para atender às necessidades de
saúde da população. Quanto mais cuidados um paciente precisar, mais estes
são obrigados a viajar e as instalações existentes estão mais capacitadas. O
actual sistema de saúde será ainda mais pressionado com o potencial
aumento de acidentes ou ferimentos.
o As condições mais comuns tratadas nas unidades sanitárias nas CAPs
incluem malária, pneumonia, infecções bacterianas em geral, problemas
estomacais, sífilis e HIV/SIDA. As maternidades também atendem
frequentemente consultas de pré-natal, planeamento familiar, aconselhamento
e cuidados pós-parto
o Gravidezes na adolescência são muito comuns na área de estudo.
o As ITSs gerais são relatadas como comuns e crescentes na área de estudo.
▪ As autoridades de saúde do distrito confirmaram que o trabalho sexual
se tornou mais comum nos últimos quatro anos na região;
▪ A maioria dos membros da CAP tem pouco conhecimento sobre a
transmissão e práticas de prevenção do HIV/SIDA.
▪ O uso do preservativo é reportado como baixo e acredita-se que isso
esteja
relacionado
a
um
viés
cultural/religioso
e
conhecimento/mensagens consistentes limitadas. Embora o uso entre
os jovens tenha melhorado bastante, muito ainda precisa de ser feito.
o Cabo Delgado tem a segunda taxa mais elevada de crianças com desnutrição
crónica em Moçambique e existem programas de apoio nutricional pró-activo
inadequados nas escolas da província.
o Visitas aos curandeiros tradicionais ainda são comuns, o que é agravado por
pessoas que vivem longe do centro de saúde mais próximo, ou mesmo certas
percepções e crenças negativas mantidas pelas pessoas com relação à
medicina ou tratamentos ocidentais. As percepções de que muitas condições
de saúde estão relacionadas à feitiçaria ou outras formas de influência
sobrenatural ainda são comuns na área de estudo.
A qualidade das estradas na área é má e isso geralmente limita a velocidade dos veículos.
Não há controlos de velocidade efectivos e o policiamento activo é limitado às principais
cidades devido a restrições de recursos. A estrada principal entre Balama, Montepuez e
Pemba (R242) é onde a maioria dos acidentes ocorrem. Acidentes com veículos e pedestres
são também reportados ao longo desta estrada. A comunidade e especialmente as crianças,
têm uma baixa consciêncialização da segurança rodoviária. De acordo com a Polícia de
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Trânsito de Balama, as campanhas de consciencialização de trânsito são realizadas
rotineiramente nas escolas e comunidades, especialmente aquelas localizadas em torno da
mina Syrah, devido ao aumento do tráfego de veículos. Fora destas estradas principais, os
acidentes são raros, devido aos baixos volumes de tráfego.
As CAPs que vivem muito próximas ou dentro da área do projecto normalmente dependem
da liderança tradicional para tratar de crimes e apenas em alguns casos, a polícia (foram
registados 100 crimes nos últimos cinco anos).
9.3.2. Principais impactos
Um aumento na transmissão de doenças transmissíveis poderia ser exacerbado pelas
actividades do projecto.
• O projecto poderia afectar potencialmente a taxa de malária, criando novos corpos de
água para as actividades de reprodução dos vectores, ou um afluxo de pessoas
também pode, potencialmente, alterar o ambiente e as práticas de uso da terra na
área.
• O aumento das taxas de infecções ou transmissão de ITSs e HIV/SIDA pode ser
esperado com o afluxo de pessoas em busca de emprego e mudanças
socioeconómicas relacionadas, que são esperadas com o desenvolvimento deste
projecto.
• O aumento da desnutrição como resultado do aumento da insegurança alimentar da
CAP é um provável resultado induzido pelo projecto, caso os níveis existentes de
segurança alimentar não sejam mantidos ou melhorados. No entanto, muito
importante, os preços dos alimentos locais podem aumentar como resultado de um
afluxo de pessoas e mais oportunidades de emprego que aumentarão a demanda
desses bens.
• O projecto poderia, potencialmente, afectar a ocorrência de doenças como a diarreia
como resultado da má qualidade da água e padrões e práticas de gestão relacionados
aos resíduos, que poderiam afectar o lençol freático subterrâneo que alimenta os
poços e furos das CAPs, bem como a qualidade da água dos rios e córregos.
O aumento do tráfego veicular pode potencialmente levar à morte ou lesão de membros da
comunidade se seus movimentos e motoristas não forem adequadamente geridos em áreas
de ocupação mais densas ao longo da rota de transporte e estradas de acesso ao local do
projecto. As rotas de acesso e estradas de transporte necessárias para o projecto
representarão um risco de segurança para as comunidades localizadas nas proximidades da
estrada, bem como para os pedestres e ciclistas que utilizam as rotas de acesso. As
comunidades rurais na área não estão cientes dos riscos que os veículos apresentam e não
estão familiarizados com as regras de segurança rodoviária nem com as obrigações dos
pedestres. O aumento do tráfego ao longo das estradas não pavimentadas levará,
adicionalmente, ao aumento de emissões de poeiras (especialmente na estação seca), que
contribuem para problemas de saúde e respiratórios; aumento do risco de acidentes de viação
devido à baixa visibilidade; e impactos ao solo, agricultura e vegetação nas bermas da estrada
devido à poeira. A melhoria da estrada de acesso resultará no aumento de ruído e tráfego, o
que causará um factor de incómodo (ruído) e um risco de segurança para as comunidades
situadas próximo à estrada durante as fases de construção e operação. O aumento do ruído
e do tráfego pode impactar negativamente a qualidade de vida das comunidades locais.
O projecto pode ter um efeito nos determinantes sociais de vida da comunidade de
acolhimento, especialmente um possível aumento no abuso de substâncias e violência
doméstica que pode potencialmente estar associado a mais dinheiro a circular nessas
comunidades, o que ocorrerá como resultado do emprego na área do projecto. Ambas as
patologias são observáveis na área de estudo; contudo, o impacto pode ser minimizado com
a implementação de medidas de mitigação e gestão apropriadas.
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Prevê-se também que a introdução do projecto colocará pressões adicionais na infraestrutura
existente e limitada dos serviços de saúde como resultado do afluxo previsto de pessoas à
procura de emprego na área, e a estratégia de gestão de afluxo necessária precisará de ser
implementada antes do início da actividade de construção do projecto, de modo a controlar
(tanto quanto possível) essa migração prevista para a área do projecto. Impactos
secundários, como o aumento substancial de resíduos sólidos gerados pelos assentamentos
dos migrantes e impactos associados na qualidade da água, reduzirão a qualidade de vida
das comunidades vizinhas se os recursos e serviços disponíveis forem sobreutilizados por
uma população crescente de migrantes. O aumento da concorrência pelo acesso à terra terá
impacto nessas famílias que actualmente são consideradas vulneráveis (insegurança
alimentar, bem como famílas chefiadas por mulheres e crianças) são mais susceptíveis a
essas alterações.
Outros males sociais, como aumento da prostituição e pequenos crimes, também podem ser
esperados. O uso do pessoal de segurança é importante sob o ponto de vista da segurança
para garantir a segurança tanto das comunidades de acolhimento quanto do projecto em si;
no entanto, é vital garantir que o pessoal esteja adequadamente treinado para evitar conflitos
entre os moradores locais e a segurança. As comunidades locais podem se sentir ameaçadas
pelo pessoal de segurança ou podem sentir que o seu acesso à área está a ser negado.
Existem dez (10) impactos relacionados à saúde, segurança e protecção da comunidade
como resultado da mineração e actividades associadas. Após a mitigação, não haverá
impactos de significância elevada, seis impactos de significância moderada e quatro impactos
de baixa significância (Tabela 9-3).
Tabela 9-3: Resumo dos impactos pré e pós-mitigação por fase
SIGNIFICÂNCIA GERAL
PRE
COM
MITIGAÇÃO
MITIGAÇÃO

IMPACTO
FASE DE CONSTRUÇÃO
Impacto 1: Aumento da transmissão de doenças transmissíveis
(TB, ITS, HIV)
Impacto 2: Poeira devido a estradas de acesso adicionais e
tráfego da construção
Impacto 3: Aumento do ruído e do tráfego devido as estradas
melhoradas
Impacto 4: Riscos de segurança no tráfego rodoviário e
potencial mortalidade
FASE OPERACIONAL
Impacto 5: Maior transmissão de doenças transmissíveis (TB,
ITS, HIV)
Impacto 6: Poeira devido a estradas de acesso adicionais e
tráfego de construção
Impacto 7: Maior ruído e tráfego devido as estradas melhoradas

ELEVADA –
MODERADA
–
MODERADA
–
ELEVADA –
ELEVADA –
MODERADA
–
MODERADA
–

Impacto 8: Riscos de segurança no tráfego rodoviário e
potencial mortalidade
ELEVADA –
IMPACTOS CUMULATIVOS
Impacto 9: Maior congestionamento do tráfego e degradação das estradas
Impacto 10: Maior consciencialização sobre saúde e segurança

MODERADA –
BAIXA –
BAIXA –
MODERADA –
MODERADA –
BAIXA –
BAIXA –
MODERADA –
MODERADA –
MODERADA+

9.4. Estratégias de subsistência e vulnerabilidade
9.4.1. Principais Resultados
As CAPs da área de estudo estão a sobreviver buscando uma variedade de estratégias de
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subsistência, misturando subsistência e actividades baseadas em dinheiro (comércio
informal, trabalho assalariado periódico, produção de carvão etc.), onde a agricultura de
subsistência é a mais crucial. Além da agricultura, as pessoas dependem fortemente do seu
ambiente para a recolha de uma ampla variedade de recursos naturais, por uma série de
razões, como alimentos, medicamentos, combustível, materiais de construção etc. Esses
recursos são colhidos, principalmente, mas não apenas, por mulheres, e formam uma
componente adicional significativa para a nutrição e cesta de necessidades gerais das
famílias. Como tal, qualquer actividade do projecto proposto que possa impactar ou reduzir
essas estratégias de subsistência e fontes de renda precisará de ser entendida pelo
proponente do projecto. Existem inúmeras famílias vulneráveis presentes entre as CAPs
directas, que a empresa precisará identificar e monitorar, caso estas sejam impactadas pelas
actividades do projecto.
A maior secção da população era e continua com 18 anos ou menos (58,4% em 2014 e 51,5%
em 2017). Isso sugere uma população muito jovem potencialmente afectada na área do
projecto.
9.4.2.

PRINCIPAIS IMPACTOS

As CAPs são caracterizadas por uma proporção significativa de famílias chefiadas por
mulheres, com relatos de pessoas com deficiência nessas comunidades. Os agregados
familiares chefiados por crianças são também anotados como sendo predominantes nas
CAPs. Prevê-se que o projecto tenha um impacto negativo nas estratégias de subsistência
existentes e segurança alimentar destas famílias vulneráveis. É fundamental, portanto, que a
empresa os identifique definitivamente durante o processo de desenvolvimento do PAR e
garanta que eles sejam atendidos adequadamente. As famílias vulneráveis devem ser
priorizadas para receber os benefícios do projecto e as potenciais oportunidades de emprego.
Esse será um dos mais difíceis impactos induzidos pelo projecto a ser mitigado, e chama-se
atenção para esse aspecto para a empresa priorizar nos seus esforços de planeamento e
gestão.
Prevê-se que o projecto impacte significativamente nas estratégias de subsistência da CAP
actualmente empregadas por eles, principalmente a extensiva agricultura de subsistência e o
uso dos recursos naturais que ocorrem dentro dos limites do projecto proposto. As famílias
que estão sujeitas a reassentamento (potencialmente Mphuti), que estão a cultivar e a colher
na área do projecto serão mais significativamente afectadas em termos das suas estratégias
de subsistência actuais. Como é provável que a realocação física resulte, é necessário
assegurar que os seus níveis actuais de produção agrícola, uso de recursos naturais e
potencial de geração de renda em dinheiro sejam, pelo menos, mantidos, de preferência
melhorados, para mitigar esses impactos esperados. As potenciais medidas de mitigação que
precisarão de ser consideradas e negociadas durante o processo de desenvolvimento do
PAR são: 1) maneiras de facilitar a intensificação do cultivo (produzindo mais em menos terra)
e 2) o desenvolvedor criar oportunidade para as PAPs colherem todos os recursos naturais
das áreas que serão exploradas antes do início das actividades de mineração.
A operação de mineração limitará o acesso às áreas de recursos naturais actualmente
utilizadas (plantas medicinais, lenha, fontes de água, etc.). Isso pode afectar as rotas de
acesso existentes nas quais as comunidades locais dependem para chegar a essas áreas e
pode tornar o acesso aos recursos naturais mais demorado. Não será possível evitar a ruptura
das rotas de acesso existentes, no entanto, é provável que os habitantes locais utilizem
posteriormente as rotas de acesso criadas pela empresa como parte das suas actividades de
construção e operação. Os possíveis riscos à saúde e segurança impostos a esses habitantes
pelos movimentos de veículos que usam essas novas rotas de acesso terão de ser
considerados pela empresa. Caso se julgue muito arriscado permitir isso, uma consideração
cuidadosa sobre como manter as rotas de acesso para essas áreas de recursos naturais terá
que ser a medida de mitigação primária implementada pela Empresa. Essas rotas e medidas
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de mitigação terão que ser desenvolvidas em conjunto com as CAPs afectadas e outros
usuários.
Existem onze (11) impactos relacionados a estratégias de subsistência e vulnerabilidade
como resultado da mineração e actividades associadas. Após a mitigação, haverá um impacto
de significância elevada, cinco impactos de significância moderada e cinco impactos de baixa
significância (Tabela 9-4).
Tabela 9-4: Resumo dos impactos pré e pós-mitigação por fase
SIGNIFICÂNCIA GERAL
PRÉ
COM
MITIGAÇÃO
MITIGAÇÃO

IMPACTO
FASE DE CONSTRUÇÃO
Impacto 1: Perda do acesso aos recursos naturais
Impacto 2: Perda de terras agrícolas devido à construção da
infraestrutura de mineração
Impacto 3: Desmatamento de terras virgens para a agricultura
de pequena escala como resultado do deslocamento agrícola

MODERADA –
ELEVADA ELEVADA -

Impacto 4: Perda dos recursos naturais

ELEVADA -

Impacto 5: Maior pressão sobre os recursos naturais

MUITO
ELEVADA -

Impacto 6: Capacidade das instituições para gerir o uso dos
ELEVADA recursos naturais
Impacto 7: Maior vulnerabilidade das famílias
MODERADA –
FASE OPERACIONAL
Impacto 8: Maior vulnerabilidade das famílias
MODERADA –
Impacto 9: Aumento da demanda pelos recursos naturais
MODERADA –
Impacto 10: Capacidade das instituições para gerir o uso dos
ELEVADA recursos naturais
FASE DE DESCOMISSIONAMENTO
Impacto 11: Impactos nas estratégias de subsistência locais
MODERADA –
IMPACTOS CUMULATIVOS
Impacto 12: Maior pressão sobre os recursos naturais remanescentes usados pelas
CAPs

BAIXA MODERADA
–
MODERADA
–
MODERADA
–
ELEVADA MODERADA
–
BAIXA BAIXA BAIXA MODERADA
–
BAIXA MODERADA
–

9.5. Mudança no Sistema Social e Estruturas: Conflito e Migração Interna
9.5.1.

Principais resultados

Os sistemas sociais e estruturas evoluíram na área de estudo ao longo de gerações e não
são estáticos, mas geralmente respondem dinamicamente a quaisquer mudanças impostas
no seu ambiente ou contexto social. A influência do projecto nos sistemas e estruturas sociais
das várias comunidades é provável de ser experimentada de várias maneiras - tanto positivas
como negativas. As actividades de construção e mineração, aumento do tráfego de veículos,
intensificação da actividade económica e a melhoria das relações económicas/de mercado
são todas prováveis de alterar a natureza rural predominante desses assentamentos das
CAPs e estimular o desenvolvimento urbano. Desenvolvimentos desta magnitude estão
frequentemente associados a mudanças nas estruturas sociais, tensões associadas e
patologias sociais. Estas mudanças podem estar relacionadas a uma variedade de factores,
incluindo o afluxo de pessoas de fora em busca de emprego, aumento de riqueza ou dinheiro
circulando nessas comunidades que leva a uma dependência de renda a dinheiro e a um
afastamento da produção agrícola de subsistência, a introdução ou aumento de doenças
transmissíveis, aumento da criminalidade, perturbação das hierarquias tradicionais, bem
como conflito aberto, se não forem geridos adequadamente. As instituições locais de
governação também experimentarão um súbito aumento na demanda por sua atenção e
participação em novos desenvolvimentos e processos (incluindo o processo de PAR) que são
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completamente novos e estranhos para eles, os quais podem fazer esforço para se adaptar.
9.5.2.

