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RESUMO
Este pesquisa teve como objetivo avaliar os principais impactos socioambientais
decorrentes da mineração de carvão na Bacia Carbonífera de Moatize, em relação à
qualidade dos corpos hídricos superficiais e os conflitos gerados pelos
reassentamentos das comunidades que ocupavam a área de infuência direta da
mineração. A área de estudo, está inserida na Bacia carbonífera de Moatize,
província de Tete, noroeste de Moçambique. Para a execução da pesquisa, fez - se
a revisão bibliográfica, análise das águas superficiais nos rios Revúbuè, Moatize,
Zambeze e seus tributários, e diagnóstico socioambiental das comunidades locais
reassentadas (Cateme e 25 de setembro) e as da área de infuência direta da
mineração (comunidade de Capanga). Foram amostrados 13 pontos de água
superficial, entre os rios Zambeze, Revúboè e Moatize. Os parâmetros físicoquimicos: pH, Eh, T, CE, OD foram analisados in situ através do Multiparâmetro
portátil Modelo - HI 9828 HANNA. No laboratório, foram analisados a turbidez, STD,
sulfatos, Al, As, Fe, Mg, Mn e Zn determinados através do Espectrômetro de
Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP/AES). Os resultados
indicam que as comunidades locais apresentam um baixo nível de safisfação com a
implantação da mina, devido ao não cumprimento de algumas compensações
sociais, especialmente as indenizações que desencadeiam conflitos com a
mineradora. Além dos já mencionados, outros impactos ambientais decorrentes da
mineração de carvão são: alteração da qualidade das águas superficiais, vibrações
de terreno e ruídos que representam desconforto para as comunidades locais. Os
conflitos sociais constatados são: alteração de valores e hábitos tradicionais,
essenciais para a solidariedade, unidade das famílias; privação das mulheres dos
seus meios de ocupação tradicionais (agricultura), tornando-as dependentes; não
cumprimento das compensações sociais; campos agrícolas de baixa fertilidade em
relação às que possuíam antes; as áreas de pastagem estão distantes das
residênciais; as habitações apresentam fendas no piso e infiltração da água quando
chove; e a falta de meios de sobrevivência, sendo que as comunidades locais vivem
na base de agricultura e pecuária. Através das amostras e análises físico-quimicas
das águas superficiais, constatou-se que alguns pontos apresentam alterações e
valores estão fora dos limites mínimos e máximos estabelecidos no Diploma
Ministerial no 180/2004 e Resolução CONAMA nº 357/05, nomeadamente: o pH no
P10 (9,99); o OD no P5 (4,85 mg/L); os STD no P9 (2010 mg/L), P8 (1810 mg/L) e
P7 (1052 mg/L); os sulfatos no P8 (680 mg/L) e P9 (710 mg/L), o Fe no P3 (0,98
mg/L), P4 (0,4 mg/L), P5 (0,9 mg/L), P10 (1,03 mg/L), P12 (1,8 mg/L) e P13 (1 mg/L)
no rio Moatize; o Mg no P7 (78,8 mg/L), P8 (126 mg/L), P9 (136 mg/L) e P12 (313
mg/L). Essa alteração provavelmente é influenciada pela agricultura familiar,
partículas sólidas em suspensões oriundas das minas de carvão, que possam
percolar até atingir os corpos hídricos. Os pontos P7, P8 e P9 no rio Revúboè nas
proximidades de Minas Moatize Ltda, da pedreira da empresa Vale e Ceta são
assinalados como áreas críticas que carecem de monitoramento ambiental.
Palavras – chaves: Mineração de carvão, impactos socioambientais, Moçambique.

ABSTRACT
This research aimed to evaluate the main environmental impacts of coal mining in
the Moatize coal basin related to the quality of surface water bodies and conflicts
generated by resettlement of the communities occupying the area of direct influence
of mining. The study area is inserted in the Moatize coal basin in Tete province,
north-western Mozambique. The following works were carried out: literature review,
analysis of surface water in Revúbuè, Moatize, Zambezi rivers and its tributaries, and
environmental diagnosis of resettled local communities (Cateme and September 25)
and the AID Mining (Capanga community). They were in total 13 sampling sites of
surface water, between the Zambezi, Revúboè and Moatize rivers. The physical and
chemical parameters: pH, Eh, T, CE, OD were analyzed in situ by portable
multiparameter model HI 9828 HANNA. In the laboratory, were analyzed the turbidity,
STD, Sulfides and elements such as Al, As, Fe, Mg, Mn and Zn determined by
Atomic Emission Spectrometer with Inductively Coupled Plasma (ICP/AES). The
results indicate that local communities have a low level of safisfation with the
implementation of the mine due to non-compliance with certain social compensation,
especially compensation that trigger conflicts with the mining company. The main
environmental impacts of coal mining are changing the quality of surface water,
ground vibration and noise that pose a discomfort for local communities. The
observed social conflicts are: destruction of traditional values and habits that are
essential for sustaining solidarity and unity of families and communities; deprivation
of women from their traditional occupation means (agriculture), becoming
increasingly dependent; non-compliance of promises; agricultural fields of low fertility
than those who had before; grazing areas are more distant from residential areas;
homes with low quality, with cracks in the floor and water infiltration when it rains; and
the lack of livelihoods, given that local communities resettled live on agriculture and
cattle breeding base, being difficult the practice currently, because of the soil quality
and pasture areas. Through the samples and physical-chemical analysis of surface
water, it was found that some points have changes and values are outside the
minimum and maximum limits set out in the Ministerial Decree 180/2004 and
CONAMA Resolution no 357/05, namely: the pH in P10 (9.99); OD at P5 (4.85 mg /
L); STDs in P9 (2010 mg / L), P8 (1810 mg / L) and P7 (1052 mg / L); sulphates in
P8 (680mg / L) and P9 (710 mg / l) in the Fe P3 (0.98 mg / L) P4 (0.4 mg / L) P5 (0.9
mg / L ), P10 (1.03 mg / L), P12 (1.8mg / L) and P13 (1 mg / L) in Moatize river; Mg in
P7 (78.8 mg / L), P8 (126 mg / L), P9 (136mg / L) and P12 (313 mg / L). This change
is likely to be influenced by family agriculture, solid particles in suspensions derived
from the coal mines, which percolaam until the water bodies. The points P7, P8 and
P9 on the Revúboè river near Moatize Mines Ltd., quarry Vale and Ceta Company
are marked as critical areas in need of environmental monitoring.
Key- words: Coal mining, socio-environmental impacts, Mozambique
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1. INTRODUÇÃO
Moçambique é um país caracterizado por elevada diversidade geológica,
constituída de rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares, com recursos
minerais de extrema importância para o crescimento e desenvolvimento econômico.
As relações atuais do homem com a natureza e as inúmeras atividades
mineiras de explotação dos recursos minerais têm contribuído de forma decisiva
para o bem-estar e para melhoria da qualidade de vida das presentes e futuras
gerações, mas em parte essa explotação pode contribuir consideravelmente para a
degradação do meio físico cujos impactos ambientais podem causar danos à saúde
humana e a biota. Conforme Sánchez (2011), impacto ambiental é toda alteração da
qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais
provocada por ação humana. Portanto, o controle ambiental na mineração, como o
monitoramento ambiental de diferentes parâmetros do meio físico e biológico são
atualmente usados para controlar as atividades potencialmente degradadoras do
meio ambiente dentro dos padrões de qualidade ambiental preconizados na
legislação ambiental.
A mineração em Moçambique é praticada em dois níveis: industrial
(megaprojetos) e artesanal (garimpo), segundo Selemane (2010). O primeiro nível
domina a atenção de investidores estrangeiros, do Governo, da comunicação social
e da comunidade doadora pela existência de recursos minerais viáveis para
exploração. No caso do carvão, a mineração é feita a céu aberto e o auge da sua
explotação foi marcado com entrada de empresas multinacionais, como da
Companhia Vale do Rio Doce (CRVD) - Moçambique em 2004, Rio Tinto (em 2006)
entre outras.
A atividade mineral vem se configurando como de extrema importância para o
desenvolvimento mundial e dos países com recursos disponíveis, pois, além de
contribuir na matriz energética mundial, traz benefícios socioeconômicos internos.
Ao longo da última década, o processo de internacionalização de grandes empresas
dos países conhecidos como BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) foi
intensificado. Diversos países e regiões são hoje fronteiras de expansão do capital
de empresas provenientes dos BRICS. Segundo dados do jornal The Economist
(Coelho, 2015), a China foi em 2013 o país que obteve a maior corrente comercial
com o continente africano (US$ 156,4 bilhões). A Índia foi o quarto (US$ 57 bilhões)
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e o Brasil nono (US$ 25,3 bilhões). Nesse mesmo processo de internacionalização,
está às empresas brasileiras, como a Vale S.A., a Petrobrás, a Camargo Corrêa e a
Odebrecht, que tiveram sua atuação expandida em outros países, geralmente,
localizada no continente africano e na América Latina.
Uma das empresas transnacionais de origem brasileira é a Vale S.A,
considerada a segunda maior empresa mineradora do mundo com um valor de
mercado de US$ 71,4 bilhões. A mineradora realiza a explotação mineral em 22
países e está presente em 38 países. A Vale S.A. foi em 2013 a principal empresa
mineradora no Brasil. As suas exportações em 2013 somaram US$ 26,5 bilhões,
com participação de 11% no total das exportações brasileiras. O principal mercado
da empresa é a China, destino de 38,6% das vendas. Esse crescimento da empresa
vem acompanhado da ampliação e intensificação de impactos inerentes à atividade
mineira. Esses impactos podem se reproduzir em longo prazo e nas mais distintas
regiões. Os impactos são econômicos, ambientais e socioculturais (COELHO, 2015).
Diante da diversidade entre os países que integram o BRICS, há algo em
comum entre eles: o caráter profundamente desigual e predatório dos seus modelos
de desenvolvimento (BARROS et al, 2015). A mineração enquanto atividade
econômica que utiliza o valor produzido pela própria natureza e pelo trabalho gera
diversas conseqüências: para os trabalhadores da atividade mineradora; para as
populações residentes próximas aos locais de extração mineral; para as populações
residentes próximas ao trajeto do modal de transporte, que pode ser feito através de
ferrovias, estradas e minerodutos, para pescadores e populações residentes
próximas aos portos de escoamento da produção (COELHO, 2015).
Vale a pena destacar que a mineração a céu aberto não é intensiva em mão
de obra. Como as operações de lavra são bastante automatizadas e mecanizadas
(CURI, 2014), a maior parte dos investimentos são em capital, em maquinário e
equipamentos, o que não é acompanhado na mesma proporção por investimentos
em trabalho, o que resulta na criação de um número pequeno de empregos frente a
outras atividades econômicas.
A compreensão sobre a atuação de empresas multinacionais brasileiras e o
crescente protagonismo do Brasil na ordem mundial torna-se ainda mais complexo
ao atentarmos para conflitos e impactos sociais gerados por elas em diferentes
territórios (GARCIA, 2012). A crescente preocupação com os problemas ambientais
resultantes da mineração de carvão na região de Moatize tem ocupado um lugar de
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destaque na mídia e órgãos governamentais, principalmente devido à possíveis
impactos nos recursos hídricos, e da insatisfação atual das comunidades locais
reassentada pela mineradora Vale Moçambique (MOSCA e SELEMANE, 2011).
A província de Tete, distrito de Moatize possui uma das maiores jazidas de
carvão, atualmente considerada como a maior província carbonífera não explorada
do mundo, com reservas estimadas em mais de 2,5 biliões de toneladas, devendo
ser explotadas por um período de 35 a 40 anos (JOSÉ e SAMPAIO, 2012). A
exploração de carvão poderá contribuir para o crescimento econômico numa ordem
de 500 milhões de dólares americanos e para o melhoramento do Índice de
Desenvolvimento Humano no País, mas por outro lado trará mudanças significativas
ao meio ambiente (MICOA, 2011). Assim, apesar do carvão mineral ser um recurso
energético e metalúrgico importante na sociedade atual, a sua explotação,
beneficiamento e utilização constitui atividades potencialmente poluidoras liberando
elementos tóxicos como os metais pesados, que degradam o meio físico.
Estudos e cenários vivenciados em diversos países no mundo e
particularmente no Brasil revelam que a mineração de carvão inevitavelmente gera
impactos negativos ao meio ambiente embora traga

múltiplos benefícios

socioeconômicos. Dos impactos negativos temos, por exemplo: a contaminação dos
recursos hídricos na Bacia Carbonífera de Santa Catarina no Brasil onde os locais
de mineração de carvão apresentam acidez das águas devido ao acúmulo de
sulfetos de ferro que dão origem a oxidação da pirita (FeS 2) cujos valores do pH se
encontram abaixo de 5,5. Exemplo disso, as águas dos rios Araranguá, Tubarão e
Urussanga na Bacia carbonífera da Santa Cantarina são muito ácidas devido à
concentração de sulfetos emitidos pelas minas de carvão (DICK, 2000;
FIGUEIREDO 2000; NASCIMENTO et al., 2002; CASTILHOS et al., 2007;
GONÇALVES e MENDONÇA, 2007; CAMPOS et al., 2010).
A região de Moatize apresenta grande potencial mineral de carvão
proveniente da Formação Moatize-Minjova, de idade permiana, que é explotada
tanto pela empresa multinacional brasileira Vale SA, quanto pela australiana Rio
Tinto Coal Mozambique, atualmente Consórcio indiano International Coal Ventures
Limited (ICVL) e Sul Africana, Minas Moatize Ltda. Estas empresas estão operando
dentro da Bacia Carbonífera de Moatize, extraindo o carvão mineral, em áreas muito
próximas das comunidades locais e dos rios Revúbuè, Moatize e Zambeze
principalmente, tidos como fonte de abastecimento para consumo das comunidades
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locais. Entretanto, um dos maiores problemas socioambientais atuais da mineração
de carvão em Moatize é a remoção das comunidades locais pelo reassentamento e
a possível contaminação dos recursos hídricos por metais tóxicos na Área de
Influência Direta (AID) das mineradoras. A contaminação hídrica, além do
desconforto ambiental, traz também problemas de ordem social, tornando-se
necessários estudos sobre a qualidade das águas superficiais consumidas pela
comunidade que vive na AID das minas, assim como a compreensão dos conflitos
sociais das comunidades reassentadas pela empresa Vale Moçambique.
A presente pesquisa foi conduzida de modo a responder as seguintes
questões de pesquisa: quais os benefícios locais proporcionados pela empresa Vale
Moçambique? Quais os principais impactos e conflitos socioambientais presentes? A
qualidade das águas superficiais na área de mineração de carvão, considerando os
padrões da legislação ambiental moçambicana é adequada ao consumo das
comunidades locais?
Podemos ainda elencar outras perguntas mais específicas que permearam a
pesquisa: há consequências diretas da explotação do carvão na qualidade das
águas superficiais, configurando-se em impacto ambiental? Qual é o nível de
satisfação das comunidades localizadas na vizinhança das cavas e daquelas
reassentadas, após a instalação dos empreendimentos mineiros? Para responder a
tais questões foi necessário realizar um diagnóstico socioambiental, utilizado como
prognóstico das condições ambientais locais. Tal diagnóstico focou em dois
aspectos, a qualidade das águas superficiais no entorno das cavas de carvão, e nas
comunidades reassentadas pela empresa Vale Moçambique. Portanto, através da
coleta e análises físico-químicas dos corpos hídricos superficiais, procurou-se
verificar se estas estão ou não dentro dos padrões estabelecidos da legislação
ambiental moçambicana, uma vez que as comunidades locais do entorno dependem
da água dos rios para o consumo e sua subsistência familiar. O diagnóstico
socioambiental junto às comunidades, levantou o nível de satisfação da comunidade
local e os possíveis conflitos existentes em decorrência dos reassentamentos.
A escolha da área de estudo se deve por um lado, ao fato de ser uma região
que apresenta um aumento de empresas de mineração aliada aos impactos
ambientais e conflitos sociais existentes a partir da implantação das mineradoras.
Pelo outro lado pretende-se trazer a situação socioambiental atual de Moatize
decorrente da explotação de carvão.
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O estudo revela-se importante na medida em que a região de Moatize possui
uma das maiores jazidas de carvão e tem sido objeto de vários estudos científicos,
dado o potencial de explotação nas próximas quatro décadas. Não obstante, a
importância nacional e econômica mundial do carvão mineral, considerando o seu
potencial energético e metalúrgico para o desenvolvimento. Desta forma, a pesquisa
faz uma contribuição para o campo da geologia ambiental com ênfase em análise
socioambiental considerando os três principais atores sociais envolvidos: as
empresas mineradoras, o poder público e as comunidades locais, e também
contribui para a proposição de medidas mitigadoras para futuros projetos ou planos
de ação para melhoria da qualidade ambiental, como para o relacionamento tripartite
entre empresa-comunidade-governo.
Esta dissertação é composta por sete capítulos: este primeiro aborda aspetos
gerais do trabalho, constituído pela introdução, questionamentos da pesquisa,
importância do estudo, objetivos e caracterização da área de estudo; o segundo
aborda o enquadramento geológico da Bacia Carbonífera de Moatize; o terceiro
aborda o contexto da legislação mineral e ambiental de Moçambique; o quarto
capítulo apresenta os aspectos da exploração mineral do carvão na bacia
carbonífera de Moatize e os principais impactos ambientais gerados por esta
atividade; o quinto capítulo trata do uso do solo e parâmetros físico-químicos
investigados; o sexto capítulo descreve os materiais e métodos utilizados na
pesquisa; e o sétimo apresenta e discute os resultados obtidos. Por último, temos as
conclusões e recomendações oriundas da pesquisa para a área de estudo.