Principal Impacto

Existe uma forte probabilidade de a operação de prospecção de mineração atrair mão-deobra migrante em busca de oportunidades de emprego. Os residentes da área de estudo são
em grande parte pobres e sem instrução, o que significa que será necessária mão-de-obra
mais instruída e qualificada de áreas como Montepuez, Pemba e outros lugares. Tal afluxo
pode, potencialmente, fazer com que algumas das comunidades CAPs existentes se
expandam significativamente em um curto espaço de tempo, bem como resultar em um
excesso de oferta temporária de mão-de-obra, o que poderia resultar em conflito social dentro
dessas comunidades. Tal como acontece com a maioria dos impactos sociais, a migração
interna também pode ter um impacto positivo em termos de proporcionar aos habitantes locais
oportunidades de arrendamento e outras pequenos negócios devido ao aumento da demanda
por produtos locais e outros bens, bem como oportunidades de intercâmbio cultural. Esse
crescimento no mercado local também poderia estimular a agricultura e apoiar a
intensificação da produção. Embora esse tipo de afluxo e movimento populacional seja
considerado muito além do controlo dos desenvolvedores de projectos, a literatura disponível
observa que, se for totalmente descontrolado, o afluxo pode ameaçar a segurança do
projecto, se não for monitorado e gerido, tanto quanto possível, pela empresa. Assim, este
deve ser gerido pela empresa como um risco de projecto. Os impactos directos e indirectos
associados ao afluxo de trabalhadores e expatriados provavelmente serão significativos nas
comunidades CAPs, pois geralmente resultam em muitos impactos à saúde, mudanças
sociais, culturais, económicas e políticas dentro dessas comunidades.
É quase certo que ocorrerá o aumento da pressão sobre as terras limitadas, recursos naturais
e serviços sociais como resultado do projecto, o que também pode levar a tensões especificamente em torno do acesso a serviços de saúde e educação. O conflito
intracomunitário pelo acesso a empregos também pode ser previsto dentro e entre a CAP
directa, se as expectativas em torno dessas oportunidades e a maneira como estas são
alocadas não forem cuidadosamente geridas pela empresa e seus contratados. O conflito
pode, e muitas vezes surge do deslocamento económico da CAP (agricultores) em contextos
de projectos de mineração comercial. É possível que os agricultores não sejam afectados
pela actividade do projecto e possam ficar ressentidos por, embora não serem elegíveis para
a compensação, ainda se sentirem com direito a isso. Isto pode, possivelmente, criar tensão
entre agricultores vizinhos (não compensados) e agricultores compensados, especialmente
se os últimos estiverem a utilizar machambas adjacentes, ou mesmo a expandirem para áreas
de terras agrícolas não afectadas, ao custo percebido dos agricultores não compensados.
Existem seis (6) impactos relacionados a conflitos e migração interna como resultado da
mineração e actividades associadas. Após a mitigação, não haverá impactos de significância
elevada, dois impactos de significância moderada e quatro impactos de baixa significância
(Tabela 9-5).
Tabela 9-5: Resumo dos impactos pré e pós-mitigação por fase
SIGNIFICÂNCIA GERAL
PRÉ
COM
MITIGAÇÃO
MITIGAÇÃO

IMPACTO
FASE DE CONSTRUÇÃO
Conflito
Impacto 1: Conflito localizado na comunidade devido à
percepção da distribuição diferencial de benefícios e do afluxo
de migrantes
Migração interna

MODERADA –

Impacto 2: Maior pressão sobre os recursos naturais
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Impacto 3: Maior pressão na infraestrutura social
Impacto 4: Maior concorrência ou conflito sobre os benefícios
do projecto entre migrantes internos e residentes locais.
Impacto 5: Aumento das patologias sociais, prostituição,
pequena criminalidade e violência doméstica.
FASE OPERACIONAL
Impacto 6: Conflito na comunidade devido à percepção da
distribuição diferencial de benefícios

ELEVADA -

MODERADA –

MODERADA –

BAIXA -

ELEVADA -

MODERADA –

MODERADA –

BAIXA -

9.6. Impactos do Tráfego e Transporte
9.6.1. Principais Resultados
É pouco provável que haja um aumento significativo no tráfego de veículos durante a fase de
construção do projecto. No entanto, haverá significativamente mais camiões e veículos
pesados na estrada de acesso ao local e na EN242 durante a fase operacional.
Aproximadamente 230km de estradas a serem utilizadas pelo projecto são pavimentadas e,
na sua maior parte, a estrada está em boas condições. O comprimento da estrada não
pavimentada da mina para a EN242 será melhorado, com mais mitigação recomendadas,
que seja construído um desvio para contornar o tráfego de veículos pesados da mina ao redor
da comunidade de Mphuti. Embora não esteja planeada uma melhoria específica para a
EN242 entre o local e Montepuez, a estrada pode ser melhorada dentro dos próximos cinco
anos, dada a presença de um empreiteiro de construção de estradas nas proximidades. Mais
adiante, o tráfego do projecto passará por inúmeros assentamentos entre o local da mina e
Pemba.
9.6.2. Impactos da mina no tráfego e transporte
A mina proposta resultará em um aumento nos volumes de tráfego durante todas as fases do
projecto, o que aumentará os riscos associados ao tráfego e ao transporte nos receptores.
Geralmente, os receptores são considerados outros veículos e outros usuários da estrada,
estruturas em rota ou no início/fim da viagem associada e, mais importante, pedestres.
As actividades associadas à fase de construção referem-se principalmente à entrega de
materiais. Durante os meses de pico, espera-se que o total de movimentos mensais aumente
em cerca de 80 viagens por mês. Isso equivale a aproximadamente 20 movimentos por
semana, 3 por dia.
Embora seja pouco provável que a actividade de construção contribua para o número geral
de veículos, espera-se que a fase operacional contribua com números significativos, com
movimentos de tráfego mais consistentes durante um período de tempo mais longo do que o
da construção. Semelhante à fase de construção, o número total de movimentos de veículos
não é significativo considerando os números existentes, mas espera-se que o número de
camiões e veículos pesados aumente significativamente, o que poderia aumentar o risco de
interacção entre camiões e bicicletas.
Espera-se que a infra-estrutura viária seja capaz de acomodar os movimentos adicionais de
tráfego durante a construção e operação.
Existem treze (13) impactos relacionados ao tráfego e transporte como resultado da
mineração e actividades associadas. Após a mitigação, não haverá impactos de significância
elevada, nenhum impacto de significância moderada e 13 impactos de baixa significância
(Tabela 9-6).
Tabela 9-6: Resumo dos riscos de tráfego e transporte pré e pós-mitigação por fase
Impacto
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FASE DE CONSTRUÇÃO
Impacto 1: Aumento do risco de colisões de veículos
ELEVADA –
e fatalidades ou ferimentos graves
Impacto 2: Geração de poeira
MODERADA –

BAIXA –
BAIXA –

Impacto 3: Cargas anormais

MODERADA –

BAIXA –

Impacto 4: Danos às vias públicas

MODERADA –

BAIXA –

MODERADA –

BAIXA –

Impacto 5: Ruído do veículo
FASE OPERACIONAL
Impacto 6: Aumento do risco de colisões de
MUITO ELEVADAveículose fatalidades e ferimentos graves
Impacto 7: Geração de poeira
ELEVADA –
Impacto 8: Danos às vias públicas
MODERADA –
Impacto 9: Ruído do veículo

MODERADA –

FASE DE DESCOMISSIONAMENTO
Impacto 10: Aumento do risco de colisões de
ELEVADA –
veículos e fatalidades ou ferimentos graves
Impacto 11: Geração de poeira
MODERADA –

BAIXA –
BAIXA –
BAIXA –
BAIXA –
BAIXA –
BAIXA –

Impacto 12: Cargas anormais

MODERADA –

BAIXA –

Impacto 13: Danos às vias públicas

MODERADA –

BAIXA –

9.7. Ruído Ambiente
9.7.1. Principais Resultados
Foi compilado um inventário de fonte de ruído e realizada a modelagem de propagação de
ruído para a fase operacional usando parâmetros acústicos (consulte a secção 3.2 junto com
os dados das fontes na secção 4.1 do estudo de especialidade de ruído). Os níveis de ruído
foram simulados em cada um dos receptores sensíveis ao ruído. Foi determinado que o nível
de classificação contínuo equivalente diurno (LReq, d) simulado devido as operações do
projecto de 55 dBA (nível de referência) se estende por ~ 40 m da estrada de acesso. O nível
de classificação contínuo equivalente nocturno (LReq, n) simulado de 45 dBA (nível de
referência) devido às operações do projecto estende-se por aproximadamente 100 m da
estrada de acesso.
Espera-se que o ruído relacionado à fase operacional proposta para o projecto exceda as
directrizes de ruído seleccionadas na Comunidade de Mphuthi durante o dia e a noite (devido
à actividade da estrada de acesso e as operações da planta) e em Balama (devido à estrada
de acesso) e a Comunidade de Lapua durante a noite (devido à actividade de bombeamento
da represa se a fonte for assumida como não mitigada) (Figura 9-1 e 9-2).
Para uma pessoa com acuidade auditiva média, um aumento de menos de 3 dBA no nível de
ruído ambiente geral não é detectável. Segundo o SANS 10103 (2008) espera-se “pouco” a
“média” reacção com reclamações “esporádica” a “generalizada” da comunidade devido ao
aumento dos níveis de ruído até 10 dBA. É esperada uma reacção “muito forte” com “acção
vigorosa da comunidade” pelo aumento dos níveis de ruído de mais de 15 dBA. Com a
abordagem adoptada para a avaliação, espera-se que o aumento dos níveis de ruído previsto
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resulte numa reação “muito forte”7 da Comunidade de Mphuthi durante o dia e a noite e da
Comunidade de Lapua e Balama durante a noite. No entanto, se forem implementadas
medidas efectivas de mitigação, conforme descrito no capítulo 13 do relatório de
especialidade de ruído, o aumento dos níveis de ruído devido ao projecto seria reduzido.

Figura 9-1: Classificação do nível contínuo equivalente (LReq,d) simulado para o período
diurno para as actividades do projecto
9.7.2. Impactos da mina sobre os níveis de ruído ambiente
O ruído será gerado por equipamentos móveis e não móveis usados durante as fases de
construção e operação da mina. A utilização deste equipamento terá impacto nas
comunidades vizinhas (referidas como receptores do ruído), aumentando os níveis de ruído
ambiente por eles experimentados durante o dia e à noite.
Existem cinco (5) impactos relacionados ao ruído como resultado da mineração e actividades
associadas. Após a mitigação, não haverá impactos de significância elevada, nenhum
impacto de significância moderada e 5 impactos de baixa significância (Tabela 9-7).

7

Esta categoria é fornecida pelo SANS 10103 (2008) para a reacção da comunidade ao aumento do nível de ruído em mais de 15 dBA. A
descrição da categoria "muito forte" é "acção vigorosa da comunidade ou do grupo"
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Figura 9-2: Classificação do nível contínuo equivalente (LReq, n) simulado para o período
noturno para as actividades do projecto
Tabela 9-7: Resumo dos impactos do ruído ambiente pré e pós-mitigação nos receptores
sensíveis ao ruído
Impacto

Pré-Mitigação

FASES DE CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E DESCOMISSIONAMENTO
Impacto 1: Impacto no ruído ambiente nas comunidades de Nacata
e Lapua
MODERADAImpacto 2: Impacto no ruído ambiente nas comunidades de Pirira e
BAIXANanhupo
Impacto 3: Impacto no ruído ambiente nas comunidades de Mphuthi
e Familia
MODERADAImpacto 4: Impacto no ruído ambiente na Vila de Balama
MODERADAImpacto 5: Impacto no ruído ambiente no acampamento de MODERADAacomodação
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10. IMPACTOS CUMULATIVOS
Os impactos cumulativos são definidos por Sadler (1996) como “o resultado líquido do impacto
ambiental de vários projectos e actividades” e pela IFC (2013) como “os efeitos sucessivos,
incrementais e/ou combinados de uma acção, projecto ou actividade quando adicionado a outros
existentes, planeados e/ou outros futuros razoavelmente previstos”.
Determinar o impacto de efeitos cumulativos pode ser difícil, pois são o resultado de interacções
complexas entre múltiplos projectos ou actividades em diferentes escalas temporais, ou seja,
passado, futuro e presente. São reconhecidos quatro tipos de impactos cumulativos (Gartner Lee
Ltd, 2006):
•
•

•
•

Aditivo: a soma simples de todos os efeitos de duas ou mais actividades físicas. Por
exemplo, o acúmulo de poluição das águas subterrâneas de vários desenvolvimentos ao
longo do tempo, levando a uma diminuição do potencial económico do recurso.
Sinérgico: o resultado da interacção entre dois ou mais efeitos, quando a combinação
resultante é maior ou diferente da simples adição dos efeitos. Por exemplo, a poluição da
água, do ar e da terra ao longo do tempo levará a uma redução do potencial económico de
uma área maior do que a soma dos poluentes tomados independentemente um do outro.
Compensatório: o resultado de duas ou mais actividades físicas compensando-se
mutuamente. Por exemplo, o preenchimento de uma zona húmida para a construção de
estradas e a criação de novas zonas húmidas para tratamento de água.
Mascaramento: os efeitos de um projecto podem mascarar os efeitos de outro projecto no
campo. Por exemplo, a pluma de água quente associada a uma estação geradora pode ser
de tal magnitude que os efeitos de uma pequena pluma associada a outro projecto não
seriam detectados. Se a estação geradora parasse as suas actividades físicas, então o efeito
do outro projecto se tornaria visível.

Prever os efeitos dos impactos cumulativos é problemático, pois há incerteza se os
desenvolvimentos futuros previstos na área circundante prosseguirão e os detalhes mais sutis
desses desenvolvimentos são geralmente desconhecidos. Essa avaliação é, portanto, restrita à
consideração de outro desenvolvimento que seja "razoável e previsível".
Também é difícil fornecer uma avaliação detalhada dos impactos cumulativos, como é o caso dos
impactos directos e indirectos induzidos pelo projecto. Assim, este capítulo inclui apenas uma visão
geral e análise dos impactos cumulativos relacionados a uma variedade de acções do projecto que
podem interagir com o projecto proposto de Balama Central e não fornece uma classificação da
significância desses impactos, como foi feito para os impactos directos induzidos pelo projecto
10.1.

CORREDORES DE DESENVOLVIMENTO

A Mina de Grafite de Balama Central ocorre ao longo do Corredor de Desenvolvimento de LichingaMontepuez-Pemba que atravessa as duas províncias relativamente subdesenvolvidas e isoladas de
Niassa e Cabo Delgado (Banco Africano de Desenvolvimento, 2006). O objectivo do Corredor de
Desenvolvimento é apoiar a integração económica através da abertura de mercados e promoção
do aumento do comércio e investimento através da melhoria de conectividade entre as duas
Províncias e o Porto de Pemba, bem como melhorar a cobertura do serviço social para a população
em comunidades rurais remotas (Bowland e Otto, 2012 e Banco Africano de Desenvolvimento,
2012.). É nesse contexto que os impactos cumulativos da Mina de Grafite de Balama Central são
avaliados.
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10.2.

OUTROS DESENVOLVIMENTOS DE MINERAÇÃO

Para avaliar os impactos cumulativos que a Mina de Balama Central terá, é necessário identificar
os desenvolvimentos dentro e ao redor da área do projecto, especialmente aqueles de natureza
similar. Foram identificados os seguintes projectos de mineração e desenvolvimentos propostos:
Projectos de mina existentes
• A Mina de Grafite da Syrah operacional localizada no Distrito de Balama;
• A Mina de Rubis da Gemfields operacional localizada no Distrito de Montepuez;
• A Mina de Grafite da GK; e
• Mina de Rubis da Mustang.
Outras possíveis minas futuras incluem:
• A Mina de Grafite de Montepuez da Suni Resources S.A. localizada no Distrito de Montepuez
e actualmente em construção;
• O projecto de Grafite Nicanda Hills da Triton Minerals localizado no Distrito de Montepuez;
• Mina de Níquel da Rovuma Resources;
• Duas licenças de Prospecção e Pesquisa foram concedidas à Mozambi Resources Limited;
uma licença é contígua ao projecto de Nicanda Hills da Triton Minerals e o outro recurso
está mais ao sul.
10.3.

IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS

10.3.1. Ambiente Biofísico
Impactos cumulativos aditivos e sinérgicos primários e secundários foram identificados para o
ambiente biofísico e incluem (Figura 10-1):
•

•

•

•

A Perda de Comunidades de Vegetação Natural e Habitat de Fauna será exacerbada
pelo desmatamento de vegetação natural de outros projectos de mineração e
desenvolvimentos na área. Além disso, o deslocamento de terras agrícolas na Área do
Projecto de Balama Central e em outras minas na área resultará na mudança das terras
agrícolas dos agricultores para áreas não usadas actualmente por outros membros das
comunidades (isto é, áreas com vegetação intacta) resultando no desmatamento adicional
da vegetação e habitat da fauna e colocando maior pressão nos recursos naturais
remanescentes. Isso será ainda mais exacerbado pelo afluxo de pessoas à procura de
emprego e suas famílias para a área, pois podem optar por se instalar nas comunidades
próximas e precisarem de terras para elas próprias. Esse impacto é considerado um impacto
cumulativo e aditivo.
A Perda da Biodiversidade e de Espécies de Interesse de Conservação ocorrerá como
resultado do desmatamento da vegetação natural, exacerbada por múltiplos
desenvolvimentos na região, e resultará na perda da biodiversidade tanto da fauna como da
flora, bem como a perda potencial de Espécies de Interesse de Conservação que poderia
levar a extinções locais no distrito e arredores. Esse impacto é considerado um impacto
cumulativo e aditivo.
A Fragmentação de Habitat ocorrerá como resultado do desmatamento de terras para
actividades de mineração e outros desenvolvimentos na região, e isso é ainda mais
exacerbado pelas comunidades deslocadas que desmatam áreas para terras agrícolas.
Embora os projectos na área possam controlar e mitigar esse impacto dentro de seu DUAT,
não há controlo sobre os impactos secundários que ocorrem fora dessas áreas, como
resultado das comunidades deslocadas e que são de natureza aditiva quando ocorrem
múltiplos desenvolvimentos dentro da área mais ampla.
A poluição dos recursos hídricos superficiais pode ocorrer a partir de múltiplos
desenvolvimentos na área. Por exemplo, no caso pouco provável da Mina de Grafite de
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Balama Central e a Mina de Grafite da Syrah, localizadas a jusante, liberarem poluentes na
mesma bacia, isso poderia ter um impacto cumulativo aditivo para os usuários a jusante.
Quando combinados, esses impactos cumulativos aditivos podem resultar na perda de processos
e funcionamento ecológico, e o impacto disso seria maior do que a soma de suas partes, sugerindo
assim que esse é um impacto cumulativo sinérgico.
10.3.2. Ambiente social
Os impactos cumulativos no ambiente social são ilustrados na Figura 10-1 e discutidos abaixo:
•

•

•

•

•

Maiores Oportunidades de Emprego na forma de oportunidades de emprego directo que
serão proporcionadas pelo projecto de Balama Central e outros empreendimentos próximos
na região. Além disso, haverá mais oportunidades de emprego indirecto como resultado do
aumento de oportunidades económicas na região. Isso é considerado um impacto
cumulativo aditivo positivo para a região.
O afluxo/migração interna de pessoas para a região ocorrerá como resultado da
promessa percebida de maiores oportunidades de emprego e oportunidades económicas na
região. A presença de outros desenvolvimentos na região resultará em um impacto
cumulativo aditivo.
Maior pressão nos serviços sociais, como escolas e clínicas, ocorrerá como resultado do
afluxo de candidatos a emprego e aumento de oportunidades económicas na área e esse
impacto será maior do que a soma de suas partes, resultando em um impacto cumulativo
sinérgico.
A perda do senso de lugar e da identidade da comunidade também é considerada um
impacto cumulativo sinérgico devido à paisagem nos locais de Balama Central e da Syrah
que mudam de aparência e como resultado de os agricultores serem solicitados a mudar as
suas terras para novas áreas e um afluxo de pessoas de fora para a área. Embora difícil de
prever, é possível que esse impacto cumulativo possa ser compensado pela oferta de novas
oportunidades de emprego e oportunidades económicas nessa área.
O aumento dos volumes de tráfego como resultado directo de mais veículos de mineração
na estrada é provável. Além disso, o aumento do fluxo de pessoas para a área também pode
aumentar o volume de tráfego na estrada. Isso é considerado um impacto cumulativo aditivo
negativo, mas pode ser compensado em algum grau pelo treinamento em Maior
Consciencialização em Saúde e Segurança que as minas na área fornecem para os
funcionários e comunidades.
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Figura10-1: Diagrama mostrando as ligações entre os impactos cumulativos da Mina de Grafite de
Balama Central e outras Minas e Desenvolvimentos na região
10.4.
MITIGAÇÃO E GESTÃO
A mitigação e a gestão dos efeitos cumulativos estão muitas vezes além da capacidade do
desenvolvedor do projecto e as mitigações desenvolvidas nesta AIAS centraram-se nas acções que
o Projecto pode tomar para evitar ou controlar os impactos directos do projecto. A gestão de efeitos
cumulativos exigirá mitigação em cooperação com o governo Moçambicano. O planeamento
espacial estratégico do Governo de Moçambique e suas agências, nesta fase inicial, é importante
para garantir que o desenvolvimento na região seja promovido, enquanto mantém as funções e
serviços do ecossistema para melhorar o bem-estar social.
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11. ALTERNATIVAS
11.1.

ALTERNATIVAS DO PROJECTO

Um dos objectivos do processo de AIA, e uma exigência legislada ao abrigo da lei Moçambicana,
é investigar alternativas para o projecto proposto. Alternativas em relação a uma actividade
proposta significam os diferentes meios de atender aos propósitos e necessidades gerais da
actividade e podem incluir alternativas para:
• A propriedade em que, ou local onde, se propõe desenvolver a actividade;
• O tipo de actividade a ser realizada;
• O desenho ou disposição da actividade;
• A tecnologia a ser usada na actividade;
• Os aspectos operacionais da actividade; e
• A opção de não implementar a actividade, ou seja, a opção de não avançar.
As alternativas devem ser viáveis e razoáveis para a actividade que minimizará os danos ao meio
ambiente. O processo de AIA deve identificar e avaliar comparativamente as alternativas. No
entanto, se após identificadas e investigadas as alternativas, não forem encontradas alternativas
viáveis e razoáveis, não é necessária nenhuma avaliação comparativa de alternativas, além da
avaliação comparativa da alternativa preferida e da opção de não prosseguir, durante a fase de
avaliação. As alternativas devem ter como objectivo abordar os principais impactos do projecto
proposto, maximizando os benefícios e evitando ou minimizando os impactos negativos.
Tabela 10-1: Resumo dos tipos de alternativas avaliadas como parte desta AIAS
Explicação
Comentário
Tipo de
Alternativa
Localização
Refere-se
tanto
a Como o negócio principal do proponente
propriedades
alternativas do projecto é a mineração de grafite, a
quanto a locais alternativos alternativa
fundamental
de
um
na mesma propriedade.
desenvolvimento diferente da mina
proposta e infraestrutura associada não
Actividade
Tipo diferente de actividade
atende aos fins e requisitos gerais da
para atingir o mesmo
actividade proposta. Foi dispendido
objectivo. Por exemplo,
esforço considerável na quantificação do
fornecimento de transporte
público, em vez de aumentar tamanho do recurso na área de concessão
e, portanto, não foram considerados locais
a capacidade das estradas.
alternativos para a mineração.
Concepção
Concepção: por exemplo
Três opções de alojamento foram
ou disposição projectos arquitetônicos e/ou consideradas como parte desta AIA e são
de engenharia diferentes
discutidas com mais detalhes na Secção
Disposição do local:
11.2.1 abaixo.
consideração de diferentes
configurações espaciais de
uma actividade em um local
específico
Tecnológica
A consideração destas
Embora a água subterrânea fosse a
alternativas é incluir a opção alternativa preferida, a fase de prospecção
de atingir o mesmo objectivo de água subterrânea produziu resultados
usando um método ou
desfavoráveis
em
termos
de
processo diferente (por
abastecimento de água a granel, pois
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exemplo, 1.000 megawatts
de energia poderiam ser
gerados usando uma Central
Termoeléctrica a carvão ou
turbinas eólicas).

Demanda

Surge quando uma
demanda por um
determinado produto ou
serviço pode ser atendida
por algum meio alternativo
(por exemplo, a demanda
por electricidade poderia ser
atendida fornecendo mais
energia ou usando energia
de forma mais eficiente
através da gestão da
demanda).
Corredores de A consideração de rotas
transporte
alternativas geralmente se
aplica a empreendimentos
lineares, como servidões de
linhas de energia, transporte
e rotas de condutas.
Escala
e Actividades que podem ser
Magnitude
desagregadas em unidades
menores e podem ser
realizadas em diferentes
escalas (por exemplo, para
um desenvolvimento
habitacional pode haver a
opção de 10, 15 ou 20
unidades habitacionais.
Cada uma dessas
alternativas pode ter
impactos diferentes).
Opção
de Esta é a opção de não
"Não
implementar a actividade.
Avançar”

Coastal & Environmental Services

estavam
disponíveis
quantidades
insuficientes para a mineração e
processos associados. Sendo assim,
opções de água superficial precisavam de
ser investigadas.
A alternativa preferida é, portanto, a água
superficial fornecida pela Instalação de
Armazenamento de Rejeitos e duas
represas, uma localizada a montante da
mina, no Córrego de Lapa, e outra no Rio
Namiticu.
A grafite é usada na produção de baterias
de iões de lítio que são usadas no sector
de energia renovável, como em carros
eléctricos,
instalações
solares
fotovoltaicas e parques eólicos. Como
existe uma demanda por energia limpa a
escala global, existe uma demanda pelos
componentes necessários para fazer essa
tecnologia. A grafite é um desses
constituintes necessários para a produção
de baterias de ião de lítio.
Foram consideradas duas rotas de
transporte diferentes para a exportação do
produto e foram discutidas em mais
detalhe na Secção 11.2.1 abaixo.

Esta mina específica tem uma pegada
relativamente pequena em comparação
com outros tipos de minas. A área de
superfície das cavas e infraestrutura
associada foram mantidas ao mínimo para
reduzir o impacto ambiental e social da
mina no ambiente circundante. Assim, não
foi explorada nenhuma outra alternativa.

De acordo com os requisitos legislados, o
cenário de não avançar foi discutido na
Secção 11.4 abaixo e os impactos
associados avaliados no Capítulo 7.
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11.2.

ALTERNATIVAS FUNDAMENTAIS

Alternativas fundamentais são desenvolvimentos que são totalmente diferentes do projecto
proposto e geralmente envolvem um tipo diferente de desenvolvimento no local proposto, ou um
local diferente para o desenvolvimento proposto. No caso de uma mina, esta não pode incluir
alternativas à propriedade em que, ou local onde, é proposta a realização da actividade, pois
esta mina está vinculada à localização do recurso. Assim, não pode ser avaliado nenhum local
alternativo para a mina. No entanto, locais alternativos para as componentes de infraestrutura do
projecto que não estão vinculados à localização podem ser considerados, conforme descrito
abaixo.
11.2.1. Corredores de transporte
O concentrado de grafite será exportado para o mercado internacional, a partir do Porto de
Pemba. O porto de Nacala foi considerado como um porto alternativo para a exportação do
produto, no entanto Pemba é preferível, pois fica a 189 quilómetros mais perto da mina (Local
para Pemba = 290 quilómetros. Local para Nacala = 479 quilómetros). Isso resultaria na
poupança de custo e tempo para a operação de mineração (Figura 11-1). Além disso, uma rota
mais curta é benéfica sob o ponto de vista de saúde e segurança, pois os condutores têm uma
distância mais curta a percorrer, reduzindo a fadiga da estrada e possíveis acidentes. A rota mais
curta também significa que os camiões de transporte passarão por um número menor de
comunidades, reduzindo ainda mais a probabilidade de acidentes.
11.2.2. Acampamento de Alojamento
Três locais foram considerados para o acampamento de alojamento (Figura 11-2). A Opção 1
estava localizada a norte da EN242, a Opção 2 (a alternativa preferida) estava localizada a oeste
da planta de processamento e a opção 3 estava localizada a leste da planta de processamento.
A opção 1 não foi seleccionada com base na distância do acampamento da mina e infraestrutura
associada (4 km). A sua localização no outro lado da EN242 também teria significado que o
tráfego geral ao longo dessa estrada teria aumentado à medida que os veículos se movessem
entre o acampamento e a mina. Isso, por sua vez, aumentaria o risco de possíveis acidentes,
particularmente ao anoitecer e ao amanhecer, à medida que os veículos viajassem pelos
assentamentos ao longo da estrada.
A opção 3 está localizada fora da área da licença de prospecção e pesquisa e, portanto, não é
uma opção viável.
A opção 2 é a opção preferida, pois está próxima da planta de processamento e da operação de
mineração, e os veículos não circularão pelos assentamentos existentes quando estiverem a se
deslocar entre o acampamento e a mina.
11.3.