1.1. Objetivos
O objetivo geral desta pesquisa foi avaliar os impactos socioambientais
decorrentes da mineração de carvão na Bacia carbonífera de Moatize em relação à
qualidade das águas superficiais e os conflitos gerados pelo reassentamento das
comunidades que ocupavam a área de influência direta da mina.
Objetivos específicos:
 Realizar um diagnóstico socioambiental na área de estudo considerando as
áreas de mineração de carvão e as comunidades reassentadas;
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 Elencar os principais impactos ambientais e conflitos sociais decorrentes da
extração do carvão;
 Determinar

os

parâmetros

físico-químicos

das

águas

superficiais

comparando-os com padrões de qualidade de água estabelecidos pela
legislação ambiental Moçambicana, Diploma Ministerial no 180/2004 e
brasileira, Resolução CONAMA nº 357 de 2005;
 Avaliar a atividade de mineração na região, considerando os benefícios e os
impactos negativos e propor possíveis medidas para os problemas
socioambientais existentes.

1.2. ÁREA DE ESTUDO
1.2.1. Localização e delimitação
Moçambique localiza-se na África Oriental, apresenta cerca de 780.000 km2
de superfície e 2.500 km de linha da costa (MUCHANGOS, 1999).
A área de estudo, está localizada na Bacia Carbonífera de Moatize, com
cerca 8.455 km², no distrito de Moatize (Figura 1.1), província de Tete a 20 km da
cidade de Tete, entre os paralelos 15º 37'00'' e 16º 38'00'' latitude Sul e entre os
meridianos 33º 22'00'' e 34º 28'00'' de longitude Este (MAE, 2005). Como limites ao
Norte têm o distrito de Chiúta e Tsangano, ao Sul os distritos de Tambara, Guro,
Changara e Município de Tete, a Leste a República de Malawi e a Oeste os distritos
de Chiúta e Changara. A área de estudo contempla a AID da mina Vale
Moçambique, empresa que possui a maior mina de carvão na região, além de três
comunidades

locais,

nomeadamente:

Cateme

e

bairro

25

de

Setembro

reassentadas, e a comunidade de Capanga, esta última no entorno das minas, mas
que ainda não foi reassentada.
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Figura 1.1 - Mapa da localização geográfica da área de estudo. (Fonte: Autor, 2015 com base no
Banco de Dados da CENACARTA – Moçambique, 2015).
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1.2.2. Aspectos físicos
A atual estrutura físico-geográfica de Moçambique resulta de um longo
processo de desenvolvimento histórico da Terra, que teve início no Pré-cambriano e
se prolonga até hoje. Conforme Muchangos (1999), esse processo se caracterizou
por uma série de fases sucessivas e alternadas de orogenias, erosão e de
alterações climáticas e pedobiogênicas.
A região de Moatize, sob ponto de vista físico apresenta um clima marcado
por dois tipos climáticos: o clima Seco de Estepe com inverno seco (BSw) na parte
Sul do distrito e o clima Tropical chuvoso de Savana (AW) na parte Norte conforme a
classificação climática de Koppen. A temperatura média anual é de 26,5ºC sendo as
máximas anuais 32,5ºC a 40ºC e a mínima 20,5ºC (MAE, 2005). A maior
precipitação ocorre no verão (Outubro – Março), estação húmida com cerca de 800
mm anual. Na estação seca (Abril - Setembro) no inverno resgistra-se a baixa
precipitação com 644 mm anual. A evapotranspiração potencial média anual é de
1626 mm. O regime de precipitação de Moçambique está relacionado com o
fenômeno do El Nino/ Oscilação Sul, conhecido como (ENSO), que atuam na região
a cada 10 anos. Conforme Lucio (2000), esses fenômenos foram responsáveis pelas
secas ocorridas entre 1982/1983 e 1991/1992. Neste período ocorreu o maior
impacto ao meio ambiente em Moçambique, com reflexos diretos sobre a economia
e na qualidade de vida da população do país. Esse fenômeno leva a uma drástica
redução de precipitação com períodos prolongados de seca resultado da
variabilidade interanual da precipitação devido à célula vertical de circulação
Oceano-Atmosfera, além de outros fatores climáticos como a oscilação da Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT) e a influência da temperatura superficial das águas
do mar, dos oceanos Índico e Pacífico Equatorial. Além disso, a região pode ser
afetada pelos efeitos da circulação de larga escala devido às anomalias de ventos
de altitude associados à Oscilação Quase Bianual (QBO), que eventualmente
quebram o comportamento normal do regime climático natural de Moçambique.
Geologicamente, o distrito de Moatize apresenta um vasto complexo GnaissoGranitico de Moçambique Belt em formas de inselbergs de rochas intrusivas do PósKaroo (GTK Consortium 2006a). Os limites das seções carboníferas da jazida de
Moatize estão representados pelas grandes rupturas tectônicas, que separam as
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áreas de desenvolvimento das rochas sedimentares do Sistema Karoo das rochas
cristalinas Pré-cambrianas (AMINOSSE, 2009).
O relevo da Bacia carbonífera de Moatize situa-se num gráben com uma
largura de 2,5 a 8 km, e uma extensão de mais de 20 km, estando em uma
superfície plana e levemente ondulada, situada a uma altitude entre 140 a 220m
acima do nível médio das águas do mar. Segundo Vasconcelos (2005), as zonas
bordejantes desse gráben de idade pré-cambriana estão situadas em altitudes
maiores com cerca de 300m. A outra forma de relevo é a Serra de Caroeira,
constituída por rochas sedimentares do Karoo Superior e situam-se a margem direita
do rio Zambeze, próximo à cidade de Tete. Esta parte sedimentar inclui a série
produtiva onde está o pacote carbonífero, as elevações são suaves e quase sempre
sustentadas por intrusões de diabásio. A feição mais notória na região é o Monte
M’pandi, no limite SW da bacia, junto ao rio Rovúboè, com uma altitude de 321 m
(GTK Consortium, 2006a).
Os solos desta região são classificados em solos castanho acinzentados,
castanhos avermelhados pouco profundos sobre rochas calcárias e derivados de
rochas basálticas podendo ser avermelhados, castanho-avermelhados ou pretos.
Apresentam uma profundidade variável e apresentam boa capacidade de retenção
de nutrientes e água, fendilhados quando secos, plásticos e pegajosos quando
molhados (MAE, 2005). Ocorrem ainda pequenas manchas de solos aluvionares em
terraços dos rios Rovúboè e Zambeze.
A vegetação é do tipo savana com características arbustivas, rasteira com
árvores espalhadas, vegetação rasteira de gramíneas e arbustos. Predomina
também uma flora típica de savana de porte médio e Pau-preto e árvores isoladas
de grande porte (embondeiro ou ébano) sem maior cobertura na bacia
(VASCONCELOS, 2005).
A hidrografia da região é constituída pelo rio Zambeze (rio principal) com uma
bacia hidrográfica de 3.000 km2 em território moçambicano, desaguando no Oceano
Índico (MUCHANGOS, 1999). A Bacia carbonífera de Moatize é cortada pelos rios
Revúbuè seu afluente na margem esquerda, sentido NE-SW em direção ao rio
Zambeze, e o rio Moatize que corre na direção ESE-WNW ao longo do qual há
excelentes exposições de algumas camadas de carvão. Também existem outros rios
menores (rio Murongodzi) que só possuem água corrente nos tempos chuvosos
(JOSÉ e SAMPAIO, 2012).
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1.2.3 Aspectos socioeconômicos
Os dados aqui apresentados foram retirados do relatório do Banco Mundial
sobre Desenvolvimento Municipal em Moçambique: as lições da primeira década,
elaborado em 2009 (RAICH, 2009) e do Ministério de Administração Estatal de
Moçambique. De acordo com as Nações Unidas, Moçambique tem uma das maiores
populações urbana na África Oriental, com 36% e prevê-se que venha a crescer
para 60% até 2030. De acordo com dados do Recenseamento Geral da População e
Habitação de 2007, Moçambique regista um rápido crescimento urbano (3,03%) e
um rápido crescimento autárquico (2,84%). Estes níveis de crescimento superam o
crescimento nacional e rural. Na ausência de um planejamento urbano adequado,
este ritmo acelerado de crescimento terá como resultado, em certas autarquias, a
expansão de bairros informais

e surgimento de problemas

de natureza

socioambiental. A localidade de Moatize possui 15.786 habitantes, dos quais 7.747
são homens e 8.039 são mulheres (INE, 2007).
Os municípios em Moçambique foram instituídos por lei, em 1997 e as
eleições locais decorreram pela primeira vez em 1998 com registros de pouco
progresso na gestão municipal, as segundas em 2003 apresentaram consideráveis
melhorias na medida em que os municípios começaram a lidar com os desafios da
governança local e com alguns dos esforços para alargamento das oportunidades
para prestação de serviços. Este processo insere-se no quadro das transformações
políticas assistidas depois da assinatura dos acordos de paz em 1990. A maioria dos
municípios herdou do colonialismo e do governo central estruturas frágeis e
disfuncionais de sistemas. Essa deficiência tem contribuído em parte para o
crescimento

acentuado

da

população

aliado

aos problemas

de

natureza

socioambiental. Entre os fatores de redução da pobreza urbana está o acesso a
terra, serviços, empregos e alimentação.
Nesse contexto de certa fragilidade dos governos locais e muitas mudanças
nas formas de uso do espaço nos municípios, investimentos estrangeiros e
desenvolvimento local, torna-se importante discutir a entrada das empresas
mineradoras e as relações estabelecidas com os governos tanto em nível provincial
como municipal. Como afirma Bocayuva (2015) um ponto de destaque é como os
BRICS e as atividades por este grupo promovidas, interferem na construção e
modificação do território, na forma de um grande produtor de cidades, levando a
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pensar na relação estreita entre o capitalismo e a produção de cidades. Exemplo
disso na área de estudo, com a implantação das minas de carvão, a cidade de Tete,
a vila de Moatize sofreu uma transformação que atualmente se caracteriza por
elevados investimentos em infraestruturas, custo de vida elevado, e agravamento
dos preços de produtos básicos. Em termos de atividades socioeconômicas, em
Moatize é notória a prática de agricultura de subsistência pela população local, a
pecuária é dedicada à criação de gado bovino e caprino sendo fraca nesses últimos
anos devido a condições climáticas e baixos níveis de fomento nessas atividades.
Por outro se verifica em grande escala a mineração de carvão exercida pelas
empresas multinacionais, que absorve grande parte da mão-de-obra local e os
caminhos de ferro (MAE, 2005). Portanto, essas atividades caracterizam os aspectos
socioeconômicos da região, visando desenvolver a província de Tete. Após, a
descrição dos aspetos fisiográficos e socioeconômicos da área de estudo, segue o
segundo capítulo que se debruça sobre o enquadramento geológico regional e local
da região de Moatize.
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CAPÍTULO 2. GEOLOGIA DA BACIA CARBONÍFERA DE MOATIZE
Este capítulo aborda o enquadramento geológico regional e local da Bacia
carbonífera de Moatize, seguido dos estudos geológicos realizados em diferentes
períodos: colonial, pós-independência e atual.

2.1. Geologia Regional
O continente Africano é amplamente constituído por crátons e cinturões
móveis Arqueanos, amalgamados por cinturões dobrados alongados, de idade
Proterozóica-Cambriana, que se encontram cobertos por sedimentos indeformados
e rochas extrusivas associadas, de idade Neoproterozóica, Carbonífera superior a
Jurássica inferior e Cretácico-Quaternária (GTK Consortium, 2006a).
Moçambique, localizado na África Oriental, é dividido por um embasamento
cristalino com idade Arqueano-Cambriana e uma cobertura de rochas com idade
Fanerozóica. Esse embasamento cristalino é constituído por paragnaisses
supracrustais metamorfizados, granulitos e migmatitos, ortognaisses e rochas ígneas
(CUMBE, 2007).
A Geologia de Moçambique pode ser dividida em dois (2) terrenos: PréCambrianos e Fanerozóicos. O Pré-Cambriano cobre cerca de dois terços do país e
se encontra representado na região Norte e Centro-Oeste de Moçambique, onde
está inserida a área de estudo. Grande parte desta região apresenta rochas do
embasamento cristalino (Figura 2.1). O pré-cambriano da região Norte de
Moçambique é caraterizado por rochas de médio e alto grau, que constituem
extremidade sul do Cinturão de Moçambique. Esse cinturão é parte de um cinturão
orogênico maior (Orógeno Leste Africano) que ocorre ao longo da costa leste da
África até ao Sudão e Etiópia (HOLMES, 1951 apud CHAÚQUE, 2008). Os
Sedimentos do Fanerozóico que cobrem as grandes planícies costeiras verificam-se
na região Sul do país, desde o Sul do Rio Save e em toda Orla costeira. A província
de Tete, onde está localizada a Bacia carbonífera de Moatize (área de estudo), faz
parte da Formação de Moatize (PeM) assenta sobre as rochas metavulcânicas de
Umkondo e é caracterizada por sedimentos argilosos de grão fino com camadas de
carvão ocasionais e horizontes conglomeráticos (GTK Consortium, 2006a). A Bacia
carbonífera de Moatize encontra-se entre o Cinturão Irumide (~1.02 Ga), o Cinturão
do Zambeze (~850-450 Ma) e o Cinturão de Moçambique (750-550 Ma).
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Figura 2.1 - Mapa geológico simplificado da região de Tete, com as principais unidades lito-tectónicas
e sedimentos do Karoo na área de estudo (Fonte: Modificado de Chaúque, 1998).
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O embasamento cristalino da região de Tete é muito complexo, é divido por
três (3) terrenos diferentes, nomeadamente: o Terreno Gondwana Oeste quase por
inteiro, uma pequena região faz parte dos Terrenos do Gondwana Sul e Gondwana
Leste (Figura 2.2) que colidiram e amalgamaram durante o Ciclo Orogénico PanAfricano (COPA), (GTK Consortium, 2006b). Anteriormente à amalgamação PanAfricana, cada terreno era caracterizado por um desenvolvimento geodinâmico
individual e específico. No entanto, de acordo com o mesmo autor, a área de estudo
se localiza em grande parte no Terreno do Gondwana Sul.
a) Terreno do Gondwana Oeste
Abarcam os Crátons do Congo, Tanzânia ou da África Central e um conjunto
de unidades tectónicas nos cinturões dobrados do Proterozóico que foram carreados
ou depositados sobre as margens Sul e Oriental do Cráton de Congo. Na vizinha
Tanzânia a frente de carreamento do Cinturão de Moçambique, a convergência para
oeste, marca a fronteira entre os Terrenos do Gondwana Oeste e Gondwana Leste.
 Rochas supracrustais
O

embasamento

cristalino

é

constituído

por

rochas

supracrustais

metamorfizadas, agrupadas nos Supergrupos de Fíngoè (1327 ± 16 Ma) e Zâmbuè
(1200 – 1300 Ma) e nos Grupos de Chidzolomondo, Mualádzi, Cazula (1041 ± 4 Ma)
e os ortognaisses e paragnaisses do Rio Messuze (GTK Consortium, 2006d). Destas
rochas destacam-se algumas sequências sedimentares tais como:
i.