ALTERNATIVAS INCREMENTAIS

Como o projecto está localizado em uma área que é composta predominantemente por terras
agrícolas e porque a mina excluirá as actividades agrícolas da área do projecto devido a riscos
de segurança e protecção, o proponente posicionou a infraestrutura de modo a manter a pegada
geral da área do projecto o menor possível. Ao fazer isso, a empresa tentou evitar qualquer
reassentamento físico ou socioeconómico desnecessário. Como tal, o projecto foi concebido
dentro de uma área muito limitada e, portanto, com escopo muito pequeno para opções
alternativas incrementais para a mina.
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Figura 11-1: As opções de corredores de rota de transporte do produto. A linha vermelha ilustra
a rota para o porto de Pemba e a rota rosa ilustra a rota mais longa para o porto de Nacala.
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Figura 11-2: As três opções de acampamento de alojamento. A opção 2 é a alternativa preferida.
11.4.

A ALTERNATIVA DE “NÃO AVANÇAR”

A remoção da vegetação durante o processo de mineração e a construção da infraestrutura
associada causará a perda adicional de comunidades de vegetação e habitats de fauna e
aumentará ainda mais a fragmentação de habitats dentro da área de estudo do projecto.
No cenário de “não avançar” ou sem desenvolvimento, os distúrbios actuais causados pelas
comunidades locais irão permanecer e poderão até expandir-se, resultando em áreas mais
perturbadas que se tornarão fragmentadas. Assim, comparado ao uso actual da terra, os
impactos associados ao local da mina e infraestrutura associada são comparativamente
pequenos quando vistos em uma escala mais ampla.
Além do acima, nenhum benefício socioeconómico seria acrescentado para as comunidades
próximas e para o governo. Se o projecto proposto não for implementado, benefícios como a
oportunidade de aumentar a capacidade de receita a níveis local e regional, bem como a criação
de emprego, serão perdidos, resultando em condições de vida não melhoradas para a população
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na área do projecto. Além disso, se o projecto não for implementado, as oportunidades de
crescimento e melhoria da qualidade de vida associadas aos programas sociais propostos
diminuirão, assim como os impactos secundários decorrentes de rendimentos mais altos (como
o apoio aos negócios locais).
Como a maior parte da área a ser desenvolvida é de baixa sensibilidade ecológica e as práticas
existentes pelas comunidades locais podem resultar em maior degradação da área, os benefícios
sociais do projecto proposto superam os potenciais impactos ecológicos negativos e, portanto, a
opção de “não avançar” neste caso é considerada prejudicial para as CAPs dentro da área de
influência do projecto.
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12. PLANO
CONCEITUAL
ENCERRAMENTO

DE

DESCOMISSIONAMENTO

E

12.1. PORQUE É NECESSÁRIO UM PLANO PRELIMINAR DE ENCERRAMENTO DA
MINA
A reabilitação da mina deve ser vista como um programa contínuo destinado a restaurar a
qualidade física, química e biológica ou o potencial de perturbação do ar, terra e regimes de
água pela mina para um estado aceitável para os reguladores e para os usuários da terra
pós-mineração. A reabilitação pode ocorrer durante toda a vida da mina, enquanto que o
encerramento da mina, por definição, refere-se às actividades que ocorrem após a cessação
da produção.
Será desenvolvido um Plano de Encerramento da Mina pela Suni Resources para o projecto,
iniciado nesta fase inicial como um Plano Conceitual de Encerramento. Estes diferem na
medida em que um Plano Conceitual de Encerramento deve comunicar os resultados
esperados e os objectivos das actividades de encerramento, enquanto que quanto mais um
plano detalhado inclui prazos e marcos, metodologias detalhadas para alcançar metas,
orçamentos mais detalhados, especificações de reabilitação e melhoramento do local, e
monitoramento e processos de validação de processos. Este detalhe só pode vir depois,
quando mais detalhes sobre os desenhos de engenharia de todos os componentes do
projecto estiverem disponíveis.
Este Plano Conceitual de Encerramento é desenvolvido agora para uso durante as fases de
pré-viabilidade, viabilidade ambiental e concepção do projecto e para informar o processo de
AIA. A sua vida activa pode ser de alguns anos, mas se bem definido e baseado em um
engajamento efectivo da comunidade e das partes interessadas, pode não mudar muito
durante os primeiros cinco anos de construção e mineração. No entanto, o plano de
encerramento deve ser revisto a cada cinco anos durante a vida da mina, de modo a
acomodar quaisquer mudanças na área da mina, abordagens da mineração e outros
refinamentos técnicos que provavelmente ocorrerão durante o início e fases de aceleração
do projecto. Essas mudanças também desencadeariam a revisão do orçamento do Plano de
Encerramento, para garantir que estejam disponíveis fundos suficientes para cobrir eventuais
custos adicionais.
12.2.

RESULTADOS E OBJECTIVOS-ALVO DO ENCERRAMENTO

Usando o Kit de Ferramentas de Planeamento para Encerramento Integrado de Minas do
International Council on Minerals and Metals (ICMM - Conselho Internacional de Minerais e
Metais), recomenda-se que os resultados do encerramento alvo do Plano de
Encerramento da Mina sejam (ICMM, 2008):
•
•
•
•
•

Restaurar o máximo possível a área da mina para uma condição consistente com o
objectivo pré-determinado de uso do solo pós-encerramento.
Assegurar que a área da mina é deixada em uma condição que apresente um nível
de risco aceitável para a saúde e segurança pública.
Reduzir, na medida do possível, a necessidade de intervenção pós-encerramento,
seja na forma de monitoramento ou de trabalhos correctivos contínuos.
Minimizar ou prevenir a degradação ambiental pós-encerramento (para os solos, água
e ar), garantindo que a área da mina seja deixada em uma condição química e
fisicamente estável.
Na medida do possível, minimizar os impactos económicos negativos imediatos para
as comunidades locais associadas ao encerramento da mina e maximizar a
probabilidade de benefícios duradouros para as comunidades locais. Isso incluirá
deixar a infraestrutura no local que tenha um valor para as comunidades após a
mineração.
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Os objectivos do Plano de Encerramento da Mina são detalhados abaixo:
•

•

•
•

Estabilidade física - As estruturas da mina que permanecem pós-encerramento
devem ser fisicamente estáveis, de modo que não representem perigo para a saúde
e segurança pública como resultado de falhas ou degradação gradual. Essas
estruturas devem apenas corroer e/ou liberar sólidos para o ambiente de uma forma
que não ocorra a degradação da área circundante.
Estabilidade Química - A infiltração, lixiviado ou escoamento do local da mina ou
instalações de armazenamento de resíduos não devem pôr em perigo a saúde e
segurança pública ou resultar na poluição do solo, águas superficiais ou subterrâneas
ou no incumprimento dos limites legais de qualidade da água.
Uso da Terra – Pós encerramento, o local da mina deve ser compatível com a terra
circundante, numa medida que seja prático e económico fazê-lo.
Social – Pós encerramento a mina deve garantir que as necessidades das
comunidades impactadas e dependentes da mina sejam adequadamente tratadas. Os
riscos sociais devem ser identificados e devem ser definidos e estabelecidos os
objectivos para, entre outros, o seguinte: alívio a pobreza, educação, cuidados de
saúde, emprego e empregabilidade e melhoria da infraestrutura social. Isso incluirá
deixar no local a infraestrutura que tenha um valor pós-mineração para as
comunidades.

Figura 12.1: A abordagem de planeamento de encerramento integrado da mina, conforme
recomendado pelo ICMM (2008)
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12.3. RESULTADOS, OBJECTIVOS E METAS ESPECÍFICAS DO ENCERRAMENTO DO
LOCAL
Prevê-se que o uso da terra após o encerramento seja uma combinação de agricultura
(machambas) e vegetação natural dentro dos corredores ecológicos definidos. Foram
definidos os seguintes objectivos específicos para o Projecto de Balama Central:
•
•
•

•
•
•
•

As áreas perturbadas devem retornar ao mais próximo possível do estado original, através
da implementação uma estratégia de revegetação e substituição.
As cavas da mina serão mantidas como vácuos, que serão enchidos de água. Estas serão
concebidas para uma estabilidade a longo prazo, através da inclinação das paredes
perimetrais da cava a céu aberto em ângulos 1:3 (18º), e o acesso será controlado;
Os despejos de rocha estéril devem ter um talude de 1:5 e devem ser cobertos com um
mínimo de 300 mm de solo superficial e/ou outro meio adequado de cultivo (por exemplo,
saprólito coberto com matéria orgânica ou aparas de madeira) e vegetado com espécies
nativas.
A TSF deve ser tapada no encerramento com 300mm de saprólito e coberta com matéria
orgânica ou aparas de madeira, e deve ser em forma de abóbada para evitar a
acumulação de água.
Nenhuma camada superficial deve ser colhida de áreas não perturbadas para uso na
estratégia de reabilitação e revegetação.
Os impactos socioeconómicos (incluindo a perda de emprego) serão minimizados através
de um planeamento cuidadoso e preparação para o encerramento a iniciar três a cinco
anos antes do encerramento;
Redução de custos e perdas de empregos devem ser minimizadas através do
desenvolvimento de projectos de desenvolvimento comunitário auto-sustentáveis durante
a vida da mina, como parte do Programa de Desenvolvimento Comunitário contínuo, mas
ainda por ser desenvolvido.

Os princípios e conceitos acima serão refinados como parte do planeamento detalhado de
encerramento e orçamento contínuo durante a vida da mina.
O descomissionamento específico do local, reabilitação e o encerramento de componentes
específicas da mina e o cálculo do futuro passivo financeiro do encerramento do Plano
Conceitual de Encerramento estão incluídos no capítulo 10 do Plano de Gestão Ambiental e
Social (PGAS) e, portanto, não são aqui repetidos.
12.4.

PASSIVO DE ENCERRAMENTO

O passivo financeiro provisionalmente estimado do encerramento associado ao Projecto de
Balama Central da Suni Resources é de US$12.908.152,63. Os custos associados são
apresentados na Tabela 10.5 do PGAS.
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13. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Os principais objectivos de um processo de AIAS são a identificação e avaliação de impactos
ambientais e sociais e riscos críticos para que:
• Possa ser tomada uma decisão sobre se deve-se ou não prosseguir com o projecto,
• Possam ser feitas modificações no projecto para reduzir impactos e riscos,
• Sejam divulgadas as condições sob as quais o projecto pode prosseguir, e
• Possam ser apresentadas estratégias de gestão para reduzir a significância dos impactos
negativos e aumentar os positivos.
Estes últimos são discutidos em detalhe no Plano de Gestão Ambiental e Social.
13.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO SEGUIDO
O Projecto de Balama Central foi classificado como projecto de “Categoria A” pelo MITADER.
Como tal, foi realizada uma Avaliação de Impacto Ambiental e Social completa. Isto incluiu a
elaboração do relatório de pre-viabilidade ambiental e definição de âmbito (EPDA) e os termos
de referência de especialidade que foram divulgados para comentários públicos de 4 a 30 de
Abril de 2018, com reuniões públicas realizadas com as principais partes interessadas e
comunidades afectadas de 23 a 26 de Abril de 2018. No final da divulgação, o EPDA final foi
submetido às autoridades para revisão e comentários.
Esta fase foi então seguida por cada especialista conduzindo uma avaliação inicial e de impacto
dos ambientes biofísico e social. Os resultados destes estudos foram utilizados para suplementar
o Relatório de Impacto Ambiental (REIA - este relatório) e o Plano de Gestão Ambiental (PGA Volume 4). Estes relatórios foram divulgados para revisão e comentários públicos e as reuniões
públicas foram agendadas para 11-15 de Fevereiro de 2019. No final do período de divulgação,
o REIA final e PGA serão submetidos às autoridades para revisão e emissão de uma decisão
sobre se deve-se ou não conceder a autorização ambiental. Em alguns casos, as autoridades
podem solicitar informações adicionais durante o período de revisão.
Este capítulo fornece um resumo dos impactos do projecto, a opinião dos consultores ambientais,
bem como o(s) motivo(s) da opinião e recomendações, caso o projecto seja autorizado.
13.2. RESUMO DE TODOS OS IMPACTOS
Sem implementar medidas de mitigação, as principais preocupações relacionam-se com os
impactos na construção e operação das pessoas que vivem e cultivam na área, impactos
operacionais no ambiente aquático e poluição de áreas ecológicas chave. Conforme indicado
nos gráficos abaixo (Figura 13-1; 13-2; 13-3), a maioria dos impactos pode ser reduzida a uma
significância aceitável (definida como baixa (-) ou moderada (-)) com a implementação de
medidas de mitigação.
A AIA identificou um total de 28 impactos que afectarão o ambiente físico (paisagem, águas
subterrâneas, etc.), e todos são negativos. Antes da mitigação 2 são negativos baixos; 20 são
negativos moderados; e 6 são negativos elevados. Após a mitigação, a maioria dos impactos é
de baixa significância (26), com apenas 2 sendo negativos moderados. Isso indica que os
impactos relacionados à mineração no ambiente físico podem ser efectivamente mitigados.
A AIA identificou um total de 50 impactos no ambiente natural. Antes da mitigação, 4 impactos
são negativos baixos; 32 são negativos moderados; 11 são negativos elevados e 1 é negativo
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muito elevado. Após a mitigação, a maioria dos impactos residuais (40 dos 50) são reduzidos a
negativos baixos, sendo 8 negativos moderados. Há também um impacto de baixa significância
positiva e 1 de significância moderadamente positiva. Não há impactos residuais negativos de
significância elevada no ambiente biológico.
Embora os impactos no ambiente natural sejam geralmente negativos, os impactos
socioeconómicos são positivos e negativos, pois o projecto cria potenciais benefícios
socioeconómicos. Há um total de 60 impactos socioeconómicos. Antes da mitigação, 1 impacto
é baixo negativo; 30 são negativos moderados; 18 são negativos elevados e 3 são negativos
muito elevados. Existem também 6 impactos moderadamente benéficos e 2 impactos benéficos
de baixa significância. Após a mitigação, existem 35 impactos negativos baixos, sendo 16
negativos moderados (redução de 30) e 1 impacto residual de significância elevada, que é o
aumento da pressão sobre os recursos naturais. Há também 6 impactos que são altamente
benéficos e 2 impactos que são moderadamente benéficos.