Sequência

vulcano-sedimentar

(cerca

de

1.3

Ga):

constituída

por

metasedimentos clásticos e carbonáticos intercaladas por meta-vulcanitos
félsicos a máficos toleíticos e piroclásticos;
ii.

Sequência sedimentar (cerca de 1.2-1.3 Ga): apresenta siliciclásticos com
para-gnaissess intercalados por horizontes finos de orto-quartzitos e rochas
vulcânicas máficas. No seu topo possui mármores e rochas calco-silicificadas;
e

iii.

Granulitos e gnaisses não datados (> 1.08 Ga): os granulitos derivados de
rochas supracrustais, gnaisses siliciclásticos e calcossilicáticos.
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 Rochas Plutónicas Mesoproterozóicas
Estas rochas foram agrupadas baseando-se nas características estruturais,
composição e idade. Elas formam Suítes bimodais e granitóides de idade
Kibariana/Irumide (1400-1100). Neste grupo temos a Serra Chiúta, Granito do Rio
Capoche, Granito do Rio Tsafuro, Granitóides da Serra Danvura, Granito do Monte
Capirimpica, Suite de Cassacatiza, Suite do Monte Sanja, Suite de Tete, Suite de
Chipera, Gabros e Anortozitos do Rio Chiticula, Granito Castanho, Granito de
Marirongoè, Quartzo Monzonito de Massambe, Granito de Mussata e Suite de
Furancungo, (GTK Consortium, 2006a).
 As rochas intrusivas do Pan-Africanas
As rochas intrusivas do Pan-Africanas incluem rochas intermédias a félsicas
da Suite de Matunda (528 ± 4 Ma) e rochas ultra- máficas da Suite de Atchiza (864 ±
30 Ma) e Ualádze na parte Oeste da província de Tete (GTK Consortium, 2006a).
Vários granitos de idade Pan-africana superior e de idade pós-Pan-Africana também
se instalaram no embasamento pré-cambriano mais antigo, como os granitos de
Cassenda, o Granito do Monte Inchinga e a suíte de Sinda (502 ± 8 Ma) que é a
maior de todos eles.
 Cobertura Fanerozóica
De um modo geral a cobertura Fanerozóica em Moçambique compreende em
geral sedimentos pós-Pan-africanos sub-horizontais terrestres a marinhos e rochas
sub-vulcânicas associadas (GTK Consortium, 2006d). Esta cobertura divide-se em
Super Grupo de Karoo e sequências contemporâneas depositadas durante o
desenvolvimento do Sistema Rift Leste Africano.

O Supergrupo do Karoo na

província de Tete é representado pelos grábens de Moatize e Luia, caracterizados
por uma sequência de grés e argilosos com camadas de carvão. O embasamento
cristalino entre os dois grábens representa um horst e está exposto em duas janelas
abaixo da Suíte de Tete (GTK Consortium (2006d). Conforme o mesmo autor, os
sedimentos do Grupo Karoo inferior se depositaram provavelmente durante o
período de glaciação, no carbonífero Superior representado pela região do Vúzi.
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Este grupo termina com a deposição de depósitos clásticos mistos de grão grosseiro
a fino, da região de Matinde durante o Permiano Médio a Superior. O carvão da
região de Moatize foi depositado durante o Permiano Inferior, e atualmente é
importante sob ponto de vista econômico devido as suas espessas camadas de
carvão. Os Sedimentos terrestres do Cretáceo são constituídos por rochas
sedimentares que cobrem o Supergrupo do Karoo em áreas extensas a Sul do Lago
de Cahora Bassa, constituídas por areias e cascalho do Cretáceo pertencentes a
região de Máguè no Zumbo-Changara. Ao Sul do lago Cahora-Bassa, é composta
por conglomerados, grés, calcário e arenitos.
Os Depósitos Quaternários, geralmente são encontrados nos vales dos rios
maiores e nas depressões estruturais causadas por falhamentos recentes. Os
maiores afloramentos de rochas Quaternárias ocorrem no Rift do Zambeze, onde
cobrem rochas pertencendo ao Supergrupo do Karoo e a Região do Máguè,
principalmente a norte da Vila de Zumbo, a Sul da Albufeira de Cahora-Bassa, (GTK
Consórcio, 2006a).

b) Terreno do Gondwana Leste
O Grupo de Angônia, na província Tete, faz parte deste Terreno. È composto
por gnaisses mesoproterozóicos e a Suite de Ulonguè constituída por rochas
plutónicas neoproterozóicas cuja deposição deu-se a partir de 2074±11Ma (núcleos
detríticos de zircões), (GTK Consortium, 2006a). Este Terreno, na sua maioria,
localiza-se na Tanzânia e abarca o embasamento cristalino constituído por
granulitos Orientais, a leste da sutura Pan-africana, mais para o sul temos as rochas
no Malawi e na parte norte de Moçambique cujo núcleo supostamente localiza-se
em Madagascar e Índia.
Na Tanzânia, a frente do empurrão a oeste da Faixa Moçambique, marca o
limite entre os Terrenos Gondwana Oeste e Gondwana Leste. Mais ao sul, esta
sutura é definida no Bloco Tete-Chipata, como um fragmento tectónico menor
delimitado pela Zona de Cisalhamento Sanângoè e o deslocamento Mwembeshi.
Esta sutura corresponde supostamente ao contacto entre o domínio maior de
direção WSW-ENE e o Grupo Angónia de direção NW-SE. A Suíte Furancungo de
direção NW-SE, supostamente representa o empurrão de Angónia pertencendo ao
Terreno Gondwana Oeste (GTK Consortium 2006d). As rochas do Grupo da
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Angónia, a nordeste da província de Tete são compostas por gnaisses
mesoproterozóicos e pela Suite de Ulonguè, composta por rochas plutónicas
neoproterozóicas.

c) Terreno do Gondwana Sul
Importa realçar que grande parte da área de estudo (Bacia carbonífera de
Moatize) está inserida no Terreno do Gondwana Sul (Figura 2.2). Este Terreno
contempla o Cráton do Zimbabwe e um conjunto de unidades tectónicas ou
litológicas nos cinturões dobrados Proterozóicos que foram carreados ou
depositados no topo das margens Norte e Leste de Moçambique. Grande parte
deste

Terreno

está

coberta

por

rochas

do

Fanerozóico

cujas

unidades

litoestratigráficas foram depositadas no topo das margens Norte e Leste do Cráton
de

Zimbabwe.

O

Terreno

é

caracterizado

por

rochas

supracrustais

do

Paleoproterozóico, intrusões máficas e félsicas, e o cinturão Arcaico de Manica.
A Zona de Cisalhamento de Sanângoè (Figura 2.2) constitui a fronteira entre
os Terrenos do Gondwana Oeste e Sul na província de Tete. As duas janelas
erosionais da Suite de Tete compreendem o Domo do Rio Chacocoma na janela
ocidental e Domo do Rio Mazoe na janela Oriental do embasamento cujas litologias
são atribuídas ao Granito de Chacocoma (P2Cgr) e a Formação de Chíduè (P1CH),
(GTK Consortium, 2006d).
Conforme a Figura 2.2 na área de estudo apresenta rochas de idade
Fanerozóico pertencentes à Suite de Tete, temos também ocorrência de rochas de
idade Proterozóico.
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Figura 2.2 - Mapa geológico da província de Tete, representando os terrenos tectónicos (Fonte: Modificado de Morais, 2011).
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2.2. Geologia Local
Em Moçambique, o carvão mineral ocorre com frequência nos sedimentos do
Karoo Inferior, na maior parte depositado na Formação de Moatize. A Bacia
carbonífera de Moatize pertence ao Supergrupo do Karoo Inferior cuja história
deposicional iniciou com a glaciação da idade Carbonífera Superior e termina com a
deposição de depósitos clásticos mistos, de granulação grosseira a fina durante o
Permiano.
Em termos tectónicos, a Formação Moatize preenche um Graben (Figura 2.3)
que ocupa uma área de aproximadamente 300 Km 2 entre os rios Moatize, Revúbuè
e Murungodzi, a nordeste do rio Zambeze, orientado NW-SE e está rodeada por
gabros e anortositos da Suite Tete, de idade Mesoproterozóica (1600-1000 Ma). O
limite NE da bacia é uma falha normal de cerca de 30 km de comprimento orientada
NW-SE e o limite SW é tanto por inconformidade, como também por contato de falha
normal, como é o caso da falha do Monte M’pandi. Essas falhas definem várias
seções e cortam verticalmente a Bacia atingindo até 100 m, originadas por ação da
tectónica extensiva associada ao Rift da África Oriental, que começou a se formar
durante o Jurássico Inferior (AFONSO, 1976 apud AMINOSSE, 2009).

Figura 2.3 - Graben da Formação Moatize, Suite de Tete (Fonte: DNG, 2006).

O afundamento em cunha dos sedimentos pouco deformados do Karoo,
devido ao desenvolvimento das falhas normais e intrusão de diques doleríticos deu
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origem a sinclinais e anticlinais abertos, cujos eixos são em geral paralelos à direção
de alongamento do gráben NW-SE (DNG, 2006). As rochas do embasamento
cristalino pertencem ao complexo básico-ultrabásico de Tete que é formado
predominantemente por rochas intrusivas, de composição gabróica e anortosítica.
Os afloramentos de carvão na Formação Moatize (Fm) são encontrados ao
longo do banco do Rio Zambeze, estando expostos no vale do rio Moatize onde
alcança a espessura de 340 m (GTK Consortium, 2006a). A sucessão está
preenchida por conglomerados, arenitos carbonáceos, grés de grão fino com argila
ou mica (com flora fóssil), argilitos negros e camadas de carvão pertencentes à
Formação Moatize e séries do sistema Karoo. Esta Formação carbonífera depositouse na Formação Matinde, de idade Permiana Inferior a Média equivalente à Ecca
Média/Superior da bacia principal do Karoo na África do Sul, compreende uma
espessa sucessão intercalada de grés muito grosseira e conglomerados polimíticos,
encontrado entre o norte do contacto tectônico entre o Fanerozóico e os terrenos
Proterozóicos. O grés grosseiro ou conglomeráticos similares afloram sob derrames
de lavas basálticas no núcleo do domo vulcânico da Serra Mavunge.
O depósito de carvão de Moatize é constituído por rochas de origem
sedimentar com litologias correspondentes a rocha estéril, tais como siltitos e
arenitos cujos jazigos de carvão são do tipo hulha a betuminoso. A série produtiva
que ocorre na Formação Moatize do Karoo Inferior, é considerado o mais importante
recurso mineral existente na área de estudo. Conforme GTK Consortium (2006d), a
sequência estratigráfica da Bacia de Moatize apresenta seis (6) principais camadas
de carvão (Figura 2.4) designadas de baixo para cima:
 Camada André – constitui o topo da série produtiva, entrando na sua
constituição uma camada de carvão (1 m de espessura) interceptadas apenas
por dois leitos finos de xistos carbonosos e piritosos. O teto é composto por
grés;
 Camada Grande Falésia – com espessura de 12 m, ocorre por cima do tecto
da camada Intermédia e é constituída por xistos argilosos e carvões;
 Camada Intermédia – com grandes variações laterais, é constituída por
pelitos negros com apenas dois leitos finos de carvão, com 22 m de
espessura;
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 Camada Bananeira – corresponde a um
complexo de xistos e carvão, formado por duas
subcamadas, uma superior com espessura de
9 m, e outra inferior com 18 m de espessura,
intercaladas por argilito arenoso;


Camada Chipanga – a mais importante, em
virtude da sua espessura atingir em média 36
m. Tem como o muro e o tecto, pelitos
cinzentos

e

grés

xistoso

(36

m),

respectivamente;
 Camada Sousa Pinto – é um complexo basal
carbonoso, intercalado nos pelitos cinzentos e
apresenta uma espessura média de 14 m.
Estas camadas apresentam características distintas
quanto a sua composição química e aproveitamento
econômico. Portanto, esta sequência estratigráfica é
considerada de grande interesse por apresentar a
camada de carvão mais importante, a camada
Chipanga,

constituída

por

possuir

xistos,

grés

carbonosos, argilitos negros, por vezes piritosos cuja
idade é do Permiano Inferior que equivale ao Grupo
Ecca do Karoo (REAL, 1966 apud CHEVANE, 2012).

Figura 2.4 - Sequência Estratigráfica da Bacia Carbonífera de Moatize (Fonte: Vasconcelos, 2005
apud José e Sampaio, 2012).
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2.3. Estudos geológicos realizados na Bacia carbonífera de Moatize
Ao longo dos tempos, a humanidade sempre dependeu de combustíveis
fósseis (petróleo, gás e carvão) para sua evolução econômica, social e tecnológica.
O carvão mineral sendo a fonte energética mais abundante no mundo contribui
grandemente para o desenvolvimento socioeconômico e energético de vários
países, que dependem da sua produção (ANEEL, 2003). Em Moçambique, a história
da descoberta de jazidos de carvão data do período colonial (século XIX até XX),
exemplo disso foi o trabalho realizado por um coletivo de universitários Belgas na
bacia sedimentar em 1920, tendo concluído a existência de camadas de carvão.
Segundo Vasconcelos (1995), a gênese do carvão em Moçambique, pode ser
diferenciada em três (3) períodos conforme a evolução dos estudos realizados: do
século XIX à fundação da Companhia carbonífera de Moçambique – C.C. M (1948);
Desde a Fundação da C.C. M (1948) à Independência de Nacional de Moçambique
(1975) e o Período Pós-Independência Nacional (1975) - presente, conforme a
descrição que se segue:
Do século XIX até a fundação da Companhia Carbonífera de Moçambique –
C.C. M (1948) foram realizados vários estudos, podendo-se destacar os trabalhos de
Bordalo (1859) “Estatística de Moçambique, referindo-se às jazidas de carvão”;
Thornton (1859) “Carvão descoberto por Livingston”; Guyot (1882) “Resultados de
análises físicas e testes de coqueificação do carvão de Moatize: região de Muaraze
a leste de Moatize; Lapierre (1883) em conjunto com Kuss (1884) “Geologia da
região de Moatize referindo aos depósitos de carvão identificados por Livingstone
pela primeira vez, Zeiller (1883) “a flora fóssil da Bacia carbonífera de Tete”. Neste
período, houve também contribuições de estudos da Companhia da Zambézia a qual
passou para Companhia Hulheira do Zambeze e mais tarde foi transformada em
Zambezi Mining Development Ltd que junto do grupo Belga fundaram à Sociétè
Minière du Zambeze, em 1923. Ambas as companhias dedicavam-se a estudos de
pesquisa e exploração das Bacias de Moatize, Revúboé e Murongodzi que
resultaram na carta gelógica, escala 1:500.000. Como resultados das suas
pesquisas identificaram as camadas André, Bananeiras e Chipanga que atualmente
constituem a série produtiva. Mais tarde com os resultados obtidos, passaram a
prestar mais atenção à camada Chipanga, tida como importante e economicamente
viável para explotação. Nesse mesmo tempo destacou-se ainda o estudo do Hall
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(1948) sobre geologia e ocorrências minerais da Zambézia com ênfase nas
camadas carboníferas de Moatize.
No segundo período, a partir da Fundação da C.C. M (1948) até a
Independência de Nacional de Moçambique (1975) houve um avanço nos estudos
da bacia carbonífera de Moatize. Os trabalhos de Ribeiro (1953), CCM (1954 a
1957), Longyear Co (1955), Walton (1956), Almeida (1958), Freitas (1959), Koch
(1961), C.C. M (1962 a 1963) trouxeram uma enorme contribuição para o
reconhecimento geológico detalhado das Bacias de Moatize e Revúboè. Esses
estudos resultaram em vários trabalhos nomeadamente: elaboração de um mapa
fotogramétrico na escala 1:20.000, descrição paleobotânica da flora fóssil da Bacia
Carbonífera de Moatize e da área de Malawi, descrição das potencialidades mineiras
de Moçambique, elaboração do livro sobre formações do Karoo: geologia, e o
desenvolvimento econômico e social de Moçambique, elaboração de uma coluna
estratigráfica da Bacia de Moatize que resultou em um mapa à escala 1:50.000 da
área de Moatize-Revúboè, e por último a publicação de um relatório sobre geologia
do gráben de Moatize que culminou com a elaboração do mapa sobre as
características geológicas-mineiras da Bacia do Rio Zambeze: área de Moatize,
escala 1:10.000 da zona de exploração de carvão, respectivamente.
O terceiro periódo, Pós-Independência (1975) foi marcado por uma fase de
estagnação devido a guerra civil que durou 16 anos. Como forma de avançar com os
estudos das bacias, o Governo transformou a CCM e criou a Empresa Nacional de
Carvões (CARBOMOC E.E.) em 1978. Essa empresa, nos finais de 1970 e início de
1980 elaborou-se um plano de desenvolvimento das minas de Moatize em
coordenação com a ex-República Democrática Alemã (RDA) e a ex-República da
União Socialista Soviética (URSS). Esta coordenação contribuiu para a realização
de estudos geológicos, de reservas, das propriedades tecnológicas, da viabilidade,
de aplicações industriais do carvão e das possibilidades da abertura de uma mina a
céu aberto na região de Moatize. No entanto, a década 80 foi o marco de estudos
geólogicos-mineiros

da

viabilidade

econômica

para

o

desenvolvimento

e

alargamento das minas de carvão de Moatize e bacias vizinhas (Minjova e
Sanângoè), como exemplo houve estudos da LKAB International-Suècia (Report on
phase 1 coal exploration program in areas east of Moatize, Province of Tete - 1981),
AUSTROMINERAL – Austria (1985), EDP – CIMPOR da Tixeira Duarte, Portugal
(1986, 1987); Trans-Natal Coal Corporation Limited-Àfrica do Sul (Moatize Summary,
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1990), entre outros. Foi também notável durante a década 90 contribuições de vários
estudiosos em temas relacionados com o carvão de Moatize, como Sousa (1972a)
que elaborou um Plano de investigação sobre a Bacia Carbonífera de Moatize e em
1972 fez um estudo petrográfico dos carvões da zona de Moatize. Voland (1981)
escreveu sobre o Karoo em Moçambique, descrevendo as Formações e unidades
litoestratigráficas, tectônica e produção mineira de Moatize; Afonso (1984) escreveu
sobre o ambiente geológico dos carvões gondwânicos de Moçambique; Vasconcelos
(1988); Vasconcelos e Santos (1988-1989) fizeram estudos mineralógicos,
petrográficos e geológicos dos carvões de Moatize; Vasconcelos (1995) contribuiu
para o conhecimento dos carvões da Bacia Carbonífera de Moatize, Província de
Tete.
A partir dos anos 2000, realizaram-se vários trabalhos de Mapeamento
geológico de Moçambique, tendo como destaque os trabalhos do GTK Consortium
(2006b), Notícia Explicativa Volume 2, Folhas Mecumbura (1631), Chioco (1632),
Tete (1633), Tambara (1634), Guro (1732,1733), Chemba (1734), Manica (1832),
Catandica (1833), Gorongosa (1834), Rotanda (1932), Chimoio (1933) e Beira
(1934), na escala 1:250 000 com incidência na região centro de Moçambique, onde
está localizada a área de estudo. Também temos o trabalho de Vasconcelos (2005)
que aborda a Geologia da Bacia Carbonífera carvão de Moatize. Em 2004 apareceu
a mineradora internacional (Vale Moçambique), e em 2006 foi realizado o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA), importante para a exploração do carvão que culminou com
a elaboração do Relatório do Impacto Ambiental (RIMA) (Vale Moçambique, 2015).
Este conjunto de estudos geológicos realizados na bacia carbonífera de Moatize
contribuiu

de

grosso

modo,

para

o

conhecimento

geológico

da

região,

reconhecimentos da qualidade e potencialidades de carvão, exploradas atualmente.
Findo, o enquadramento geológico da região de Moatize, o capítulo que se
segue aborda sobre aspectos legais sobre mineração e meio ambiente em
Moçambique.
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CAPÍTULO 3. ASPECTOS LEGAIS SOBRE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE EM
MOÇAMBIQUE
3.1. Legislação Mineral
3.1.1. Lei de Minas
A Lei 14/2002, denominada Lei de Minas, de 26 de junho de 2002, regulou até
2014 os termos do exercício dos direitos e deveres relativo ao uso e aproveitamento
dos recursos minerais com respeito pelo meio ambiente, com vista à sua utilização
racional e em benefício da economia nacional. Em 2014 algumas alterações foram
feitas na presente legislação, a qual foi revogada pela Lei n.º 20/2014, de 18 de
Agosto.
Segundo o Capítulo II, Seção 1, Artigo 5, a obtenção dos direitos minerários
ocorre por meio dos seguintes títulos mineiros e autorizações:
a) Licença de reconhecimento;
b) Licença de prospecção e pesquisa;
c) Concessão mineira;
d) Certificado mineiro;
e) Senha mineira.
A licença de reconhecimento (Artigo 8) confere ao seu titular o direito de, na
área de reconhecimento: obter acesso, entrar ou sobrevoar para realizar, sem
exclusividade o reconhecimento; obter e remover amostras; ocupar a terra e erguer
quaisquer instalações temporárias, acampamentos, construções ou edifícios
necessários à execução do reconhecimento, com observância das leis em vigor;
usar a água, madeira e outros materiais necessários para o reconhecimento, com
observância das leis em vigor. O prazo máximo da licença de reconhecimento é de
dois anos. A licença é pessoal e intransmissível (Artigo 7).
A Licença de prospecção e pesquisa (Artigo 11) confere ao titular o direito de
ter acesso à área que é objeto de prospecção e pesquisa; pesquisar em regime de
exclusividade os recursos minerais abrangidos pela licença e levar a cabo ações e
trabalhos que sejam necessários para atingir este objetivo; pesquisar os minerais
que possam ocorrer na área; colher, remover e exportar exemplares e amostras que
não excedam os limites aceitáveis para fins de prospecção e pesquisa, de acordo
com os padrões e critérios a definir em regulamento; proceder a amostragem e fazer

41

ensaios de processamento e minério que não excedam os limites aceitáveis para a
determinação do potencial mineiro; vender, mediante autorização, exemplares e
amostras obtidas para fins de prospecção e pesquisa e de amostragens e ensaios
de processamento; usar a água, madeira e outros materiais necessários para o
reconhecimento, com observância das leis em vigor; receber uma indenização,
desde que a atividade de prospecção e pesquisa tenha sido executada por mais de
dois anos.
A Concessão mineira (Artigo 15) concede ao titular o direito de usar e ocupar
a terra e realizar em regime de exclusividade, a explotação dos recursos minerais
identificados na fase de pesquisa e levar a cabo as operações e trabalhos
necessários; utilizar a terra e erguer quaisquer instalações ou infraestruturas
necessárias para realizar as operações de exploração mineral; utilizar a água,
madeira e outros materiais necessários para o reconhecimento, com observância
das leis em vigor; usar partes da área que seja necessária para fins agrícolas e
pecuários ou criação de animais, em proporções adequadas ao consumo próprio;
armazenar, transportar, processar recursos minerais e desfazer-se de qualquer
desperdício; vender ou por outra forma alienar os produtos minerais resultantes da
exploração mineira. O titular de concessão mineira pode nos termos a regulamentar,
abandonar total ou parcialmente a área mineira objeto de concessão; Deve obter a
licença ambiental e a autorização específicas dentro de três anos a partir da data de
emissão da concessão mineira, sob pena de revogação desta; Deve iniciar o
desenvolvimento mineiro dentro de vinte e quatro meses a partir da data da emissão
da última licença ou autorização exigida; iniciar a produção mineira no prazo máximo
de trinta e seis meses, contados da data da emissão da última licença ou
autorização exigida nos termos da lei; manter o nível de produção proposto no plano
de lavra da mina e aprovado pelo Ministério; manter balancetes adequados da
mineração e outros negócios levados a cabo na área de mineração e da venda ou
alienação dos recursos minerais obtidos, bem como ter os livros que forem
legalmente exigidos.
O Certificado Mineiro confere ao respectivo titular o direito de, na área do
certificado: ocupar, usar a terra e realizar, em regime de exclusividade, operações
mineiras de pequena escala, relativas a recursos minerais e levar a cabo as
operações de exploração e trabalhos necessários; usar a terra e erguer instalações
ou infraestruturas temporárias necessárias para realizar operações de exploração
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mineira; utilizar a água, madeira e outros materiais necessários para o
reconhecimento, com observância das leis em vigor; armazenar, transportar,
processar recursos minerais e desfazer-se de qualquer desperdício com observância
das leis em vigor; vender ou alienar produtos minerais resultantes da exploração
mineira; requerer uma concessão mineira. O titular de um certificado mineiro deve:
 Submeter as informações e os relatórios periódicos;
 Permitir investigações científicas por instituições do Estado e educacionais
nos termos previstos no artigo 39 da presente Lei;
 Manter a área certificada e as operações mineiras em estado seguro em
cumprimento dos regulamentos de gestão, saúde e de segurança minerais;
 Cumprir com as exigências de proteção, gestão e restauração ambiental;
 Permitir o acesso através da área do certificado a qualquer terra contígua
desde que tal não interfira com as operações mineiras;
 Permitir a construção e utilização na área do certificado de valas, canais,
condutas, gasodutos, esgotos, drenagens, fios, linhas de transporte de
energia, estradas e infraestruturas públicas, desde que não interfiram com as
operações mineiras;
 Compensar os utentes da terra por quaisquer danos à terra e propriedades
resultantes das operações mineiras;
 Demarcar e manter os limites da área de certificado
A Senha mineira (Artigo 19) é a área declarada onde seja apropriado o uso de
métodos não sofisticados de prospecção e pesquisa, extração e processamento e
atende-se à natureza e características da área. A senha mineira é atribuída por um
período de doze meses e pode ser prorrogada por períodos iguais. É pessoal e
intrasmissível. Confere ao detentor dos direitos de realizar em regime não exclusivo
operações minerais artesanais de qualquer recurso mineral, armazenar, transportar
e vender os recursos minerais extraídos e desfazer-se de forma segura do
desperdício. O detentor da senha mineral deve:
 Ser portador da senha sempre que estiver envolvido em operações minerais;
 Manter as operações minerais em estado seguro, em cumprimento dos
regulamentos de gestão, saúde e segurança mineiras;
 Cumprir com as exigências de proteção, gestão e restauração ambiental, ao
abrigo da legislação em vigor;
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 Respeitar os termos e condições que estejam estabelecidos na senha;
 Devolver a senha em caso de revogação da presente.