Figura 13-1: Gráfico circular mostrando a significância dos impactos físicos antes e após a
mitigação
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Figura 13-2: Gráfico circular mostrando a significância dos impactos biológicos pré-mitigação e
pós-mitigação

Figura 13-3: Gráfico circular mostrando a significância dos impactos sociais pré-mitigação e pósmitigação. O corte transversal indica impactos positivos (benefícios)
13.3. PRESSUPOSTOS E INCERTEZAS
Este relatório é baseado em informações que estão actualmente disponíveis e, como resultado,
as seguintes limitações e pressupostos sob os quais este relatório foi compilado estão implícitos:
•
•

Todos os estudos de especialidade são necessários e oferecem uma opinião imparcial sobre
os resultados.
Pressupostos e limitações individuais de especialistas são fornecidos nos respectivos
relatórios.
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Devido à natureza complexa e dinâmica do ambiente, incertezas e lacunas de conhecimento são
inevitáveis. O Princípio da Precaução foi adoptado para dar conta dessa incerteza ao longo da
fase de EPDA e AIAS do projecto proposto. O Princípio da Precaução garante que:
•
•
•
•
•
•

Seja identificada e tratada adequadamente a incerteza em torno dos impactos;
Sejam tomadas em consideração medidas preventivas ao longo do projecto;
Sejam completamente exploradas várias alternativas;
Seja realizada a participação pública adequada e transparente;
Seja adoptada uma abordagem holística para garantir que os impactos sociais,
económicos e ecológicos sejam explorados e que as medidas de mitigação sejam
determinadas por meio de uma abordagem integrada e equilibrada; e
Seja adoptada uma abordagem adaptativa para dar conta das complexidades e
dinamismo inerentes aos processos ambientais.

O Princípio da Precaução garante que impactos potenciais sejam previstos, evitados e mitigados
para evitar ameaças de natureza séria ou irreversível (IUCN, 2007).
13.4. RECOMENDAÇÕES
13.4.1. Principais Recomendações para as Fases de Construção e Operação
A hierarquia de mitigação requer que os impactos sejam minimizados primeiro, através de evitar
e onde isso não seja possível, depois através da implementação de medidas de mitigação e,
finalmente, através de esforços de reabilitação. As principais recomendações que devem ser
empregadas pela Suni Resources para reduzir os impactos da mina nos ambientes social e
biofísico foram, portanto, apresentadas dessa maneira, ou seja, medidas de prevenção, medidas
de mitigação e medidas de reabilitação. É preciso salientar que abaixo vem um resumo das
principais recomendações, e que mais detalhes são apresentados no Volume 4, o PGA.
Medidas de Evitar
Ambiente Biofísico
• A supressão vegetal para a construção da infraestrutura de mineração deve ser mantida
a um mínimo e as áreas de depósito localizadas em áreas de baixa sensibilidade. Sempre
que possível, devem ser evitados corredores sensíveis de habitats de fauna, como linhas
de drenagem, afloramentos rochosos e terras húmidas.
• Devem ser usadas estradas existentes e corredores de linhas de transmissão sempre
que viável e as novas estradas devem ser projectadas de forma a evitar a vegetação
natural e espécies de interesse de conservação, sempre que possível.
• Os habitats sensíveis para a fauna de vertebrados terrestres incluem a floresta de
miombo, a floresta ripariana e os dambos (terras húmidas sazonais). Os danos a esses
habitats durante o desenvolvimento do local devem ser evitados tanto quanto possível e
devem ser monitorados por meio de trabalhos de pesquisa contínuos e futuros.
• Todas as actividades de supressão vegetal devem incluir equipes de busca e salvamento
em frente à maquinaria de supressão para ajudar na realocação de espécies faunísticas
de locomoção lenta (por exemplo, tartarugas) para fora do caminho de desmatamento e
realocá-las no corredor ecológico.
• Os trabalhadores devem ser submetidos a treinamento de indução no início de seu
trabalho e depois em intervalos regulares para educá-los sobre a importância do meio
ambiente e que a recolha de recursos naturais como plantas, répteis, anfíbios, mamíferos
e aves seja evitada dentro da mina.
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•
•
•
•

•

•

Quando possível, limitar os veículos do projecto a não dirigirem nas estradas do projecto
durante as horas de escuridão para evitar a morte não intencional de espécies faunísticas
(evitar mortes em estradas).
A introdução deliberada de espécies exóticas (fauna e flora) deve ser proibida, a menos
que uma avaliação ambiental completa seja realizada e métodos de controle para
fugitivos sejam detalhados.
A cobertura vegetal máxima deve ser mantida fora das áreas a serem desmatadas para
a colocação de infraestrutura da mina, particularmente em áreas riparianas, para actuar
como armadilhas de lama.
Nenhuma rocha, silte, cimento, argamassa, asfalto, produto de petróleo, madeira,
vegetação, resíduos domésticos ou qualquer substância prejudicial deve ser colocada ou
deixada dispersar em quaisquer rios, barragens e / ou terras húmidas. Para evitar isso, o
betão não deve ser misturado directamente na superfície do solo e os materiais devem
ser mantidos fora da chuva para controlar a contaminação do escoamento na fonte.
Deve ser evitado o contacto entre águas pluviais e produtos químicos perigosos. Isso
deve ser considerado durante o planeamento do sistema de drenagem de águas pluviais
para as instalações da mina. Todo o escoamento da água da chuva deve ser
adequadamente segregado e o escoamento da água limpa deve ser desviado para evitar
a mistura com água contendo alto teor de sólidos, para minimizar o volume de água a ser
tratada antes da liberação.
Todos os produtos químicos usados no local devem ser armazenados em áreas seguras
e delimitadas e descartados de acordo com a legislação nacional referente ao descarte
de resíduos perigosos. Os produtos químicos que podem reagir de maneira perigosa não
devem ser armazenados dentro da mesma área delimitada. A compatibilidade dos
produtos químicos deve ser confirmada antes do armazenamento.

Ambiente social
• A localização das pilhas de rocha estéril e da TSF deve levar em consideração a
localização e a proximidade dos recursos hídricos e assentamentos humanos. Além
disso, deve garantir que, no caso improvável de falha, a poluição do solo e da água, bem
como o risco físico para as comunidades, seja minimizado.
• O acesso as pilhas de rocha estéril e mina deve ser restrito, na medida do possível, e
todas as comunidades locais devem ser informadas sobre os riscos potenciais
associados a essas instalações por meio de avisos do local e reuniões da comunidade.
• Para garantir a segurança dos trabalhadores e membros da comunidade que moram nas
proximidades, a TSF e outras massas de água devem ser cercadas e o portão trancado
a todos os momentos; devem estar prontamente disponíveis dispositivos de flutuação em
torno da instalação, a instalação deve ser monitorada rotineiramente para detectar
ocorrências de acesso irrestrito, devem ser colocados avisos ao redor de tais instalações
destacando o potencial de afogamento, e devem ser realizadas discussões com as
comunidades locais para informá-las sobre esse perigo.
• O treinamento em saúde e segurança para trabalhadores e visitantes deve incorporar
esses riscos.
• A sinalização mostrando os nomes químicos e as propriedades perigosas dos produtos
químicos deve ser visível na área de armazenamento temporário designada.
• As Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) devem estar
prontamente disponíveis para todos os produtos químicos no ponto de armazenamento
e uso, e as precauções estipuladas nestas devem ser sempre respeitadas.
• Qualquer funcionário encarregado da gestão de sistemas de esgoto e saneamento deve
ser vacinado contra as principais doenças associadas a esses fluxos de resíduos.
• A medida em que o local ou actividade estejam próximos de receptores sensíveis ao ruído
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•

•
•

(comunidades e escolas), os equipamentos e métodos a serem empregados devem ser
revistos para garantir que seja usada a tecnologia mais silenciosa disponível. Em tais
circunstâncias devem ser seleccionados os equipamentos com níveis mais baixos de
potência sonora e os fornecedores/contratadas devem ser obrigados a garantir níveis
optimizados de ruído de equipamentos.
Para evitar o risco de colisões de veículos com membros da comunidade que vivem ao
longo das estradas de acesso, deve-se considerar a possibilidade de projectar a estrada
de acesso ao local que contorne os assentamentos populacionais (Mphuti e Mphoti) onde
as moradias, escolas e pessoas ficam muito próximas da estrada. Além disso, a
oportunidade de ampliar a estrada e torná-la segura é limitada devido à falta de espaço
para expansão.
Para reduzir o risco de colisões de veículos, recomenda-se que as entregas de material
de construção sejam evitadas durante a noite e que o material não seja entregue durante
os períodos de pico entre as 6h e as 7h e das 16h às 17h.
O cronograma de entrega deve levar em conta as condições da estrada, as condições
meteorológicas e as prováveis condições de trânsito, para assegurar que as entregas
possam ser feitas dentro do prazo, sem exceder os limites de velocidade ou de outra
forma prejudicar a segurança pública. A segurança pública, do motorista e dos ocupantes
deve permanecer uma prioridade em todos os momentos.

Medidas de Mitigação
Ambiente Biofísico
• As áreas impactadas da fase de construção, como áreas de deposição, que não são mais
necessárias, devem ser reabilitadas de volta a um sistema funcional.
• Devem ser reservadas porções representativas chave da Floresta de Miombo Secundária
como áreas de conservação dentro do DUAT (fora da pegada de infraestrutura) e
demarcadas como tal, para que possam continuar a ser fontes importantes de bancos de
sementes, além de refúgios para aves, répteis, anfíbios e mamíferos. O ideal é que essas
áreas se vinculem para formar um corredor ecológico ligando fragmentos de vegetação
com os inselbergs mais ao sul.
• Monitorar a área de estudo para qualquer nova planta invasora e espécies de fauna e
erradicá-las assim que elas aparecem.
• Medidas de mitigação de poeira, tais como limitar a velocidade de veículos, reabilitar as
bermas da estrada e de armazenamento, reabilitar o aterro progressivamente com a
mineração e onde for possível, humedecer áreas abertas e estradas ou usar aglutinantes
químicos durante a estação seca e em situações de ventos fortes para limitar o impacto
da poeira na fauna, flora e pessoas que vivem dentro e perto do local do projecto.
• Realizar, por um especialista em ecologia, uma avaliação ecológica da nova terra de
substituição atribuída aos agricultores deslocados.
• Empregar um Oficial de Controle Ambiental (OCA) para assegurar que as actividades de
construção e operação sejam realizadas de acordo com as recomendações contidas
neste relatório e no Plano de Gestão Ambiental e Social, e para monitorar vários aspectos
conforme estipulado no Programa de Monitoramento.
• As instalações de armazenamento de produtos químicos devem ser agrupadas e situadas
em áreas altas para evitar derrames e danos causados por eventos de inundação. Todas
as máquinas estacionárias que armazenam hidrocarbonetos (excluindo veículos) devem
ter bandejas de gotejamento para evitar derrames de hidrocarbonetos (incluindo
quaisquer oficinas). Além disso, as oficinas devem ser equipadas com colectores de óleo
e reservatórios para garantir que nenhuma água contaminada/hidrocarbonetos possa
escapar.
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•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