3.1.2. Nova Lei de Minas
Em 2014, entraram em vigor duas novas leis, a n.º 20/2014, de 18 de Agosto
(Lei de Minas) (Anexo A) e a Lei n.º 21/2014, de 18 de Agosto (Lei dos Petróleos)
revogando, respectivamente, a Lei n.º 14/2002, de 26 de Junho, e a Lei n.º 3/2001,
de 21 de fevereiro, e demais legislação que contrarie a Lei de Minas e a Lei dos
Petróleos. A aprovação da referida legislação surgiu no contexto das significativas
descobertas de recursos minerais e hidrocarbonetos em Moçambique.
Esta nova Lei de Minas altera alguns aspectos da Lei de 2002, considerando
a supressão da Licença de Reconhecimento, que é consumida pela Licença de
Prospecção e Pesquisa. A Licença de Prospecção e Pesquisa passa a contemplar
dois prazos: 2 anos, no caso de recursos minerais para construção (renovável, por
uma única vez, por igual período), e 5 anos, para os restantes recursos minerais
(renovável, por uma única vez, por um período de 3 anos). São introduzidas as
seguintes licenças, no âmbito da comercialização de produtos minerais:
 Licença de Tratamento Mineiro;
 Licença de Processamento Mineiro;
 Licença de Comercialização de Produtos Minerais.
A Lei de Minas pretendeu assegurar ganhos “justos” para o Estado
moçambicano, bem como maior controle da atividade mineira. Quaisquer
transmissões de direitos e obrigações atribuídos ao abrigo de títulos e/ou direitos
mineiros, diretas ou indiretas, passam a estar sujeitas à aprovação do Governo. Foi,
ainda, criado o Instituto Nacional de Minas, entidade que regula a atividade mineira
em Moçambique. A Lei de Minas regula também diversos aspetos relacionados com
conteúdo local e ambiente.
A Lei de Minas contém um número significativo de alterações face ao anterior
regime. Entre outras, constituiu-se a obrigatoriedade de os titulares de direitos
mineiros adquirirem bens e serviços acima de determinado valor mediante concurso
público. E, na escolha da melhor proposta, deve ser dada preferência a produtos e
serviços locais.
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A posição do Estado é reforçada através da criação de entidades reguladoras
e supervisoras do sector, (a) a Inspeção Geral dos Recursos Minerais, para
supervisionar o cumprimento das normas legais que regulam a atividade mineira e a
segurança técnica; (b) a Alta Autoridade da Indústria Extrativa, a ser estabelecida
até 18 de Agosto de 2015, apesar de as respectivas competências não se
encontrarem, ainda, definidas; e (c) o Instituto Nacional de Minas, entidade
reguladora responsável pelas diretrizes para a participação do sector público e
privado na pesquisa, exploração, tratamento, exportação e importação de produtos
mineiros e seus derivados.
Para efeitos da presente lei, a titularização mineira (Artigo 5) é feita através
de: Licença de prospecção e pesquisa - atribuída a pessoa coletiva, constituída e
registrada em Moçambique, que demonstre ter capacidade técnica e financeira para
o efeito. Os prazos de validade para as licenças são de: (a) dois anos, para a
exploração de recursos minerais para a construção, renováveis uma vez por igual
período; ou (b) cinco anos, para a exploração de outros recursos minerais, incluindo
água mineral, renovável, por uma vez, por três anos.
A Concessão Mineira - necessária para operações e trabalhos para
desenvolvimento, extração, tratamento e processamento mineiro, e a posterior
disposição dos produtos minerais. A concessão mineira pode ser atribuída por um
período de até 25 anos, prorrogável por igual período, sempre atendendo à vida
econômica da mina e desde que o respectivo titular cumpra os deveres legais. Antes
de iniciar os trabalhos de desenvolvimento ou de mineração na área da concessão,
o titular da concessão deve obter a aprovação do plano de indemnização e
reassentamento, para além da licença ambiental e do direito de uso e
aproveitamento da terra. Caso a área da concessão, declarada como área
disponível, abranja, parcial ou totalmente, espaços ocupados por famílias ou
comunidades, implicando o seu reassentamento, a empresa é obrigada a indemnizar
os visados. Nestes casos, para atribuição da concessão, é obrigatória a integração
no contrato mineiro de um memorando de entendimento quanto às condições de
reassentamento a ser celebrado entre o Governo, o titular do projeto mineiro e as
comunidades locais. O âmbito e alcance deste memorando estão por regulamentar.
Contrariamente ao disposto na Lei de Minas de 2002, ao abrigo desta Lei, o titular
da concessão pode abandonar total ou parcialmente a área mineira objeto da
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concessão mineira, de acordo com o plano de reabilitação e de encerramento da
mina.
 Certificado Mineiro
O Contrato Mineiro - os titulares de licença de prospecção e pesquisa ou de
concessão mineira poderão ver ser-lhes reconhecido o seu direito à negociação de
um contrato mineiro com o Governo ou mesmo verse obrigados a negociá-lo e
celebrá-lo. Desse contrato deverão constar cláusulas obrigatórias, incluindo a
participação do Estado, obrigações destinadas a assegurar razão de emprego local
e treino profissional (Local Content), envolvimento das comunidades locais e
benefícios do projeto, incentivos para o titular do projeto para a adição do valor dos
minérios e ações de responsabilidade social.
 Senha Mineira
Licença de Tratamento Mineiro - cobrindo as atividades de tratamento de
minérios minerais radioativos;
Licença de Processamento Mineiro - para as atividades de processamento de
minérios e, também, de minerais radioativos atribuídos a pessoa coletiva constituída
e registrada em Moçambique para levar a cabo operações de tratamento mineiro. O
tratamento de minerais radioativos exige, para além desta licença, autorização a
emitir nos termos da legislação aplicável à energia atômica e aos minerais
radioativos;
Licença de Comercialização de Produtos Minerais - permitindo a compra e venda
de produtos minerais, visa a comercialização de produtos minerais e é atribuída
apenas a nacionais, pessoas físicas ou coletivas, moçambicanas.
 Legislação Específica sobre Recursos Minerais
Quadro 1 - Quadro institucional
1. Ministério dos Recursos Minerais (Decreto Presidencial n.º 20/2005, de 31 de Março e Diploma
Ministerial n.º 201/2005, de 23 de Agosto - Estatuto Orgânico) - Papel do Instituto Nacional de
Petróleos (tuleado pelo Ministro dos Recursos Minerais).
2. Ministério da Energia (Decreto Presidencial n.º 21/2005, de 31 de Março e Diploma Ministerial n.º
195/2005, de 14 de Setembro - Estatuto Orgânico.
Fonte: Moçambique, 2014.
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Quadro 2 - Leis específicas sobre recursos minerais
Leis específicas sobre recursos minerais
Lei n.º 14/2002, de 26 de Junho

Lei de Minas

Decreto n.º 62/2006, de 26 de Dezembro

Aprova o Regulamento da Lei de Minas

Decreto n.º 26/2004, de 20 de Agosto

Aprova o Regulamento Ambiental para a Atividade
Mineira

Decreto n.º 61/2006, de 26 de Dezembro

Aprova o Regulamento de Segurança Técnica e de
Saúde nas Atividades Geológico-Mineiras

Decreto n.º 16/2005, de 26 de Junho

Aprova o Regulamento de Comercialização de
Produtos Minerais

Leis específicas Sobre Petróleo e gás natural
Lei n.º 3/2001, de 21 de Fevereiro

Lei dos Petróleos

Decreto n.º 24/2004, de 20 de Agosto

Regulamento das Operações Petrolíferas

Decreto n.º 44/2005, de 29 de Dezembro

Aprova

o

Regulamento

da

Distribuição

e

Comercialização de Gás Natural
Diploma Ministerial n.º 272/2009, de 30 de

Aprova o Regulamento de Licenciamento das

Dezembro

Instalações e Atividades Petrolíferas
Legislação Fiscal

Lei n.º 11/2007, de 27 de Junho

Atualiza a legislação tributária da atividade mineira

Lei n.º 12/2007, de 27 de Junho

Sobre o Imposto sobre a produção do petróleo

Lei n.º 13/2007, de 27 de Junho

Aprova o regime de incentivos fiscais e aduaneiros
das atividades mineira e petrolífera

Decreto n.º 5/2008, de 9 de Abril

Aprova o Regulamento dos Impostos Específicos
da Atividade Mineira

Fonte: Moçambique, 2014.

Segundo Serra (2011) a legislação vigente apresenta os seguintes problemas:
 Os constrangimentos na interpretação do quadro jurídico-legal vigente;
 O cumprimento meramente formal da legislação ambiental;
 O

fraco

conhecimento

e

implementação

dos

instrumentos

jurídicos

internacionais e nacionais;
 A falta de coordenação intersetorial;
 A fraca ou nula fiscalização;
 A falta de uma visão global e estratégica do território e o (des) ordenamento
do território;
 A ameaça da falta de transparência na aplicação das receitas da exploração
do petróleo e gás natural.
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Concordando com alguns aspectos constatados pelo Serra (2011) importa
referir que os processos de negociação dos projetos de mineração não foram
transparentes, há em parte uma fraca fiscalização dos megaprojetos por parte do
governo, as atividades de monitoramento ambiental cabem às empresas, e para o
governo é enviado um relatório. A fraca coordenação intersetorial afeta a
participação ativa das instituições do governo na tomada de decisões.

3.2. Legislação sobre Meio Ambiente
A Lei do Ambiente (Lei 20/1997 de 1 de Outubro) tem como objetivo definir a
base jurídica para a boa utilização e gestão do ambiente e seus componentes com a
finalidade de formar um sistema de desenvolvimento sustentável em Moçambique.
A Lei do Ambiente aplica-se a qualquer atividade que possa ter um impacto
direto ou indireto sobre o meio ambiente. A lei requer que todas as atividades, que,
pela sua natureza, localização ou dimensão, sejam susceptíveis de causar impactos
ambientais significativos sejam licenciadas pelo Ministério para a Coordenação da
Acção Ambiental (MICOA), com base nos resultados de um processo de AIA.
Segundo esta lei, impacto ambiental é qualquer mudança do ambiente, para
melhor ou para prior, especialmente efeitos no ar, na terra, na água e na saúde das
pessoas, resultante de atividades humanas (Lei 20/97, Artigo 1). Não é permitida, no
território nacional, a produção, o depósito no solo e no subsolo, o lançamento para a
água ou para a atmosfera, de quaisquer substâncias tóxicas e poluidoras, assim
como a prática de atividades que acelerem a erosão, a desertificação, o
deflorestamento, ou qualquer outra forma de degradação do ambiente, fora dos
limites legalmente estabelecidos Lei no 20/97, Artigo 9).
Elencamos alguns dos princípios (Lei no 20/97, Artigo 4) que orientam a
legislação ambiental em Moçambique e que devem ser considerados no presente
estudo, considerando a mineração e os impactos ambientais gerados.
 Princípio 1: a utilização e gestão racionais dos componentes ambientais, com
vista à promoção da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e à
manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas;
 Princípio 2: o reconhecimento e valorização das tradições e do saber das
comunidades locais que contribuam para a conservação e preservação dos
recursos naturais e do ambiente;

48

 Princípio 3: o princípio da

precaução, com base no qual a gestão do

ambiente deverá priorizar o estabelecimento de sistemas de prevenção de
atos lesivos ao ambiente, de modo a evitar a ocorrência de impactos
ambientais negativos significativos ou irreversíveis, independentemente da
existência de certeza científica sobre a ocorrência de tais impactos;
 Princípio 5. a importância da ampla participação pública;
 Princípio 6: a igualdade, que garante oportunidades iguais de acesso e uso de
recursos naturais a homens e mulheres;
 Princípio 7: o princípio do poluidor-pagador, com base no qual quem polui ou
de qualquer outra forma degrada o ambiente, tem sempre a obrigação de
reparar ou compensar os danos daí decorrentes.
O Artigo 8º da Lei Ambiental requer que o Governo crie mecanismos
adequados de modo a envolver os diversos setores da sociedade civil, comunidades
locais e as organizações de proteção ambiental, na elaboração de políticas e
legislação apara a gestão dos recursos naturais do país.
O Artigo 9º relacionado com a poluição ambiental proíbe a produção e
depósito de quaisquer substâncias tóxicas e poluentes em solos, subsolos, água ou
da atmosfera, bem como a realização de atividades que tendem a acelerar a erosão
e a desertificação, desflorestamento ou qualquer outra forma de degradação do
meio ambiente, para além dos limites estabelecidos por lei.
O Artigo 11º prevê a proteção do patrimônio ambiental, cabendo ao governo
assegurar que o patrimônio ambiental, especialmente o histórico e cultural, seja
objeto de medidas permanentes de defesa e valorização, com o envolvimento
adequado das comunidades, em particular as associações de defesa do ambiente.
O Artigo 21º assegura o direito de acesso a justiça, concedendo a qualquer
cidadão que considere ter sido violados os direitos que lhe são conferidos por esta
lei, ou que considere que existe ameaça de violação dos mesmos, pode recorrer as
instâncias jurisdicionais para obter a reposição dos seus direito ou a prevenção da
sua violação. E que qualquer pessoa que, em consequência da violação das
disposições da legislação ambiental, sofra ofensas pessoais ou danos patrimoniais,
incluindo a perda de colheitas ou de lucros, poderá processar judicialmente o autor
dos danos ou da ofensa e exigir a respectiva reparação ou indemnização. Compete
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ao Ministério Público a defesa dos valores ambientais protegidos por esta lei, sem
prejuízo da legitimidade dos lesados para propor as ações referidas na presente lei.
Artigo 22º refere-se a possíveis embargos, considerando aqueles que se
julguem ofendidos nos seus direitos a um ambiente ecologicamente equilibrado
poderão requerer a suspensão imediata da atividade causadora da ofensa,
seguindo-se, para tal efeito, o processo do embargo administrativo ou outros meios
processuais adequados.
Artigo 26º trata da responsabilidade objetiva, que se constituem na obrigação
de pagar uma indemnização aos lesados todos aqueles que, independentemente de
culpa e da observância dos preceitos legais, causarem danos significativos ao
ambiente ou provocarem a paralisação temporária ou definitiva de atividades
econômicas, como resultado da prática de atividades especialmente perigosas.
O Artigo 30º considera a participação das comunidades com vista a garantir a
necessária participação das comunidades locais e a utilizar adequadamente os seus
conhecimentos e recursos humanos, o governo, em coordenação com as
autoridades locais, promoverá a criação de agentes de fiscalização comunitários.

50

Quadro 3 - Autoridades Institucionais Moçambicanas e as suas Responsabilidades

Instituição

Funções e Responsabilidades
- O MICOA é responsável por gerir a execução da política ambiental, ao promover a coordenação, assessoria, auditoria
e incentivo ao correto planejamento e uso dos recursos naturais do país. Na concretização destes objetivos, o
Ministério, entre outras entidades, é responsável pela promoção do desenvolvimento, de forma sustentável, no processo
de utilização de recursos naturais renováveis e não renováveis e pela proposta de políticas e estratégias de
desenvolvimento ambiental.

Ministério para a Coordenação
da Ação Ambiental (MICOA)

- O MICOA é a autoridade pertinente competente para esta AIA e está representado a nível provincial pela Direção
Provincial para a Coordenação da Acção Ambiental (DPCAA).
- A entidade responsável pela gestão da Avaliação de Impacto Ambiental com o MICOA é a Direção Nacional de
Avaliação do Impacto Ambiental (DNAIA). A DNAIA é responsável por propor a legislação adequada para
implementação direta e gestão ambiental, licenciamento ambiental, por gerir e coordenar o Processo de Avaliação de
Impacto Ambiental (AIA), rever os Relatórios de Estudos de Impacto Ambiental (REIA's ou RiMA), promover a
monitoramento dos impactos ambientais e realizar auditorias e a avaliação ambiental estratégica de políticas, planos e
programas.
- DINAPOT é a Direção Nacional de Planeamento e Ordenamento Territorial no MICOA. A DINAPOT é responsável,
entre outros, por propor políticas e legislação pertinentes, normas, regulamentos e diretrizes para as ações de
ordenamento territorial; por identificar a melhor localização de empreendimentos e projeto de desenvolvimento de
grande vulto; assessorar os órgãos locais na elaboração, implementação, controlo e gestão do uso e aproveitamento da
terra; emitir pareceres técnicos sobre os instrumentos de gestão territorial a nível nacional, provincial, distrital e das
autarquias locais, bem como sobre os processos de atribuição do direito de uso e aproveitamento de terra para as
zonas rurais, povoações, vilas e cidades onde não haja instrumentos de gestão territorial aprovados. A DINAPOT é
também responsável por participar nas ações de reassentamento das populações derivadas da implementação de
projetos de desenvolvimento e da ocorrência de calamidades naturais.
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- O MIREM é responsável pela orientação e implementação de políticas no contexto da investigação geológica, o
inventário e a prospecção de recursos minerais incluindo carvão e hidrocarbonetos. Na prossecução destes objetivo,
este Ministério, entre outras entidades, é responsável pela inventariação dos recursos subterrâneos em território
Ministério

dos

Recursos

Minerais (MIREM)

nacional e na Zona Económica Exclusiva (ZEE), por promover e controlar as atividades de exploração e prospecção
geológica e pela utilização racional dos recursos minerais. O MIREM é também responsável por promover e controlar as
atividades de produção, separação e processamento de petróleo bruto e gás natural e controlar o transporte destes até
ao ponto de entrega para exportação ou pontos de venda comercial em território nacional.
- As licenças necessárias para a estação de material inerte como areia / cascalho são concedidas pelo MIREM a nível
provincial (Direção Provincial dos Recursos Minerais e Energia).
- O MINAG é responsável por dirigir, planificar e assegurar a execução das políticas nos domínios da terra, agricultura,
pecuária, florestas, fauna bravia e hidráulica agrícola. Na materialização destes objetivo, este Ministério é responsável,
entre outros, pela administração, gestão, proteção e conservação dos recursos essenciais à atividade agrícola. O

Ministério

da

Agricultura

(MINAG)