Os kits de derramamento devem estar presentes no local durante as fases de construção,
operação e descomissionamento do projecto para limpar qualquer derramamento não
intencional e a equipe deve ser treinada para o uso correcto desses kits.
Se os hidrocarbonetos derramarem em solos expostos, as seguintes acções de mitigação
são necessárias:
o Biorremediação - Limpar os derramamentos de óleo imediatamente quando eles
ocorrem e biorremediar solos contaminados com hidrocarbonetos de petróleo e
compostos orgânicos perigosos.
o O processo de biorremediação deve utilizar micróbios benéficos, surfactantes,
micronutrientes e bioestimulantes para decompor contaminantes e transformá-los
em subprodutos inofensivos, ou seja, água e dióxido de carbono.
o O processo de biorremediação deve ser realizado in situ ou ex situ. O processo in
situ deve ser adoptado onde a escavação é impraticável e envolve bioestimulação ou bio-aumento.
A supressão da vegetação deve ocorrer somente na estação seca ou no final da estação
chuvosa. Se isto não for possível, devem ser construídas bermas temporárias adequadas
antes da supressão, de modo a conter quaisquer solos que possam ser erodidos por
chuvas fortes. Estes solos devem ser reabilitados o mais rapidamente possível, de modo
a evitar a entrada de lama nos cursos de água circundantes.
A erosão deve ser monitorada em todo o local e, onde forem detectadas indicações
iniciais de erosão, devem ser tomadas medidas correctivas apropriadas, como as
mudanças necessárias no sistema de drenagem superficial, o quanto antes.
O efluente doméstico dos acampamentos de construção e todo o escoamento de água
contaminada das minas deve ser tratado numa planta de tratamento de águas residuais
no local e o efluente final deve ser de alta qualidade e usado para fins de irrigação ou
mineração. As amostras devem ser colhidas no local para testes mensais.
Todos os efluentes líquidos da mina devem ser tratados seguindo os padrões de
descarga relevantes antes de serem liberados no meio ambiente. Além disso, a
temperatura do efluente antes da descarga não deve resultar num aumento superior a
3°C acima da temperatura da água ambiente. O pH do efluente descarregado não deve
ser superior a 10% do fluxo receptor e o efluente com um TSS superior a 10% não deve
ser descarregado no ambiente.
Deve ser implementado o monitoramento das águas de superficiais e subterrâneas para
a detecção precoce da contaminação da água, o que poderia impactar a saúde das
comunidades que dependem de fontes naturais de água.
A água captada das cavas abertas pode ser desviada para os sistemas de drenagem e
de terras húmidas se a qualidade da água permitir esta medida de mitigação. Um balanço
hídrico e uma análise detalhada das propriedades físico-químicas da água de descarga
ajudarão no processo de decisão de descarregar a água de volta ao meio ambiente.
O programa de monitoramento da água deve detectar e auxiliar na detenção de qualquer
movimento em massa da água em extensão maior do que o previsto na modelagem geohidrológica, e medidas oportunas podem ser aplicadas para reduzir qualquer impacto na
qualidade da água.
A infiltração do escoamento das cavas e trincheiras degradadas ao longo dos rejeitos,
pilhas de produto e de rochas estéril poderia ser empregada para capturar e restringir o
movimento de água potencialmente contaminada para longe dessas instalações.
No fechamento, fitorremediação de da barragem de rejeitos e pilha de rocha estéril, bem
como aquacultura nas áreas a céu aberto podem ser feitas como parte do processo de
reabilitação pós-mineração.
No fechamento, a diluição do transbordamento regular e inundação das cavas a céu
aberto melhoraria a qualidade da água gradiente abaixo. A redução do ambiente oxidante
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pela inundação da cava irá reduzir ainda mais o potencial de formação de ácido, bem
como melhorar a qualidade da água do lago da cava.
O potencial de drenagem ácida de mina (DAM) da instalação de rejeitos pode ser reduzido
através do tratamento com cal durante as operações e pós-operações. As trincheiras de
captação de escoamento também podem capturar qualquer infiltração de DAM das pilhas
de produto, rejeitos e despejos de rocha estéril, antes que essa água contaminada entre
em qualquer sistema de drenagem de superfície.
Os furos de captação de infiltração podem capturar a DAM entrando no sistema de
aquífero raso a partir da TSF. A infiltração das instalações da pilha de estéril e da pilha
de estacas será atraída para as áreas da mina a céu aberto durante a operação, devido
às práticas de desaguamento das cavas. Espera-se que a água da infiltração continue a
drenar para o lago da cava após a operação.
A integridade da TSF deve ser inspecionada regularmente por um engenheiro
independente e adequadamente qualificado e experiente. Isso deve incluir o
monitoramento do aterro da TSF para detecção precoce de movimento. São
recomendadas inspeções formais diárias das instalações pelos operadores e inspeções
formais anuais pelo Engenheiro.
A operação da instalação deve garantir um borda livre suficiente para garantir que a TSF
não transborde.
O perfil químico da água armazenada no reservatório da TSF deve ser monitorado para
que, em caso de descarga acidental, os contaminantes libertados no ambiente sejam
conhecidos.
Para evitar o derramamento de ROM, os camiões ou correias transportadoras não devem
ser sobrecarregados, os limites de velocidade devem ser definidos para evitar o
derramamento da ROM durante o transporte e o derramamento deve ser recuperado
rotineiramente durante as operações da mina.
O programa de monitoramento ambiental da instalação deve ser projectado de forma a
detectar os impactos da grafite derramada nos ecossistemas terrestres e aquáticos.
Ao selecionar produtos químicos (como floculantes) para uso na planta de processo,
deve-se dar preferência a alternativas com menor toxicidade, ou floculantes
biodegradáveis.
Todos os resíduos devem ser geridos de acordo com os requisitos da legislação
Moçambicana e, na medida do possível, a filosofia da hierarquia de gestão de resíduos
(redução, reutilização, reciclagem) deve ser aplicada à gestão de todos os fluxos de
resíduos. Todos os resíduos gerais que não podem ser reutilizados ou reciclados devem
ser armazenados temporariamente numa área dedicada e, em seguida, transportados
regularmente para o aterro designado para descarte seguro.
Se um aterro geral for construído como parte da mina, deve ser concebido e operado de
acordo com o requisito da legislação Moçambicana (Decreto 83/2014 de 31 de
Dezembro), de modo a isolar os resíduos e prevenir a contaminação ambiental,
particularmente contaminação de águas subterrâneas. Ele também deve ser licenciado
pelo proponente no início da fase de construção. Até que esta instalação esteja
totalmente operacional, todos os resíduos gerais produzidos durante a fase de construção
devem ser armazenados no local numa área controlada por acesso seguro, de uma
maneira legalmente compactível, que minimize os impactos ambientais.
Se um aterro geral for construído, será essencial implementar um sistema de
monitoramento de águas subterrâneas nas proximidades do aterro, de modo a detectar
quaisquer alterações na qualidade da água subterrânea. Além disso, as áreas de
armazenamento e eliminação de resíduos devem estar localizadas a pelo menos 100 m
dos recursos hídricos superficiais ou de linhas de drenagem importantes.
Todos os recipientes para armazenamento temporário de resíduos gerais que estão
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localizados ao ar livre devem ser cobertos para evitar a entrada de água e o acesso de
animais.
Todos os trabalhadores, contratadas e visitantes do local devem ser informados dos
procedimentos correctos de gestão de resíduos, incluindo a separação de resíduos gerais
e perigosos na fonte.
Antes do descarte seguro, todos os resíduos perigosos devem ser armazenados
temporariamente numa instalação temporária de armazenamento de resíduos perigosos.
Essa instalação deve ser projectada para incluir contenção secundária, que pode exigir
que seja revestida e coberta para proteger o conteúdo das condições climatéricas (luz do
sol e chuva). Se os resíduos forem corrosivos, a base da instalação de armazenamento
deve ser revestida com um revestimento resistente a ácidos;
Sempre que possível, recipientes vazios para produtos químicos perigosos serão
devolvidos aos fornecedores. Quando os recipientes vazios para produtos químicos
perigosos (hidrocarbonetos, pesticidas, produtos químicos de laboratório,
desengraxantes, etc.) não puderem ser devolvidos aos fornecedores, eles devem ser
lavados três vezes, perfurados e armazenados numa área segura até que possam ser
descartados com segurança. A água de lavagem não pode ser descarregada
directamente no meio ambiente;
Os recipientes de pesticidas vazios devem ser descartados de acordo com o
Regulamento para o Gestão de Resíduos Perigosos (Decreto 83/2014 de 31 de
Dezembro) e a queima de recipientes de pesticidas vazios deve ser fortemente
desencorajada;
Todo o pessoal deve ser treinado na gestão correcta das instalações, incluindo a
descarga segura dos líquidos recolhidos.
Nenhum resíduo perigoso deve ser descartado nos drenos, pois isso pode ter um impacto
negativo no desempenho dos tanques sépticos.
Há duas opções possíveis de descarte para resíduos médicos que devem ser geridos de
acordo com o procedimento de gestão descrito no Anexo 3 da Directriz de Gestão de
Resíduos Médicos do CICV (2011) e as exigências da legislação Moçambicana (Decreto
de Resíduos Biomédicos No 8/2003). Os resíduos médicos gerados no local devem ser
incinerados e os resíduos descartados no aterro designado. Alternativamente, o lixo
hospitalar pode ser armazenado temporariamente numa instalação designada e
claramente demarcada antes de ser transportado para um hospital regional que aceita
lixo hospitalar.
Nenhuma rocha, silte, cimento, argamassa, asfalto, produto de petróleo, madeira,
vegetação, resíduo doméstico ou qualquer substância prejudicial deve ser colocada num
local que possa resultar na sua dispersão em quaisquer rios, barragens e/ou terras
húmidas.
Deve ser designada uma área contida para estacionamento de veículos, reabastecimento
de veículos e manutenção de equipamentos de rotina, longe de terras húmidas e bermas,
se necessário.
Deve ser implementado um programa de controle de resíduos durante a fase de
construção para garantir que o lixo esteja contido no local. Lixeiras e recipientes de
reciclagem devem ser colocados ao redor do local para minimizar o resíduo que deve ser
descartado num local de descarte de resíduos registrado.
Toda a água de lavagem doméstica e esgoto da mina deve inicialmente ser desviada
para as fossas sépticas (durante a construção) e depois para a estação de tratamento de
esgoto (durante os últimos estágios de construção e durante a operação) para tratamento.
A descarga de efluentes das instalações de tratamento deve cumprir os padrões de
descarga de Moçambique, conforme indicado no Apêndice A do Relatório de Resíduos,
antes de ser lançado no meio ambiente. A prioridade seria reciclar a água tratada. A lama
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de esgoto proveniente dessas instalações deve ser descartada em leitos separados de
secagem de lama e compostados, a menos que sejam adoptados arranjos alternativos
aprovados para o descarte ou uso correcto de lama de esgoto. A lama estabilizada pode
então ser seca e descartada num aterro designado ou, alternativamente, aplicada como
condicionador de solo durante a reabilitação da mina, desde que os níveis de constituintes
tóxicos sejam suficientemente baixos.
Recomenda-se o pré-tratamento de óleos e gorduras contendo efluentes de
compartimentos de combustível e oficinas de veículos mecânicos. Estes resíduos serão
recolhidos em vários depósitos e serão eliminados como resíduos perigosos na instalação
de tratamento de resíduos perigosos mais próxima (por exemplo, na mina de Montepuez).
Os sanitários químicos devem ser limpos regularmente de uma maneira que não
represente uma ameaça ao meio ambiente. Não deve haver descarga directa de
conteúdo químico dessas instalações para o meio ambiente. Eles devem primeiro ser
tratados numa instalação de tratamento de esgoto. Alternativas como as Latrinas
Melhoradas Ventiladas (LMVs) e os sanitários de compostagem a seco devem ser
consideradas como alternativas preferidas para os sanitários químicos autônomos. Se as
LMVs forem usadas, elas devem ser revestidas, mantidas e instaladas de forma a
minimizar o risco de contaminação dos recursos hídricos superficiais e sub-superficiais.
O desempenho dos sistemas de tratamento de esgotos e instalações de reciclagem de
água deve ser assegurado através de manutenção contínua e deve ser monitorado
regularmente. Nos casos em que se constata que um sistema está tendo um desempenho
insatisfatório, a causa do desempenho insatisfatório deve ser investigada em tempo hábil
e medidas de correcção devem ser implementadas para restaurar o desempenho;
No caso em que a lama deve ser removida do (s) sistema (s), ela deve ser descartada de
forma a minimizar o risco potencial à saúde humana e ao meio ambiente e deve estar em
conformidade com a legislação nacional.
O programa de monitoramento ambiental da instalação deve incorporar pontos de
monitoramento capazes de detectar um impacto negativo no meio ambiente associado à
descarga de esgoto tratado.
Todo o escoamento das áreas de lavagem de máquinas deve passar por um colector de
óleo e deve ser tratado como perigoso devido à presença de hidrocarbonetos. Todas as
outras águas de escoamento devem passar através de um colector de sedimentos para
remover a maioria dos sólidos suspensos antes da descarga para o meio ambiente. Todo
o material depositado deve ser descartado num aterro designado.
O transporte de resíduos deve ser realizado somente por veículos de remoção de
resíduos específicos com contentores fechados à prova de derramamento, e os resíduos
devem ser devidamente acondicionados para sua colocação nos camiões contentor, de
modo a evitar derramamento ou vazamento ao longo das rotas de transporte. Todos os
tambores de resíduos perigosos devem ser devidamente protegidos e o número de
tambores confirmado e assinado pelo transportador num documento de descarte de
resíduos e confirmação de recebimento de todos os resíduos obtidos na chegada e
registos mantidos durante a vida útil da mina.

Ambiente Social
• As comunidades que actualmente residem na Comunidade de Nacate, Comunidade de
Lapua, Comunidade de Mphuti, Comunidade de Matipane, Comunidade de Familia e
Comunidade de Nanhupo devem ter a oportunidade de colher os seus recursos naturais
do local do Projecto de Balama Central antes de restringir-se o acesso ao local.
• O proponente deve preparar um Plano de Acção de Reassentamento (PAR) em
conformidade com a legislação Moçambicana (Decreto nº 31/2012 e nº 155 / 2014). O
PAR deve identificar, monitorar e relatar quais famílias e seus bens, que vivem dentro da
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área do projecto proposta, serão afectados pelo reassentamento físico e pelo
deslocamento económico. O PAR deve considerar cuidadosamente as CAPs e os
agregados a serem reassentados, para garantir que esses possíveis impactos sejam
minimizados o máximo possível.
Será necessário ter cuidado especial na selecção de áreas hospedeiras alternativas para
as casas de substituição de comunidades reassentadas, pois essas precisarão estar
próximas às áreas alternativas de terras agrícolas e recursos naturais que precisarão ser
identificadas para esses agregados reassentados. Isto inclui CAP's que só serão
economicamente deslocadas (perda de machambas e recursos naturais).
O proponente deve identificar, monitorar e reportar o número e localização das
machambas dentro da área de estudo do projecto, e deve determinar se as machambas
dentro da área do projecto podem continuar a funcionar durante a construção e operação
do projecto proposto, ou se as machambas precisarão ser realocadas.
Para o reassentamento físico, os locais de acolhimento para terras agrícolas alternativas
requerem uma análise cuidadosa durante o processo de desenvolvimento do PAR, de
modo a minimizar os potenciais impactos nessas áreas de recebimento.
O reassentamento de comunidades deve ser em áreas com acesso a recursos hídricos
superficiais. Caso isso não seja possível, deve-se prever o desenvolvimento de furos
equipados com bombas manuais, a custo do proponente.
Os agricultores afectados devem ser notificados sobre o deslocamento/perturbação pelo
menos 3 meses antes de qualquer actividade que possa afectar as possibilidades de
plantio e colheita. Nenhuma terra ou machambas do agregado familiar deve ser afectada
antes da conclusão do PAR.
Considerar a prestação de serviços de extensão agrícola para as CAPs como parte de
qualquer projecto do Plano de Desenvolvimento Social (PDS) implementado pela
empresa. Estes serviços de extensão podem ser desenvolvidos e implementados em
consulta com as comunidades afectadas, partes interessadas locais (incluindo ONGs) e
autoridades governamentais para ajudar os agricultores a intensificar e melhorar a
produtividade das suas actividades agrícolas. Isso os ajudará a se adaptar à escassez de
terras, ao crescimento dos mercados agrícolas e à possível insegurança alimentar.
Alguns programas agrícolas que podem ser considerados incluem:
o Formação agrícola destinada aos agricultores, utilizando parcelas de
demonstração;
o Programa de horta escolar, incluindo educação sobre nutrição e segurança
alimentar;
o Cultivo de alimentos ou produção de árvores frutíferas, venda de produtos para
as cantinas da mina;
o Melhorias no abastecimento de água; e
o Aumento da pecuária.

•

•

•

Recomenda-se que os recursos naturais nas áreas de mineração propostas (madeira
para construção, móveis, combustíveis, areia, alimentos silvestres e plantas e animais
medicinais) comumente usados pelas comunidades afectadas e vizinhas sejam
disponibilizados para a colheita antes das actividades de supressão vegetal da mina.
Quaisquer áreas de terra transferidas para a empresa de mineração que ainda não sejam
usadas para as actividades de mineração devem ser designadas como áreas de uso de
recursos naturais que podem ser geridas pelas comunidades locais com o apoio da
empresa.
Os locais de campas ou locais sagrados que tenham sido identificados na área do
projecto, devem ser registados. Se a realocação destes não for considerada necessária
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pela empresa e pela pessoa/família afectada, deve ser estabelecida uma área
intermediária ao redor da campa ou local sagrado e uma rota de acesso ao local
identificado. Nenhuma actividade associada ao projecto proposto deve ocorrer dentro
dessa zona de tampão e rota de acesso.
Se algum local sagrado ou local de campa for afectado, as comunidades afectadas serão
notificadas com antecedência e terão duas opções. Seja para receber compensação
monetária ou para receber assistência com despesas de re-enterro associadas. As
opções preferidas devem ser determinadas durante a preparação do PAR.
Será compilada uma lista abrangente de características do patrimônio cultural durante o
processo do PAR, em consulta com as CAPs, de modo a alcançar o seguinte:
o Identificar local sagrado ou campa na área;
o Apresentar medidas para proteger e/ou realocar os locais;
o Assegurar que as normas e valores culturais das comunidades locais sejam
respeitadas; e
o Assegurar a adopção de medidas para proteger o patrimônio cultural da área.
Por meio do Plano de Envolvimento das Partes Interessadas e Afectadas, os encontros
contínuos e transparentes da comunidade devem ser realizados regularmente para
abordar qualquer retorno, preocupações, questões e/ou reclamações
O planeamento do projecto deve incorporar estratégias de gestão colaborativa para lidar
com a migração interna e assegurar o acesso justo aos benefícios da comunidade em
relação ao projecto. A colaboração com o governo local/distrital é crucial para gerir as
implicações espaciais (planeamento da vila) e governança (provisão de serviços sociais
e de saúde) dessa potencial migração interna.
A empresa deve garantir que o recrutamento seja justo e transparente e que as
oportunidades de emprego locais sejam maximizadas e que as comunidades
directamente afectadas recebam prioridade máxima em oportunidades de emprego e
treinamento. Atenção deve ser dada ao fornecimento de oportunidades de emprego a
pessoas vulneráveis (famílias chefiadas por mulheres e pessoas com deficiência).
Será desenvolvido e implementado um plano para a substituição gradual de expatriados
e pessoas de fora pela população local ao longo da duração do projecto.
O proponente é incentivado a fornecer treinamento no local de trabalho, desenvolvimento
de habilidades e oportunidades de aprendizagem para membros da comunidade não
qualificados, que obterão habilidades no local de trabalho sob a supervisão de
trabalhadores mais experientes.
O proponente pode adicionalmente fornecer oficinas ou programas educacionais para
aumentar as habilidades das comunidades locais na área, e fornecer apoio às escolas
primárias locais, tais como através do fornecimento de material escolar, ou contribuições
financeiras para melhorar as instalações.
Deve ser implementado um Mecanismo de Reclamações como parte do PEPI para
proporcionar aos membros da comunidade a oportunidade de expressar quaisquer
preocupações não resolvidas que possam resultar em conflito na comunidade ou conflito
entre os trabalhadores da mina e as comunidades.
Como parte do processo de desenvolvimento do PAR, as expectativas económicas e de
emprego das comunidades afectadas precisam ser discutidas e as maneiras pelas quais
isso pode ser gerido. Isso inclui reconhecer a oportunidade limitada de empregar pessoas
não-especializadas/inexperientes directamente na mina e, ao mesmo tempo,
oportunidades indirectas adicionais relacionadas ao afluxo de dinheiro e pessoas para a
área, o que aumentará a demanda de bens e serviços locais. Essas oportunidades
económicas para os membros da comunidade local precisam ser perfiladas para elas e
exploradas formas de apoiá-las no acesso a elas.
A entrada da área do projecto deve ser controlada por pessoal de segurança treinado e
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deve ser adoptado um nível de álcool zero no sangue pelos trabalhadores no local da
mina. O monitoramento regular e as inspeções da força de trabalho podem garantir que
essa abordagem ao álcool seja aplicada. Campanhas regulares de teste de álcool podem
ser consideradas.
Todas as CAPs serão informadas sobre os papéis e responsabilidades do pessoal de
segurança por meio de reuniões regulares da comunidade.
Tanto quanto possível, o proponente deve contratar um consultor de segurança para
ajudar no seguinte:
o Formação em direitos humanos;
o Ao contratar pessoal de segurança, deve ter sido feito um esforço razoável para
indagar se o pessoal não fez parte de abusos do passado;
o O pessoal de segurança deve ser adequadamente treinado e, mais importante,
treinado para se envolver apropriadamente com os proprietários de
machambas locais;
o Devem ser impostas penalidades apropriadas a qualquer pessoal de segurança
que esteja envolvido em roubo ou abuso; e
o Deve ser desenvolvido um código de conduta para o pessoal de segurança.
Uma clínica ou centro de saúde no local de mineração oferecerá serviços ocupacionais e
de emergência no local somente para sua força de trabalho. A clínica deve, no entanto,
desenvolver seu próprio programa de monitoramento da saúde para acompanhar as
principais tendências de saúde na área. Isto deve assumir a forma de um Plano de Saúde
e Segurança Comunitária (PSSC), que inclui um plano de prontidão e resposta a
emergências para qualquer doença transmissível, ou outra doença relacionada com
vectores, surtos ou picos de infecção.
Como parte do processo de recrutamento de mão-de-obra, todos os trabalhadores em
potencial devem passar por exames médicos admissionais antes de serem empregados
e/ou acomodados no local. Isso deve incluir testes específicos para Tuberculose (TB),
Infecções do Trato Respiratórias (ITR) ou Bilharziose (Esquistossomose). Os resultados
devem ser compartilhados com as autoridades locais de saúde de maneira confidencial,
e os trabalhadores com doenças graves devem ser tratados em primeiro lugar antes de
entrar em contacto com outros trabalhadores.
Para evitar a disseminação de ITS, a clínica da mina pode fornecer preservativos
gratuitos.
Apoiar os programas existentes de malária ou oficinas de trabablho na área (ou
intervenções baseadas na comunidade), ou desenvolver novos programas
especificamente destinados às escolas. Tais programas poderiam ser apoiados por
profissionais de saúde locais.
O proponente é incentivado a desenvolver uma campanha de consciencialização em
colaboração com a clínica local para doenças transmissíveis e não transmissíveis e
estratégias de prevenção associadas. Esta campanha deve ser direccionada tanto para
a força de trabalho quanto para as CAPs mais amplas.
Os programas comunitários de Água, Saneamento e Higiene (WASH) existentes podem
ser apoiados. Programas adicionais de WASH podem ser iniciados, usando trabalhadores
locais da área de saúde da comunidade. Além disso, o sabão para lavar as mãos pode
ser distribuído regularmente à força de trabalho com o objectivo de incentivar a prática de
uma boa higiene.
Um Código de Conduta deve ser desenvolvido para todos os trabalhadores da mina, de
acordo com os padrões básicos de saúde. Isso deve incluir padrões para não urinar ou
defecar perto de qualquer fonte de água aberta.
Os trabalhadores envolvidos na fase de construção do projecto devem ser incorporados
na equipe permanente para a fase operacional, tanto quanto possível.
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Na gestão de ruído especificamente relacionado ao tráfego de veículos, os esforços
devem ser direcionados para:
o Minimizar o ruído/vibração proveniente do motor, transmissão e chassis dos
veículos. Isto é conseguido através da implementação de um programa de
manutenção dos equipamentos.
o Fazer manutenção regular das superfícies das estradas para reparar buracos
etc.
o Mantenha todas as estradas bem conservadas e evitar inclinações íngremes
ou declives para reduzir o ruído de aceleração/travagem.
o Evitar sempre tempos prolongados de veículos a funcionar sem necessidade.
Manter um registo de reclamações de ruído.
Fornecer avisos gerais as comunidade na forma de quadros de aviso indicando datas e
horários da detonação.
Todos os equipamentos a diesel e veículos da planta devem ser mantidos num alto nível
de manutenção para reduzir os níveis de ruído. Isto deve incluir, particularmente, a
inspeção regular e, se necessário, a substituição dos silenciadores de entrada e escape.
Qualquer alteração nas características de emissão de ruído do equipamento deve servir
como um gatilho para retirá-lo para manutenção.
Tanto quanto é praticamente possível, a fonte significativa de ruído deve ser coberta.
Plantas e equipamentos devem ser instalados o mais longe possível dos RSRs. Além
disso:
o As máquinas utilizadas intermitentemente devem ser desligadas entre os
períodos de trabalho ou rotação reduzida ao mínimo e não deixadas em
funcionamento desnecessariamente. Isso reduzirá o ruído e economizará
energia.
o Plantas ou equipamentos dos quais o ruído gerado é conhecido por ser
particularmente direcional, devem ser orientados de modo que o ruído seja
direccionado para longe dos RSRs.
o Coberturas acústicas de motores e compressores devem ser mantidos
fechados quando em uso ou em marcha lenta.
o Portas para casa de bombas e de geradores devem ser mantidas fechadas o
tempo todo.
o Materiais de construção, como vigas, devem ser baixados e não deixadas cair.
A manutenção regular e eficaz de equipamentos e plantas é essencial para o controle de
ruído. Aumentos no ruído do equipamento são frequentemente indicativos de falha
mecânica eminente. Além disso, equipamentos/materiais redutores de som podem perder
a eficácia antes da falha e podem ser identificados por meio de inspeção visual.
O ruído gerado por máquinas vibratórias e equipamentos com peças vibratórias pode ser
reduzido através do uso de montagens de isolamento de vibração ou balanceamento
adequado. Ferramentas de corte e serras devem ser mantidas afiadas para reduzir o
ruído de atrito. Ruído gerado por atrito em rolos transportadores, carinhas etc. pode ser
reduzido por lubrificação suficiente.
Se as actividades de ruído puderem ser minimizadas ou evitadas, a quantidade de ruído
que atinge os receptores sensíveis ao ruído será reduzida. Alternativamente, a distância
entre a fonte e o receptor deve ser aumentada, ou telas de redução de ruído, barreiras
ou bermas devem ser instaladas.
O controle de ruído do receptor é alcançado principalmente por meio da concepção do
projecto do edifício.
Boas condições de audição são muito importantes, especialmente em edifícios
institucionais, comerciais e educacionais, e pode ser necessário o isolamento acústico
adequado do ar em áreas do desenvolvimento que possam estar expostas ao ruído do
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tráfego rodoviário e aéreo. Em qualquer edifício, existem muitos percursos de
transmissão de som possíveis e, na maior parte dos casos, parte do som produzido numa
sala é transmitido indirectamente através de elementos de flanqueamento, ex. paredes
laterais, janelas, tecto e pisos em salas adjacentes ou para o exterior.
Como as paredes externas dos edifícios têm um peso relativamente baixo em
comparação com o piso e o tecto, as paredes externas podem ser consideradas como o
principal caminho de flanqueamento. As janelas são o item mais importante dos caminhos
flanqueadores das paredes externas devido ao alto coeficiente de transmissão do som
das vidraças (Elmallawany, 1983).
Métodos de engenharia adequados para o isolamento acústico de edifícios incluem,
tipicamente, a consideração de janelas com vidros simples ou duplos para salas de aula
e materiais de construção acusticamente absorventes. A introdução de múltiplas janelas
e portas envidraçadas seladas exigirá a instalação de unidades de ar condicionado
devidamente concebidas, colocadas e mantidas de modo a minimizar o ruído associado
a essas fontes.
Se os níveis de ruído excederem os níveis de recomendados pela IFC na Escola Primária
de Mphuthi depois de controlar o ruído na fonte (consulte a Secção 5.1 do relatório de
especialidade de ruído) e controlar a propagação do ruído; medidas correctivas adicionais
podem precisar de ser implementadas.
Sempre que possível, actividades ruidosas não rotineiras, como construção,
desmobilização, início e manutenção, devem ser limitadas às horas do dia.
Para mitigar o risco de colisões de veículos, recomenda-se que a estrada entre a mina e
a EN242 seja larga o suficiente para permitir a passagem segura de dois veículos
pesados. Todas as melhorias nas vias públicas terão de ser aprovadas pelas autoridades
Moçambicanas.
Dentro dos limites da mina, a sinalização deve ser usada para especificar os limites de
velocidade, e a aderência a esses limites deve ser monitorada e rigorosamente aplicada.
Nas estradas nacionais, o limite de velocidade especificado deve ser rigorosamente
respeitado pela mão de obra da mina e contratada. Recomenda-se que as velocidades
sejam ainda mais reduzidas perto de Montepuez e Metoro e que as velocidades sejam
reduzidas para abaixo do limite de velocidade especificado ao conduzir através de
assentamentos.
Todos os motoristas devem receber treinamento para cada tipo de veículo, incluindo
treinamento em veículos ligeiros, treinamento para camiões pesados e treinamento para
veículos pesados de carga anormal (incluindo plataformas baixas e reboques) antes de
serem autorizados a dirigi-los. Os motoristas devem ter licenças apropriadas para todos
os tipos de veículos que precisam dirigir.
Entregas de veículos pesados devem, na medida do possível, ser programadas para
evitar a formação de colunas. Distância suficiente, conforme especificado no Código de
Estrada, deve ser mantida entre veículos pesados para permitir que veículos ligeiros
ultrapassem com segurança.
Deve ser preparado um Plano de Prontidão e Resposta a Emergências, e deve incluir
disposições para lidar com acidentes de trânsito, particularmente acidentes envolvendo
ferimentos pessoais, e todos os motoristas devem estar cientes dos procedimentos a
serem seguidos. O Plano deve incluir treinamento em primeiros socorros e todos os
veículos devem ter kits de primeiros socorros.
O melhoramento da estrada entre a mina e a EN242 deve incluir medidas para reduzir a
geração de poeiras fugitivas, preferencialmente por meio do padrão da indústria de
selagem/desgaste de agregados, adequado para uso em qualquer condição climatérica,
por meio da aplicação regular e frequente de supressor de poeira, incluindo água, se
disponível em quantidades suficientes.
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Devem ser tomadas providências com as autoridades de tráfego apropriadas para cargas
anormais, e seus requisitos devem ser rigorosamente respeitados. Na medida do
possível, entregas de cargas anormais devem ser programadas para evitar períodos em
que volumes significativos de tráfego de construção estão a fazer as entregas ao local, e
devem ser implementadas medidas para manter crianças e adultos longe de cargas
anormais enquanto se deslocam perto de comunidades.
Determinar os padrões de concepção das vias públicas para determinar cargas seguras
para os veículos que as utilizam e garanta que os veículos não sejam carregados além
das cargas de projecto das estradas que eles usarão.
Investigar, em conjunto com as autoridades de trânsito e transporte locais, pontes,
aquedutos e caminhos ao longo da estrada de Montepuez para o local, para garantir que
eles sejam fortes o suficiente para lidar com o tráfego de camiões do peso e frequência
previstos. Melhorar a estrada e as pontes de acordo.
Deve ser tomado cuidado ao longo de rotas não pavimentadas. Os motoristas devem ser
instruídos a relatar más condições de estrada e/ou superfície para que as reparações
possam ser efectuadas sem demora.
O uso de veículos da empresa e outros veículos associados ao projecto proposto deve
ser monitorado de perto, incluindo:
o Um rastreador GPS nos veículos para determinar a distância e a velocidade.
o Um rastreador GPS em veículos para monitorar o uso (motorista, data, hora,
quilometragem etc.).
Uma campanha de consciencialização sobre segurança no trânsito deve ser realizada em
cada comunidade e escola.
Deve ser usado um Mecanismo de Reclamações para permitir que as comunidades
expressem suas preocupações em relação a questões de segurança da comunidade ou
rodoviária, pessoal de segurança e outros possíveis riscos à segurança da comunidade.