MINAG é particularmente responsável pelo ordenamento do território, água, florestas, animais domésticos e animais
selvagens, a promoção da produção, agro-industrialização e venda comercial de insumos e produtos agrícolas e
investigação das ciências agrícolas, extensão rural e assistência técnica para os produtores.
- A Direção Nacional de Terras e Florestas (DNTF) é a entidade dentro do MINAG que tem autoridade, entre outros,
para assegurar a implementação da política nacional de terras, e a coordenação, promoção, desenvolvimento,
supervisão e monitorização das atividades relacionadas com o registo de propriedade, incluindo o levantamento
topográfico de terras em grande escala e armazenamento de imagens de satélite.
- O MINAG está representado a nível provincial pela Direção Provincial da Agricultura. Ao nível distrital, as questões
relacionadas com a agricultura encontram-se sob o domínio dos Serviços Distritais de Atividades Económicas.
- O MITUR é responsável pela direção, planejamento e implementação de políticas relacionadas com atividades

Ministério do Turismo (MITUR)

turísticas, a indústria hoteleira e similares e áreas de conservação para fins turísticos.
- As suas atribuições incluem a:
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• Promoção do desenvolvimento sustentável do turismo com vista à contribuição para o desenvolvimento social e
económico do país;
• Promoção da preservação da vida selvagem e a sua exploração como um dos componentes necessários ao
desenvolvimento do turismo;
• Contribuição para o aumento da receita do Estado através da promoção e desenvolvimento do turismo interno e
externo;
• Promoção do aumento das oportunidades de emprego com vista a garantir uma melhoria nos padrões de vida das
populações locais;
• Promoção do desenvolvimento do turismo com vista à contribuição do reforço da unidade nacional para melhorar o
conhecimento do país pelos seus cidadãos e de intercâmbios culturais com outras nações;
• Contribuição para o estabelecimento de uma política para o licenciamento da expansão do jogo em hotéis e
instalações semelhantes com o objetivo de melhorar a rede de turismo nacional e consequentemente melhorar a receita
do Estado;
• Promoção da formação profissional dos trabalhadores para melhorar a qualidade dos serviços fornecidos pelo sector.
- O MITUR está representado a nível provincial pela Direção Provincial do Turismo. Ao nível distrital, as questões
relacionadas com o turismo encontram-se sob o domínio dos Serviços Distritais de Atividades Económicas.
- O MITUR, juntamente com o MIREM e o INP, constituem-se como mediadores de eventuais conflitos relacionados
com o uso da terra entre operadores turísticos e as empresas petrolíferas.
- O MIC é responsável pela fiscalização dos sectores da indústria e comércio. As responsabilidades do MIC incluem:
• Fiscalizar a implementação da política de indústria do Estado;
Ministério

da

Comércio (MIC)

Indústria

e

• Encorajar, assistir e definir a localização atividades de empreendedorismo no âmbito da indústria nacional de
processamento de matéria bruta, em particular com relação à produção com vista à redução da importação ou adicionar
valor aos produtos de exportação;
• Promoção de iniciativas com vista a recuperação ou atualização do parque industrial nacional existente bem como a
aquisição de lucros de novos investimentos;
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• Fiscalização da política do Estado com respeito ao comércio agrícola, fornecimento e serviços de aprovisionamento;
• Promoção de ações necessárias para uma distribuição eficiente de bens de consumo e fatores de produção;
• Fiscalização e reforço do comércio externo em coordenação com outros organismos do Estado; e
• Promoção de uma base empreendedora para exportação no país e encorajamento de iniciativas destinadas ao
aumento e diversificação das exportações.
- O MIC está representado a nível provincial pela Direção Provincial da Indústria e Comércio. O nível distrital, questões
relacionadas com os sectores da indústria e comércio são da responsabilidade dos Serviços Distritais das Atividades
Econômicas.
- A EMODRAGA é uma entidade pública do governo responsável pela realização de dragagem em todo o país. O seu
Empresa

Moçambicana

Dragagem (EMODRAGA)

de

objetivo principal é manter os canais e vias de acesso abertos aos portos nacionais. A EMODRAGA também realiza
dragagem de construção para ampliação ou aprofundamento dos canais de acesso aos portos e participa em obras
hidráulicas nos portos e vias navegáveis.
- Os principais objetivos do Ministério da Saúde são:
• Promover e incentivar a resolução de problemas de saúde;
• Projetar e desenvolver programas de promoção e proteção da saúde e de prevenção e combate à doença;
• Prestar cuidados de saúde à população através do sector da saúde pública;
• Promover e apoiar o sector privado e sem fins lucrativos;
• Promover, supervisionar e apoiar um sistema comunitário para a prestação de cuidados de saúde;

Ministério da Saúde (MISAU)

• Estabelecer uma política de formulação farmacêutica e orientação para a sua implementação.
- A saúde da comunidade é uma prioridade do MISAU que possui uma Direção Nacional de Saúde Pública assim como
um Departamento de Saúde da Comunidade, estando a desenvolver diversos programas ao nível comunitário, incluindo
a prestação de melhores acessos aos serviços de saúde, participação da comunidade, fornecimento de recursos
humanos e financeiros e educação/capacitação em cuidados preventivos e curativos. Os focos principais desses
programas são a malária e o HIV/SIDA, a saúde infantil e a subnutrição.
- O MISAU está representado a nível nacional pela Direção Nacional de Saúde, a nível provincial pela Direção
Provincial da Saúde e ao nível distrital pela Direção Distrital de Saúde.
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- Os CFM são responsáveis por governar os portos e linhas férreas em Moçambique. O Porto de Pemba encontra-se
Caminhos

de

Ferro

de

Moçambique (CFM)

sob a alçada da divisão CFM Norte, que compreende os portos de Pemba e Nacala e as linhas ferroviárias associadas,
servindo o Malawi.
- A ANE é uma entidade pública autónoma responsável pela gestão da rede rodoviária cartografada de Moçambique.
- É responsável pela concepção, construção e manutenção de todas as estradas cartografadas, bem como pela seleção

Administração

Nacional

de

Estradas (ANE)

dos empreiteiros e pela gestão do respectivo contrato. No que respeita as estradas não-cartografadas, a ANE é
responsável por propor as regras a serem observadas pelos municípios no desenvolvimento e manutenção de vias
urbanas, bem como propor as regras a serem observadas pelos órgãos locais do estado durante a reabilitação e
manutenção de estradas. A Administração do Distrito é a nível distrital, a entidade responsável pelas estradas não
classificadas.
- As ARA são as entidades responsáveis pela gestão dos recursos hídricos em todo o país e incluem a ARA Sul, ARACentro, ARA-Zambeze, ARA-Centro Norte (a partir da Bacia do Rio Zambeze até à Bacia do Rio Lúrio, inclusive) e ARA-

Administração

Regional

Águas (ARA)

de

Norte (a partir da Bacia do Lúrio até o limite norte de Moçambique). A ARA-Norte é responsável pela gestão dos
recursos hídricos na área do Projeto.
- As suas responsabilidades incluem, entre outros, a análise de pedidos para o uso e aproveitamento da água, descarga
de efluentes, estação/uso de águas subterrâneas e emissão de licenças.

Fonte: Moçambique, 2014.
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3.3. Avaliação de Impacto Ambiental
Em Moçambique, um processo de AIA é uma exigência legal nos termos da
Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97 de 1 de Outubro) para qualquer atividade que possa
ter impactos diretos ou indiretos sobre o meio ambiente. O Artigo 15, da Lei do
Ambiente discorre sobre o Licenciamento Ambiental:
1. O licenciamento e o registro das atividades que pela sua natureza,
localização ou dimensão, sejam susceptíveis de provocar impactos significativos
sobre o ambiente, serão feitos de acordo com o regime a estabelecer pelo governo,
por regulamento específico.
2. A emissão da licença ambiental será baseada numa avaliação do impacto
ambiental da proposta de atividade, e precederá a emissão de quaisquer outras
licenças legalmente exigidas para cada caso.
O Artigo 16 da mesma lei aborda a Avaliação do Impacto Ambiental:
1. A avaliação do impacto ambiental terá como base um estudo de impacto
ambiental a ser realizado por entidades credenciadas pelo governo.
2. Os moldes da avaliação do impacto ambiental para cada caso, assim como
as demais formalidades, serão indicados em legislação especifica.
O Artigo 17 contempla o conteúdo mínimo do Estudo de Impacto Ambiental. O
estudo do impacto ambiental compreenderá, no mínimo, a informação seguinte:
a) Um resumo não técnico do projeto;
b) Descrição da atividade a desenvolver;
c) Situação ambiental do local de implantação da atividade;
d) Modificações que a atividade provocará nos diferentes componentes
ambientais existentes no local;
e) Medidas previstas para suprimir ou reduzir os efeitos negativos da atividade
sobre a qualidade do ambiente;
f) Sistemas previstos para o controle e monitorização da atividade.
A Lei 20/1997 foi regulamentada pelo Decreto n.º 45/2004 de 29 de Setembro
e pelo Decreto n.º 42/2008, que alterou os artigos 5, 15, 18, 20, 24, 25 e 28 do
Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental, aprovado pelo
Decreto n.º 45/2004, de 29 de Setembro.
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O artigo 2º do Decreto n.º 45/2004 indica que são regidos por regulamentação
específica, os Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) para as atividades de
prospecção, pesquisa e produção de petróleos, gás e indústria extrativa de recursos
minerais.
O Diploma Ministerial n.º 129/2006 aprovou a Diretiva Geral para Estudos do
Impacto Ambiental e o Diploma Ministerial n.º 130/2006 aprovou a Diretiva Geral
para a Participação Pública, no Processo de Avaliação do Impacto Ambiental.
Ambos enquadram-se no âmbito da Lei n.º 20/97, de 1 de Outubro, Lei do Ambiente
e do Regulamento Sobre o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental, aprovado
pelo Decreto n° 45/2004, de 29 de Setembro, no seu Capitulo 1, artigo 5, alínea b).
A Diretiva Geral para Estudos do Impacto Ambiental integra um conjunto de
orientações e parâmetros globais a que deverá submeter-se a realização da
avaliação do impacto ambiental nas diferentes áreas de atividade econômica e
social. O principal objetivo é a normalização dos procedimentos e a dotar os vários
intervenientes das linhas mestras que deverão orientar a realização dos EIAs. Para
tal prevê três categorias de projetos, sendo:
 Categoria A: projetos que, dada a sua natureza, podem causar grandes
impactos devido à atividade proposta ou à sensibilidade da área,
necessitando de um Estudo de Impacto Ambiental Completo. O Anexo I do
Regulamento especifica os desta categoria;
 Categoria B: projetos cujos impactos podem ser de curta duração,
intensidade, extensão, magnitude e/ou significância e necessitem de um
Estudo Ambiental Simplificado (EAS), com a exceção de alguns casos,
conforme especificado no Artigo 17.º do Regulamento;
 Categoria C: projetos que não requerem Avaliação Ambiental, mas contudo
devem aderir a uma boa gestão ambiental.
Todos os relatórios produzidos no âmbito da AIA devem ser disponibilizados
ao MICOA e publicados na internet. O proponente deverá elaborar um relatório final
contendo todos os comentários recebidos durante o Processo de Participação
Pública. Para mais informações sobre o Processo de Participação Pública.
Prazos para tomada de decisão
De acordo com o Decreto n.º 56/2010, o MICOA deve cumprir os seguintes
prazos para a tomada de decisão:
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a) Pré-avaliação - até 7 dias úteis;
b) Estudo de Pré-Viabilidade Ambiental e Definição do Âmbito (EPDA) e Termos
de Referência (TdR) - até 20 dias úteis; e
c) EIA - até 45 dias úteis.
Taxas aplicáveis
De acordo com o Decreto n.º 56/2010, está prevista uma taxa de 0,01% do
valor total do investimento para o licenciamento ambiental de um Projeto de
Categoria A e é disponibilizado para o Orçamento de Estado (60%), o Fundo de
Meio Ambiente (20%) e do Instituto Nacional de Petróleo (20%).
 Sobre as Licenças Ambientais
O referido Decreto dispõe sobre as licenças ambientais (Artigo 20): todas as
licenças ambientais de atividades em operação são válidas por um período de cinco
anos, renováveis por igual período, mediante requerimento, solicitando atualização
dirigido ao Ministério para Ação e Coordenação Ambiental, devendo para o efeito, no
caso de atividades de categoria A e B, pagar uma quantia no valor de 10.000,00MT
e 5000,00MT, respectivamente. A atualização das licenças de atividades referidas
no número anterior está condicionada à apresentação de um PGA atualizado, para o
caso das licenças de atividades de categoria A e B e do relatório de desempenho
ambiental nas condições previstas no documento de autorização, para as atividades
de categoria C. O requerimento para renovação deve ser submetido ao MICOA, até
cento e oitenta dias antes do termo da validade da licença. Ainda considerando o
Diploma Ministerial n.º 129/2006, a análise dos impactos da atividade sobre o meio
socioeconômico deve contemplar o efeito da atividade sobre as comunidades locais,
considerando:
a) Reação dos habitantes locais em relação à nova atividade e ainda em relação
aos

trabalhadores,

que

necessariamente

se

alojarão

na

região;

consequências para a atividade e a comunidade local;
b) Alterações demográficas: eventual estabelecimento de novas populações
e/ou deslocação de algumas existentes; movimentos migratórios; alterações à
estrutura etária local;
c) Alterações à estrutura econômica local e regional; situação das atividades
tradicionais sob as novas condições;
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d) Impactos na economia nacional; exportações, balanço energético, poupança
de meios financeiros, serviço da dívida (no caso de se recorrer a
financiamentos externos a título de empréstimo);
e) Alterações das condições de habitação, rede urbana, infraestruturas,
equipamentos sociais, acesso a áreas naturais;
f) Impactos da atividade sobre a saúde das populações afetadas, por efeito da
poluição atmosférica, hídrica, sonora ou outros fatores;
g) Alterações da estrutura socioeconômica, cultural e qualidade de vida em
geral, da população local e regional; eventuais alterações ao modo de vida;
h) Impacto na saúde ocupacional;
i) Impactos da atividade sobre o patrimônio cultural;
j) Efeitos sobre o patrimônio construído e arqueológico;
k) Efeitos sobre as tradições e o saber tradicional, sem pôr em causa o direito à
mudança de condições de vida; como capitalizar o patrimônio cultural em
termos econômicos e sociais, sem o subverter e destruir.