Medidas de Reabilitação
•

•

•

•

A reabilitação não é considerada apenas como uma “boa prática”, mas é importante na
prevenção da erosão do solo e da invasão de espécies exóticas, uma vez que retorna a
terra a um estado funcional que pode ser usado por futuros proprietários da terra.
Portanto, recomenda-se que seja desenvolvido e implementado um plano de gestão de
reabilitação para o local de mineração. Este plano deve cobrir qualquer terreno extra que
seja necessário para a fase de construção do empreendimento, mas que não será usado
durante a fase de operação do empreendimento. O plano também deve incluir sugestões
sobre a melhor forma de reabilitar a pilha de estéril e a TSF, além de outras estratégias
para tornar a cava segura, logo que as actividades de mineração tenham cessado.
A fitorremediação poderia ser conduzida nas instalações de rejeitos e de rocha estéril, e
as trincheiras de captação de infiltração poderiam ser construídas para reduzir o
movimento de massa de actividades pós-mineração de água potencialmente
contaminada. Isso faria parte do processo de reabilitação.
O fluxo de escoamento das instalações de pilhas de estéril e pilhas de produto será
atraído para as áreas a céu aberto durante a operação, devido às práticas de
desaguamento das cavas. Espera-se que a água da infiltração continue a drenar para a
cava após a mineração.
Amostragem e análise da qualidade da água de ambas as cavas é necessária em
intervalos regulares após operações de mineração para detectar qualquer aumento nas
concentrações de sulfato ou outros contaminantes em massa. Poderia ser estabelecida
uma instalação de aquacultura nas cavas para melhorar a qualidade da água, aumentar
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o processo de reabilitação das áreas de cavas e estabelecer um uso sustentável da terra
pós-mineração.
Redirecionar o fluxo e desmobilizar o açude pode melhorar a qualidade da água do lago,
reduzindo a zona de óxido, o que, por sua vez, diminui o potencial de formação de ácido
no corpo de água. Isso aumentará o potencial para o estabelecimento de um projecto de
aquacultura nos lagos.
Qualquer programa de reabilitação deve envolver um processo de engajamento das
partes interessadas para determinar as necessidades das comunidades locais e como
elas podem ser integradas nos programas de reabilitação.

13.4.2. Planos e Programas de Gestão Monitoramento Recomendados
•

É necessário um Plano de Monitoramento e Gestão da Biodiversidade que incorpore
o seguinte:
o Um Plano de Gestão de Exóticas Invasivas (Fauna e Flora) que inclui um
protocolo para o monitoramento e gestão de espécies exóticas e pragas, incluindo
um procedimento de erradicação para espécies problemáticas.
o Um Plano de Gestão de Reabilitação que inclui a reabilitação contínua desde a
construção até à operação e encerramento.
o Deve ser desenvolvido um programa de monitoramento ambiental para monitorar
mudanças na biodiversidade (flora, fauna e aquáticas) durante toda a vida da
mina.
o É necessário um Plano de Monitoramento de Água Superficiai e Água
Subterrânea que incorpore medidas para gerir a qualidade e a quantidade de
água.

•

Deve ser desenvolvido um Plano Integrado de Gestão de Resíduos (PIGR) para o local
e deve incluir os Indicadores Chave de Desempenho (KPIs), sobre os quais a gestão de
resíduos pode ser auditada. O plano deve cobrir a gestão de resíduos perigosos e águas
pluviais.
o Deve ser desenvolvido e implementado um Plano de Gestão de Produtos
Químicos Perigosos. Cópias deste documento devem ser disponibilizadas em
instalações designadas onde os hidrocarbonetos são armazenados e usados. O
objectivo deste procedimento é fornecer o armazenamento e manuseio adequado
de hidrocarbonetos no local, incluindo hidrocarbonetos residuais, e prevenir
qualquer forma de contaminação.
o Além disso, deve ser desenvolvido um Procedimento Operacional para Gestão de
Substâncias Químicas Perigosas para a instalação como parte do PIGR e deve
incluir procedimentos detalhados de resposta a derramamentos.
o Deve ser desenvolvido um Plano de Gestão de Águas Pluviais para a mina e deve
incorporar medidas para desviar a água limpa da tempestade das pilhas de
produto, áreas de armazenamento e eliminação de resíduos e outras áreas
operacionais.

•

Deve ser desenvolvido um Plano de Saúde e Segurança que inclua o seguinte:
o Treinamento de indução de Saúde & Segurança
o Um Procedimento de Prontidão e Resposta a Emergências para a instalação

•

Deve ser desenvolvido um Plano de Engajamento das Partes Interessadas (PEPI),
incluindo um Mecanismo de Reclamações. O PEPI deve fornecer aos membros da
comunidade a liberdade de informar o proponente de quaisquer machambas que tenham
sido danificadas na área; indicar onde o acesso a terras agrícolas é restrito; relatar
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quaisquer outras questões agrícolas como resultado das actividades do projecto; informar
o proponente de quaisquer recursos naturais utilizados; indicar onde o acesso a esses
recursos é restrito; relatar quaisquer outros efeitos sobre o uso de recursos naturais como
resultado das actividades do projecto; informar o proponente de quaisquer locais
sagrados ou campas na área do projecto que ainda não tenham sido identificados; indicar
se/onde o acesso a esses locais é restrito e relatar qualquer outra perturbação a esses
locais como resultado das actividades do projecto.
•

É necessário um "Procedimento para Probabilidade de Achar" que especifique as
acções necessárias para a descoberta de campas/características do patrimônio e as
acções/processos a serem seguidos.

•

A Companhia deve desenvolver seu próprio Plano de Gestão de Recrutamento de
Trabalho e Afluxo (PGRTA). O objectivo do PGRTA é fornecer um conjunto de acções
e responsabilidades para a gestão de impactos vinculados a qualquer afluxo ou imigração
induzida por um potencial projecto à sua área de influência ao longo de sua vida útil. Os
objectivos do PGRTA são:
o
o
o
o
o

Evitar a migração não planeada e não gerida para a área de influência do projecto;
Determinar as rotas de migração em potencial e os "pontos de acesso" de
assentamento de migrantes;
Monitorar a taxa e a escala de afluxo e assentamentos na área do projecto, logo
que isso ocorra;
Fornecer a estrutura inicial para gerir esses impactos, de modo a garantir que eles
sejam minimizados o máximo possível, garantindo, ao mesmo tempo, que os
benefícios potenciais sejam distribuídos da forma mais equitativa possível; e
Atribuir responsabilidades e recursos para as medidas de gestão propostas.

O PGRTA será desenvolvido de acordo com as seguintes directrizes:
o Divulgação de informação: As oportunidades de emprego devem ser
disponibilizadas ao público local através de informes regulares;
o Recrutamento e transparência da cadeia de fornecimento: Os processos de
recrutamento e aquisição devem ser transparentes e acessíveis ao público;
o Gestão de afluxo e medidas de segurança: Quaisquer medidas de segurança
associadas ao projecto devem restringir o afluxo descontrolado de pessoas à
procura de emprego, permitindo acesso livre e seguro e mobilidade para as
comunidades locais; e
o O engajamento regular com comunidades locais e pessoal de segurança, como
workshops e/ou reuniões, poderiam ser realizados para obter um melhor
entendimento das necessidades das comunidades e das medidas de segurança
necessárias para o projecto.
A empresa e o governo local/distrital precisarão concordar e colaborar nas medidas a
serem implementadas por ambas as partes para conter e limitar espacialmente o
assentamento de migrantes à própria área de estudo, bem como monitorar as crescentes
demandas de serviços sociais e infraestrutura.
• Deve ser desenvolvido um Plano de Desenvolvimento Social (PDS) de acordo com os
requisitos da Política de Responsabilidade Social Corporativa para a Indústria Extrativa
de Recursos Minerais (Resolução No 21/2014) e o Manual sobre a Implementação da
Responsabilidade Social Corporativa para Indústria Extrativa de Recursos Minerais (No
8/2017). A Empresa deve desenvolvê-lo antes do início das actividades operacionais e
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enviar este PDS às autoridades relevantes. Este será actualizado periodicamente para
reflectir novas intervenções, bem como o progresso em relação a todos os projectos ou
programas de desenvolvimento previamente definidos.
• Deve ser realizado um Plano de Acção de Reassentamento (PAR) de acordo com
Regulamento do Processo de Reassentamento Resultante de Actividades Económicas
(Decreto No 31/2012), bem como o Diploma Ministerial (Decreto No 155/2014) para o
deslocamento de terras agrícolas e no caso em que algumas famílias existentes precisam
ser movidas.
Deve ser desenvolvido um Plano de Monitoramento de Ruído Ambiental que anualmente
monitore os locais onde o ruído é um problema ou pode se tornar um problema.
13.4.3. Condições a serem incluídas na Autorização Ambiental
• Sugere-se que as recomendações feitas no PrGAS sejam tornadas condicionantes da
aprovação.
• Deve ser aberto um furo para confirmar as propriedades não aquíferas da TSF.
• Devem ser realizadas outras amostragens e testes geoquímicos do minério e do material
sub-económico de minério/rocha estéril de Balama. O programa deve incluir o seguinte:
o

•

•

•

Análise CAB de um número estatisticamente significativo de amostras. São
recomendadas cinquenta amostras, mas podem ser necessárias amostragens e
testes adicionais.
o Devem ser realizadas a especiação de enxofre, especiação de carbono e
mineralogia em todas as amostras.
o Teste cinético de pelo menos uma amostra composta de minério e rocha subeconómica / minério. A Suni Resources deve obter orientação de um geoquímico
experiente sobre o protocolo de teste e a duração dos testes.
Considerando as incertezas em torno do risco de drenagem ácida de rochas, enquanto
se aguarda por testes geoquímicos adicionais e avaliação dos impactos na qualidade das
águas subterrâneas a jusante, a Suni Resources SA deve considerar a gradagem e
compactação das áreas de deposição das pilhas de minério e minério subeconómico/rocha estéril para reduzir a infiltração nas águas subterrâneas. Essa medida
preliminar de mitigação deve ser reavaliada assim que a avaliação da fonte-via-receptor
indicar o nível de mitigação necessário.
Assim que a avaliação da água subterrânea e os resultados dos testes geoquímicos
adicionais estiverem disponíveis, a Suni Resources SA deve avaliar a viabilidade do
manuseio selectivo de material com PGA e sem PGA para reduzir o risco de drenagem
ácida nas pilhas de minério e minério sub-económico/rocha estéril.
Os locais de exploração que não fazem parte do projecto de mineração devem ser
reabilitados ao seu estado natural.

13.5. CONCLUSÃO
O projecto proposto tem a capacidade de aumentar o crescimento económico e as oportunidades
de emprego para as comunidades locais e aumentar a diversificação e a estabilidade dos meios
de subsistência. Além disso, o projecto gerará impostos e receita para o governo. A
implementação do projecto aumentará a produtividade económica da área através de:
•

Contratação de recursos locais para construir e trabalhar no local da mina;
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•
•

Alinhamento dos objectivos do projecto com os requisitos legais nacionais que, por sua
vez, geram receitas de impostos e royalties para o governo; e
Aumento da dependência económica dos agregados familiares através dos efeitos
multiplicadores que serão gerados a partir do projecto proposto.

No entanto, do ponto de vista biofísico, se não for gerido adequadamente, o projecto poderá
impactar negativamente as comunidades que vivem e cultivam dentro da área do projecto através
da perda de terras agrícolas e da poluição da terra e dos recursos hídricos. Com a implementação
das medidas de mitigação sugeridas e monitoramento contínuo, esses impactos podem ser
reduzidos a níveis aceitáveis.
13.5.1. Opinião do profissional ambiental sobre se o projecto deve ser autorizado
É opinião dos profissionais ambientais responsáveis pela realização desta AIAS que forneceu as
recomendações acima, e as contidas no PGAS foram acordadas, e que serão implementadas
pelo proponente através do estabelecimento dos planos e programas recomendados listados
acima, os impactos resultantes do projecto são uma troca aceitável entre o ganho
socioeconómico do empreendimento e a perda de activos naturais.
A decisão de recomendar que o propjecto proposto prossiga baseie-se no seguinte:
• Os impactos nos tipos de vegetação terrestre e habitats que se enquadram na área de
concessão da mina não podem ser evitados, mas estes impactos não são significativos,
pois o local está largamente degradado. Também é possível minimizar alguns desses
impactos da biodiversidade. Outros poderiam ser restaurados através da implementação
de um programa de reabilitação, resultando num nível aceitável de impactos negativos.
• A área foi degradada pelas comunidades locais, que a utilizam extensivamente para a
agricultura e à recolha de recursos naturais. A maior proporção da área de ocupação da
mina é constituída por machambas, com vegetação autóctone restrita a pequenas áreas
e ao longo de linhas de drenagem.
• O impacto na qualidade da água superficial e subterrânea é de moderada a baixa
significância, mínimo e os impactos da DAM podem ser adequadamente mitigados,
conforme descrito neste relatório. Trabalhos adicionais sobre o potencial de geração de
DAM podem reduzir a necessidade dessas medidas de mitigação, que são incluídas
como uma medida de precaução neste momento.
• Os impactos nas terras húmidas e de drenagem são mais difíceis de mitigar, uma vez
que é necessário um desvio do fluxo. No entanto, estes são pequenos sistemas sazonais
e, portanto, o impacto é considerado aceitável.
• Deve ser desenvolvido ainda um Plano de Acção de Reassentamento, mas espera-se
que os impactos sociais directos decorrentes do deslocamento económico devido à perda
de terras agrícolas na área possam ser efectivamente mitigados.
• Os benefícios socioeconómicos directos e indirectos decorrentes do projecto são
bastante consideráveis no contexto local e, em geral, superam os impactos biofísicos.
• Todas as recomendações no relatório da AIAS são detalhadas num Programa de Gestão
Ambiental e Social (PrGAS) que fornece a estrutura ambiental para governar as acções
a serem tomadas durante todas as fases do projecto para mitigar os impactos sociais e
ambientais negativos. Ele também fornece detalhes sobre as ferramentas de gestão que
serão necessárias para uma gestão eficaz do ambiente ao longo da vida do projecto e os
recursos humanos necessários para isso. Também são apresentados os requisitos de
monitoramento para o projecto, para assegurar que as medidas de mitigação propostas
durante a AIAS sejam efectivamente realizadas.
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13.6. CAMINHO A SEGUIR
Todas as partes interessadas incluídas na base de dados serão notificadas sobre a publicação
do rascunho do REIA, PGAS e relatórios de especialidade. Essas partes interessadas serão
notificadas 15 dias antes das reuniões públicas, que serão realizadas durante o período de
revisão pública em cada comunidade e no Distrito de Balama.
Após a revisão pública, a versão preliminar da AIAS, juntamente com o Relatório de Participação
Pública, relatórios de Especialistas e o PGAS, será actualizada conforme necessário e finalizada,
incorporando quaisquer comentários recebidos. Será então submetida ao MITADER para
tomada de decisão. Após uma análise completa da AIAS final, a autoridade emitirá uma decisão
que aceita ou rejeita o relatório. Caso a AIAS seja aceite, a autoridade emitirá uma licença
ambiental que concederá autorização ambiental (positiva) ou não concederá autorização
(negativa). Caso a Licença Ambiental seja concedida, ela geralmente traz as Condições de
Aprovação. O requerente é legalmente obrigado a aderir a estas condições.
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APÊNDICE A – CERTIFICADO DA CES EMITIDO PELO MITADER
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APÊNDICE B – CARTA DE CATEGORIZAÇÃO
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APÊNDICE C – EPDA CARTA DE ACEITAÇÃO
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