3.4. Regulamento sobre o Processo de Reassentamento
O novo Regulamento sobre o Processo de Reassentamento resultante de
atividades econômicas foi recentemente aprovado pelo Decreto n.º 31/2012, de 8 de
Agosto. Estabelece regras e princípios básicos sobre o processo de reassentamento
com a finalidade de providenciar oportunidades para melhorar a qualidade de vida
dos agregados familiares afetados.
O Artigo 4º lista os princípios orientadores do processo de reassentamento
resultantes das atividades públicas e privadas. Estes são:
 Princípio da Coesão Social - o reassentamento deve garantir a integração
social e restaurar o nível de vida das pessoas afetadas para uma melhor
qualidade de vida;
 Princípio da Igualdade Social - todos aqueles afetados pelo reassentamento
têm direito à restauração ou criação de condições iguais ou acima das
condições de vida anteriores;
 Princípio do Benefício Direto - a todos aqueles afetados devem ser dados à
oportunidade de beneficiar diretamente do empreendimento e dos seus
impactos socioeconômicos;
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 Princípio da Equidade Social - adequando da fixação das populações em
novas áreas, o acesso aos seus meios de subsistência, aos serviços sociais e
recursos disponíveis deve ser tido em consideração;
 Princípio da Não-Alteração do Nível de Renda - permite que os reassentados
tenham a oportunidade de restabelecer o seu nível anterior de rendimento
básico;
 Princípio

da

Participação

Pública

-

garantir

que

o

processo

de

reassentamento inclui a auscultação das comunidades locais e de outras
partes interessadas e afetadas pela atividade;
 Princípio da Responsabilização Ambiental - quem polui ou degrada o meio
ambiente é obrigado a restaurar ou compensar pelos danos resultantes; e
 Princípio da Responsabilidade Social - o investidor deve criar infraestruturas
sociais que promovam a aprendizagem, lazer, desporto, saúde, cultura e
outros projetos de interesse comunitário.
A Vale elaborou e executou um Plano de Ação de Reassentamento (PAR)
para as comunidades, o qual foi estruturado de acordo com o Artigo 21º do Decreto
n.º 31/2012. O PIR identifica o quadro conceptual para o desenvolvimento do futuro
Plano de Acção de Reassentamento (PAR). O PAR será elaborado de acordo com a
legislação moçambicana e o Padrão de Desempenho 5 da International Finance
Corporation: Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário, em estreita ligação
com as comunidades afetadas. O PAR será consistente com as metas, os objetivos,
os princípios e processos descritos no PIR, e será concebido para abordar as
condições específicas, as características e as necessidades da população e dos
empreendimentos afetados pela deslocação física e econômica.
O Decreto nº 26/2004, de 20 de Agosto. Regulamento Ambiental para a
Atividade Mineira. Nesse regulamento, os termos seguintes têm o significado adiante
indicado, salvo se o contexto em que se inserem exigir outro entendimento:
 Atividade de nível I - Operações mineiras de pequena escala levadas a cabo
por indivíduos ou cooperativas, bem como as atividades de reconhecimento,
prospecção e pesquisa que não envolva métodos mecanizados;
 Atividade de nível II - Operações mineiras em pedreiras ou atividades de
extração e de exploração de outros recursos minerais para construção,
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atividades de prospecção, pesquisa e atividades mineiras que envolvam
equipamento mecanizado, bem como os projetos piloto;
 Atividade de nível III - Operações mineiras não incluídas nas definições
anteriores e que envolvam métodos mecanizados;
No âmbito do regulamento as seguintes definições são adotadas:
 Avaliação de impacto ambiental: instrumento de gestão ambiental preventiva
e que consiste na identificação e análise prévia qualitativa e quantitativa dos
efeitos ambientais benéficos e perniciosos de uma atividade proposta;
 Licença ambiental: é o certificado confirmativo da viabilidade ambiental de
uma atividade proposta, emitida pelo Ministério que superintende a área
ambiental, para o exercício de atividade mineira de nível 3.
O

diploma

evidencia

forte

preocupação

com

as

comunidades

locais:

designadamente, determina-se que uma percentagem das receitas geradas pelas
atividades mineiras deverá ser revertida para o desenvolvimento das comunidades
locais, bem como que a celebração de um memorando de entendimento com as
comunidades locais constitui requisito para a obtenção dos direitos de exploração
relevantes. A Lei de Minas regula também diversos aspetos relacionados com
conteúdo local e ambiente.
No capítulo que se segue iremos abordar as generalidades sobre a mineração
de carvão na Bacia carbonífera de Moatize.
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CAPÍTULO 4. MINERAÇÃO DE CARVÃO NA BACIA CARBONÍFERA DE
MOATIZE
Neste capítulo é apresentada a descrição da gênese do carvão mineral na
Bacia carbonífera e a explotação do carvão em Moatize.

4.1. Gênese do carvão mineral
Moçambique é um país rico em recursos minerais, na qual fazem parte vários
tipos de litologias com idades que vão desde o Arqueano ao Quaternário (GTK
Consortium, 2006a). O potencial geológico local é constituído por minerais
metálicos, não metálicos, hidrocarbonetos e o carvão mineral que se destaca na
área de estudo. O carvão mineral é considera uma rocha, segundo vários autores:
“[...] rocha sedimentar, essencialmente constituída por restos vegetais em diferentes fases de
evolução, geradas em bacias sedimentares pouco profundas e mais ou menos confinados ao
abrigo do ar, sob ação de bactérias anaeróbias” (CARVALHO, 2006).
“[…] rocha combustível gerada por atuação de processos diagenéticos induzidos por calor e
pressão principalmente devidos ao soterramento profundo, sobre restos vegetais continentais
e subaquáticos, acumulados em antigos ambientes paludiais [...]” (SUGUIO, 1998).
“[…] rocha combustível que contêm mais de 50% do seu peso e mais de 70% do volume do
material carbonáceo, na qual é formada por compactação ou por endurecimento de plantas
remanescentes, similar aos depósitos de turfa.” (SCHOPF, 1956 apud LEVANDOWSKI,
2009).

Para Guerra e Guerra (2011), a origem do carvão mineral, é explicada por
duas correntes, nomeadamente: a autóctone e alóctone A primeira corrente sustenta
que a hulha é oriunda da decomposição das grandes florestas no próprio local
enquanto que a segunda considera proveniente da sedimentação de detritos
vegetais carregados pelo deflúvio superficial. À luz dos autores supracitados, podese afirmar que O carvão mineral é uma rocha sedimentar combustível originada pela
deposição de restos de vegetação e posterior decomposição por ação das bactérias
anaeróbicas. Com a influência do tempo, pressão e tectônica, esses materiais
vegetais são soterrados em bacias sedimentares, pouco profundas, formando dessa
forma as jazidas de carvão.
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De acordo com o World Coal Institute - WCI (2007), o material vegetal
soterrado, após milhões de anos sofre alterações das suas propriedades físicas e
químicas, conhecidas como estágios de carbonificação ou rank, com o tempo
evoluem formando quatro (4) tipos ou classes de carvões nomeadamente: turfa,
linhito, hulha ou carvão betuminoso e antracito (Figura 4.1). Essas classes de carvão
refletem as diferentes fases da metamorfose do carbono e das plantas até ao carvão
puro (BAILEY et al., 2011). A turfa é formada na primeira fase do processo, tem um
baixo valor calorífico e resulta das transformações microbianas anaeróbicas do
material vegetal. As plantas permanecem na turfa, e gradualmente perdem a H2O e
ganham o CO2, como resultado de altas temperaturas e pressões. Assim,
sucessivamente são convertidos para linhito, carvão betuminoso e antracito.

Figura 4.1 - Formação do Carvão mineral. (Fonte: Modificado do MYBRAIN SOCIETY, 2014)

A qualidade do carvão é determinada pelo conteúdo de carbono, que
aumenta com os estágios de carbonificação (WCI, 2007). Portanto, quanto maior for
o teor de carbono, mais puro se considera o carvão. Assim sendo, o antracito é
considerado o mais puro dos carvões, apresenta um conteúdo de carbono superior a
90%, menor índice de umidade (0,9%) e maior poder calorífico, seguido do carvão
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betuminoso (hulha), mais utilizado como combustível nas indústrias, com cerca de
75 a 90% de carbono e baixa umidade.
Entretanto, independentemente do rank, a principal aplicação do carvão é de
servir como combustível ou fonte energética. Os carvões de baixo “rank” (linhito e
carvão sub-betuminoso) são tipicamente quebradiços e de aparência fosca,
apresentam um alto índice de umidade e baixo teor de carbono, possuindo
consequentemente um baixo poder calorífico. Os de alto “rank” (carvão betuminoso
e antracito) são mais resistentes, de aparência vítrea e preta, com baixa umidade e
um alto teor de carbono, possuindo um alto poder calorífico (Figura 4.2). De acordo
com Suguio (2003), os carvões de alto rank são classificados por betuminosos,
típicos da bacia carbonífera de Moatize, e importantes para indústria moderna,
podendo ser utilizados nas termelétricas e na siderurgia, como matéria-prima na
fabricação de diversos tipos de plásticos, compostos químicos, e também podem
servir de fonte energética para indústrias de produção de ferro, aço e cimento.

Figura 4.2 - Estágios de carbonificação de carvão e seus usos (Fonte: Modificado do WCI, 2007).
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No entanto, apesar dos graves impactos sobre o meio ambiente, o carvão
ainda é uma das importantes fontes de energia no mundo (ANEEL, 2003). Conforme
o mesmo relatório, a abundância das reservas, distribuição geográfica das reservas,
baixos custos e estabilidade nos preços, relativamente a outros combustíveis,
sustentam a sua importância na matriz energética mundial.

4.2. Explotação do carvão na Bacia Carbonífera de Moatize
Na área de estudo, a explotação de carvão é feita a céu aberto, na camada
Chipanga (36 metros de espessura) considerada a maior e economicamente viável
de toda série produtiva. Nesta região, existem três (3) mineradoras a operar,
nomeadamente: a brasileira Vale SA, australiana Rio Tinto Coal Mozambique
(atualmente Consórcio indiano International Coal Ventures Limited) e Sul Africana
Minas Moatize Ltda (Figura 4.3) produzindo o carvão térmico e metalúrgico. Dessas
multinacionais, a Vale Moçambique detém da maior concessão mineira, prevendo
produzir cerca de 11 milhões de toneladas de carvão (metalúrgico e térmico) por
ano, seguida da Riversdale (ICVL atualmente), com produção aproximada a 6
milhões de toneladas/ano carvão de coque, 2 milhões de toneladas/ ano de carvão
térmico e 4 milhões/ano de carvão para queima na central térmica em Moatize
(DAVID e SELEMANE, 2012).

Figura 4.3 - Localização das minas de carvão no distrito de Moatize (Modificado de Matos e Medeiros,
2012).
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O auge da mineração de carvão na Bacia carbonífera de Moatize foi em 2004,
quando a CVRD, maior concessionária de carvão em Moatize, venceu o concurso
internacional para os direitos de mineração para a explotação de carvão em
Moçambique, conforme previa a Lei de Minas no 14/2002. Após a concorrência com
outras companhias mineiras, a sua vitória está relacionada ao capital, mão de obra
qualificada, maquinaria e politicas de sustentabilidade ambiental que esta empresa
possui. O reconhecimento desta empresa em Moçambique ocorreu com a assinatura
do memorando de entendimento em 2004. Em 2007 o Governo Moçambicano
concedeu a Licença de exploração do carvão de Moatize, marcando também o inicio
dos primeiros investimentos nas áreas de infraestruturas, equipamentos e projetos
sociais na região. De acordo com Mosca e Selemane (2011), a explotação de carvão
teve início em Maio de 2011 cujo primeiro carregamento foi enviado ao Porto da
Beira para sua exportação. Um ano depois, instalou-se o parque industrial da Vale,
que decorria com a preparação dos planos para o reassentamento das comunidades
locais (SELEMANE, 2010; MOSCA e SELEMANE, 2011).
A australiana Riversdale Mining Ltda (atualmente ICVL) é a segunda maior
empresa de mineração de carvão em Moatize, opera em Moçambique desde 2006,
detentora de 18 títulos minerários, tutelados pelas suas três subsidiárias: Riversdale
Moçambique Ltda (Rivmoz), detentora do Projeto Benga; Riversdale Ventures
Moçambique Ltda (RivVen) detentora de 11 licenças de prospecção e pesquisa, e a
Riversdale Capital Moçambique Lda (RivCap) que detêm 6 licenças de prospecção e
pesquisa incluindo o Projeto Zambeze que afetará a zona do aeroporto de Chingodzi
(SELEMANE, 2010).
A qualidade do carvão da Bacia carbonífera de Moatize é do alto rank, tipo
betuminoso, com teor de voláteis variando de alto a baixo, ocasionalmente
antracíticos em algumas áreas (DNG, 2006). São mais ricos em vitrinita do que em
inertinita, o teor de liptinita é muito baixo, de enxofre é variável, e apresentam
elevado nível de cinzas moderado.
A exploração do carvão de Moatize pela Vale Moçambique (empresa Brasil) é
efetuada através de mineração a céu aberto (Figura 4.4) usando usado o strip
mining, por ser o método clássico de lavra a céu aberto para carvão e por melhor se
adequar à configuração do terreno de Moatize e as condições geológicas o
permitem.
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Figura 4.4 - Mina de carvão da Vale Moçambique (Fonte: autor, 2015).

O carvão produzido na mina da Vale Moçambique, a maior parte é destinada
a comercialização para o abastecimento dos mercados globais da Ásia, Europa,
Médio Oriente e o Brasil no mercado internacional (SELEMANE, 2010). A outra parte
se prevê que venha ser utilizada numa Central térmica de 1.500MW a ser instalada
em Moatize (CIP, 2009). Porém, após a queima do carvão pode-se produzir energia
para as indústrias de produção de aço e ferro. Também é importante recurso de
produtos químicos usado na fabricação de medicamentos, fertilizantes, pesticidas e
outros produtos.
A mina da Vale Moçambique prevê produzir na fase de plena explotação,
cerca de 26 milhões de toneladas de carvão bruto por ano cujo inicio da produção foi
2011. Assim, após o tratamento do carvão obtém-se cerca de 85 milhões de
toneladas por ano de carvão de coque e dois milhões de toneladas por ano de
carvão para a queima, ambos para a exportação. O carvão restante obtido do
tratamento do carvão bruto ROM (run of mine), tem teor de cinzas demasiado
elevado para poder comercializar (CIP, 2009).
São usadas várias tecnologias de separação física na limpeza e preparação
do carvão. Depois que o carvão não selecionado (run-of-time coal) bruto é
esmagado, ele é separado em vários segmentos medidos para um tratamento
adequado. Material como quantidades de carvão de cerca de 10 a 150 mm (0.4 a 6)
em cumprimento é sempre tratado usando uma tecnologia conhecida como meio de
separação densa. O meio de separação densa é muitas vezes um líquido com uma
densidade menor relativamente a do carvão. O carvão pode ser separado de várias
outras impurezas, sendo colocada em flutuação num tanque contendo o líquido de
alta densidade, que é várias vezes uma suspensão de magnetita em pó. Os
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fragmentos de pequeno tamanho são tratados de várias formas. No método de
flotação em espuma, as partículas de carvão são removidas numa espuma
produzida pelo sopro de ar numa água de banho que contém um reagente químico.
As bolhas atraem o carvão, mas não as impurezas e são absorvidas para recuperar
os fragmentos pequenos. Depois do tratamento, os fragmentos de pequena
dimensão são separados ou mesmo desidratados ou colocados à secagem e depois
recombinados antes de serem submetidos à amostra final e aos procedimentos de
controle de qualidade.
Em Moçambique, o escoamento de carvão é realizado pela linha férrea que
liga o distrito de Moatize ao Porto da Beira (cerca de 600 km) e outra que liga
Moatize ao Porto de Nacala reduzindo a circulação de caminhões de carga de
carvão (VALE, 2006). Chegado ao Porto da Beira e Nacala, o carvão é depositado
nos terminais de carvão, estocado e exportando para comercialização no mercado
internacional.
O próximo capítulo apresenta as formas de uso do solo, distribuição das
comunidades locais na área de estudo e os parâmetros físico-quimicos investigados
nas águas superficiais da região de Moatize.
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CAPÍTULO

5.

USO

DO

SOLO

E

PARÂMENTROS

FÍSICO-QUÍMICOS

INVESTIGADOS
Neste capítulo serão descritos as formas de uso do solo e a distribuição das
comunidades locais, seguido dos parâmetros físico-químicos investigados em águas
superficiais da área de estudo, e a abordagem das Normas que regulam a qualidade
de águas superficiais em Moçambique e no Brasil.

5.1. Usos do solo e distribuição das comunidades locais
O desenvolvimento de qualquer tipo de atividade socioeconômica gera um
determinado tipo de ocupação, com consequentes modificações no meio ambiente.
O estímulo à ocupação recente da bacia Carbonífera de Moatize é resultante das
políticas governamentais destinadas à industrialização do setor extrativo, adquirindo
novos incentivos do investimento estrangeiro para seu crescimento a partir dos anos
2000. A partir de 2007, grande parte das terras da cidade de Tete, Vila de Moatize,
foi destinada à implantação de infraestruturas devido aos mega-projetos de carvão
mineral.
Atualmente, o uso do solo na área de estudo contempla atividades
desenvolvidas na região, sendo estas: a mineração de carvão desenvolvida pelo
setor privado, seguido da agricultura de subsistência e pecuária praticada em solos
férteis ao longo dos cursos de água e a implantação de infraestruturas sociais
(escolas, centro de saúde, aeroporto e ferrovias). A Figura 5.1 apresenta a
distribuição das comunidades antes do reassentamento e o uso de solo. O uso do
solo é caracterizado pela existência de residências, tipo tradicional relativamente
concentrado e em alguns casos melhoradas. Nos arredores dos assentamentos
existem espaços que servem para a prática de agricultura, pasto, corte de lenha e
fabrico de carvão vegetal e tijolos para construção (VALE, 2006). Também, existem
dentro da área de concessão mineira comunidades que ainda não foram
reassentadas como as comunidades de Capanga nas proximidades de Benga.
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Figura 5.1 - Distribuição da população e Uso dos Solos (Fonte: Modificado da VALE, 2006).
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A organização das comunidades locais moçambicanas em geral, é
caraterizada pelo espaço residencial próximo aos campos agrícolas e na maioria dos
casos próximo aos cursos de água. As áreas ocupadas pelas mineradoras de carvão
além da sua proximidade aos cursos de água, rios Revúboè e Moatize, por exemplo,
incluem áreas com existência de comunidades (comunidade de Capanga) e outras
já reassentadas. Entretanto, para a operacionalização da mineração de carvão, as
comunidades locais tiveram que ser reassentadas entre os anos 2009 a 2010 para
outros locais distantes das áreas concedidas. Foram cerca de 1.331 agregados
familiares reassentados, com igual número de casas. Esses agregados pertenciam a
10 comunidades, nomeadamente: Capanga Luani, Capanga Gulo, Capanga Nzinda,
Mpala,

Nhanganjo,

Chipanga,

Bagamoyo,

Chithata,

Malabwe

e

Mithethe

(SELEMANE, 2010).
O processo de reassentamento das comunidades locais que teve início em
2009 e obedeceu a dois critérios, de acordo com as características da população:
rurais e semi-urbanas. A maioria da população (717 famílias) considerada rural foi
reassentada na vila de Cateme, a 45 km da cidade de Tete e a 30 km da vila de
Moatize. O outro grupo com características semi-urbanas (288 famílias) foi
reassentado no bairro 25 de Setembro, na vila de Moatize. Este projeto de
reassentamento encarregou-se de providenciar as condições básicas como: a
construção de novas habitações, fornecimento de 2 ha de terra por família para o
cultivo agrícola, construção de salas de aulas e de uma unidade de saúde, emprego,
e outras infra-estruturas para a sobrevivência das comunidades.

5.2. Impactos socioambientais da mineração de carvão
A mineração representa uma atividade industrial que será sempre necessária
para o bem-estar das sociedades, embora produza impactos significativos em todas
as fases: prospecção e pesquisa, extração, beneficiamento, refino e fechamento de
mina (FIGUEIREDO, 2000). A mineração de carvão constitui uma das atividades que
altera o estado do meio ambiente, quer em forma de contaminação hídrica, poluição
do ar e visual, poluição do solo, assim como alteração geomorfológica (DICK, 2000;
FIGUEIREDO 2000; CAMPOS et al., 2010; DAVID e SELEMANE, 2012).
Segundo Figueiredo (2000), os efeitos ambientais estão presentes em todas
as etapas, na fase de prospecção e pesquisa podem ser significativos, pois durante
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a abertura de trincheiras, poços e caminhos para equipamentos de geofísica e
perfuração afetam a vegetação e fauna, alteram a paisagem e aceleram processos
de erosão. Na fase de extração de minério, podem se produzir danos à vegetação e
à paisagem, nas lavras a céu aberto principalmente. O lençol freático local é
rebaixado por meio de bombeamento da água e grandes volumes de rochas ficam
expostos aos processos de oxidação, o mesmo que ocorre com as pilhas de
minérios expostos. Pode ocorrer a formação da drenagem ácida (oxidação da pirita
principalmente) com efeitos adversos à qualidade das águas superficiais e
subterrâneas, solos e sedimentos. Segundo Campânia e Silva (2009) a drenagem
ácida é gerada pela oxidação de minerais de sulfeto e tem alta capacidade de
lixiviação de elementos presentes no minério e nas rochas circundantes, essas
áreas com drenagem ácida são caracterizadas por pH baixo, alta condutividade e
altas concentrações de Fe, Al, Mn entre outros metais que auxiliam na acidez das
águas. Portanto, a oxidação da pirita (FeS2) é comum nas minas de carvão, ela
exposta ao meio ambiente durante o processo de mineração pode reagir com
oxigênio (O2) e água produzindo ácido sulfúrico e lixiviando o solo. Isto é resultado
da ação da bactéria Thiobacillus, que obtém energia metabolizando a pirita. Sua
oxidação é exotérmica, podendo levar à combustão espontânea dos depósitos de
rejeitos nas minas de carvão. Isso polui o ar e leva à formação de chuva ácida
(CAMPANER e SILVA, 2009; PRADO et al. 2011). A produção de pó e ruídos
também constitui aspectos negativos da lavra.
Nas fases de beneficiamento e refino de minérios, a disposição de rejeitos
que ocupam grandes áreas, que devem estar sujeitas ao monitoramento
permanente para atenuar os efeitos de substâncias indesejadas nos corpos hídricos,
solos e sedimentos. As emissões de dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos e
outras substâncias tóxicas podem ocorrer durante a fase de beneficiamento. Os
seus efeitos adversos podem afetar a saúde do trabalhador das minas e plantas
industriais. Por último, no fechamento das minas precisa-se de um bom
planejamento, pois o lençol freático tenderá a elevar após de cessar o
bombeamento, e grandes quantidades de materiais ficarão expostos à oxidação,
podendo resultar em substâncias extremamente tóxicas e ácidas.
Segundo Mechi e Sanches (2010), a qualidade das águas dos rios e
reservatórios das bacias, a jusante dos empreendimentos minerários, é geralmente
afetada pela turbidez provocada pelos sedimentos finos em suspensão, assim como
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pela incorporação de substâncias lixiviadas e carreadas ou contidas nos efluentes
das áreas de mineração, como óleos, graxa, metais pesados, podendo também
atingir as águas subterrâneas. A alteração dos corpos hídricos pode gerar impactos
significativos à população. Face ao pressuposto, nos últimos anos, na região de
Moatize, há uma tendência de realização de estudos de impacto ambiental e sociais
visando compreender os impactos trazidos pelas mineradoras.
Do ponto de vista social, a mineração apresenta impactos negativos
caracterizados pela perda dos costumes nos locais de origem, esforço para
adequar-se a novas situações e condições de vida, perda de bens móveis e imóveis,
prováveis perdas de bons campos agrícolas e para pecuária, conflitos sociais que
podem desencadear em paralisações de atividades, greves, entre outras formas de
protesto. Os impactos positivos ocorrem pela honra ao compromisso dos
investidores das empresas de mineração de carvão perante as comunidades locais
abrangidas. Assim, a remoção das comunidades pauta de um bom planejamento,
caso o plano esteja de acordo com as três partes (empresa, comunidade e governo),
contribuirá de forma satisfatória para o desenvolvimento social, através da geração
de postos de trabalha, maior capacidade para comercialização, investimentos em
novas infraestruturas sociais, ganhos de novas habitações e em geral melhoria do
bem-estar dos afetados pelas atividades minerárias.

5.3. Parâmetros Físico-químicos investigados em águas superficiais
A água é um dos componentes mais importantes para a manutenção da vida
e desenvolvimento socioeconómico. De toda água da superfície apenas 3% não é
salgada, sendo que toda água doce que serviria para consumo humano, 99,01% são
subterrâneas e 0,99% são superficiais (TEXEIRA, et al., 2009). Diante desses dados
pode-se afirmar que a água doce superficial é predominantemente escassa.
Na área de estudo temos três rios importantes, nomeadamente: o rio
Zambeze um dos maiores rios africanos, com cerca de 2700 km, nasce no Norte da
Zâmbia, o rio Revúboè um dos principais afluentes e o rio Moatize um dos tributários
do rio Moatize. Estes rios são de extrema importância na região, além de fornecer os
recursos pesqueiros aos locais, as suas águas são usadas para o abastecimento
público e consumo doméstico. Assim, nos últimos anos há uma maior preocupação
em manter os padrões de qualidade de água cujas fontes de contaminação são os
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efluentes industriais, o deflúvio superficial da mineração, da agricultura, e doméstico,
que geralmente libera substâncias tóxicas que alteram a qualidade das águas
superficiais. A análise dos parâmetros físico-químicos e metais pesados das águas
são uma importante ferramenta para avaliação da qualidade ambiental dos corpos
hídricos superficiais em Moatize, mapeamento de pontos com possíveis alterações
de qualidade ambiental face aos múltiplos usos e ocupação do solo. Assim, de
acordo com CONAMA (2005), MISAU (2004), os padrões de qualidade ambiental
favorecem a proteção da saúde pública e o controle de substâncias potencialmente
prejudiciais à saúde do homem, como metais pesados, microorganismos
patogênicos, e elementos radioativos. Portanto, a análise dos resultados físicoquimicos de água vai se basear na Legislação Moçambicana (MISAU, 2004) e
alguns parâmetros não previstos na lei moçambicana serão comparados com a
legislação brasileira (CONAMA 357/2005, classe 2).
Na área de estudo, a mineração de carvão é a atividade principal praticada
pelas multinacionais, seguida da agricultura de subsistência praticada pelas
comunidades locais. Essas atividades liberam efluentes de natureza industrial e
agrícola, dos quais podem percolar até atingir os corpos hídricos e possivelmente
contaminá-los. Desta forma, primeiro serão descritos os parâmetros físico-quimicos
potencial hidrogeniônico (pH), potencial redóx (Eh), Temperatura (ToC), oxigênio
dissolvido (OD), condutividade elétrica (CE), turbidez, sólidos totais dissolvidos
(STD), sulfatos e metais pesados como alumínio (Al), arsênio (As), ferro (Fe),
manganês (Mn), magnésio (Mg) e zinco (Zn) analisados na área de estudo e no
capítulo 7 serão apresentados e discutidos os resultados obtidos nas análises físicoquímicas.
Segundo Suguio (2003), o potencial hidrogeniônico (pH) e o potencial redóx
(Eh) constituem os parâmetros físicos-naturais mais importantes em ambientes
naturais. O pH pode ser considerado como uma das variáveis ambientais mais
importantes nos ecossistemas aquáticos visto que interfere no tipo de comunidade,
em processos bioquímicos, no balanço de CO2, na natureza química da água e na
solubilidade dos sais (RODRIGUEZ et al., 2000). O pH é a medida de força de um
ácido ou de uma base, varia de 0 a 14 em escala numérica, sendo os valores
inferiores a 7 indicativos de acidez e os superiores indicativos a alcalinidade
(SUGUIO, 2003). O pH além de controlar a precipitação e a dissolução das
substâncias em meios naturais, desempenha também um papel no processo de
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intemperismo na medida em que substitui os cátions metálicos removidos dos
minerais silicosos pela força da água. A alteração desse indicador nas variedades de
água é provocada principalmente por efluentes de origem industrial.
O Eh é a capacidade de que um ambiente pode produzir reações de oxidação
ou de redução. Portanto, dependendo dos teores de reagentes dissolvidos, o Eh
varia desde fortemente redutor (zona de sulfetos de ferro, como a pirita, típico das
minas de carvão) até fortemente oxidante (zona de óxidos e hidróxidos de ferro,
como a hematita) - positivos, pois ambas podem ocasionar a oxidação de ferro e
lixiviação da matéria orgânica (SUGUIO, 2003). De um modo geral, o Eh diminui
com o aumento do pH, pois valores de Eh baixos significam que há elétrons das
substâncias dissolvidas na água facilmente disponíveis, assim o meio é redutor,
enquanto que valores altos de Eh significam que as substâncias dissolvidas são
oxidantes, de maneira que existem poucos elétrons disponíveis para causar redução
(BAIRD, 2002).
A temperatura (ToC) é um dos elementos importantes, pois influência nos
processos biológicos, reações químicas e bioquímicas, além de caracterizar outras
propriedades da água como densidade, viscosidade, tensão superficial, pressão de
vapor e outras. É diretamente proporcional à solubilidade dos sais minerais e
inversamente proporcional à solubilidade dos gases (GURGEL, 2007).
A condutividade elétrica (CE) da água constitui uma das variáveis mais
importantes no estudo dos ecossistemas hídricos, visto que pode oferecer
importantes informações sobre o metabolismo do sistema, fenômenos que ocorrem
na bacia de drenagem, como a magnitude da concentração iônica e detecção de
fontes poluidoras (RODRIGUEZ et al., 2000). A CE é a capacidade que a água tem
de conduzir corrente elétrica. Essa condução depende da presença e quantidade de
íons dissolvidos na água, carregados eletricamente (DOJLIDO e BEST, 1993). A
variação da CE da água pode ocorrer de acordo com a temperatura e a
concentração total de substâncias dissolvidas. Portanto, quanto maior for a
quantidade de íons dissolvidos, maior será a mobilidade e nível de CE.
O oxigênio dissolvido (OD): é um gás que se encontra dissolvido na água,
participa na dinâmica e caracterização dos ecossistemas aquáticos cujas fontes do
O2 para água são a atmosfera e a fotossíntese (RODRIGUEZ et al., 2000). As
perdas deste gás são o consumo pela decomposição da matéria orgânica, perdas
para atmosfera, respiração dos organismos aquáticos e oxidação de íons metálicos.
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Portanto, geralmente o OD participa na solubilidade dos gases, varia no sentido
inverso da temperatura (T) e aumenta proporcionalmente com a pressão. Desta
forma, o aumento da T resulta diminuição do OD e a corrosão tende a se acelerar.
A turbidez da água: é a quantidade de partículas sólidas em suspensão que
dispersa e absorve a entrada da luz (DOJLIDO e BEST, 1993). As principais
partículas suspensas são bactérias, fitoplâncton, detritos orgânicos e inorgânicos e
menor quantidade de compostos dissolvidos (RODRIGUEZ et al., 2000). Essas
partículas diminuem a penetração da luz no meio aquoso, importante para a
sobrevivência da biota aquática através do processo da fotossíntese. Conforme
Dojlido e Best (1993), a turbidez pode ser causada por várias substâncias, tais como
partículas minerais do solo e produzidos pela erosão, sedimentos de fundo
suspensas pela corrente de água, sólidos em suspensão descarregados no rio por
esgotos domésticos, águas residuais e águas pluviais, e crescimentos de algas
excessivas na água. Desta forma, a variedade de fontes, a natureza e a dimensão
das partículas sólidas em suspensão fornece apenas uma indicação da extensão de
poluição em um determinado recurso hídrico.
O Total de Sólidos Dissolvidos (TDS), conforme Rodriguez et al., (2000),
constitui um parâmetro importante para os recursos hídricos, pois representa o
somatório dos sólidos dissolvidos (resíduo filtrável) e dos suspensos (resíduo não
filtrável).
Os Sulfatos são compostos iônicos que contêm o ânion SO4 2-, são de
extrema importância para a produtividade do ecossistema, pois constitui a principal
fonte de enxofre (S) para produtores primários, estando geralmente presentes sob
forma de íon sulfato (SO4) e o gás sulfídrico (RODRIGUEZ et al., 2000). Conforme
Hounslow (1995), nos últimos anos, a concentração do SO4 tem aumentado
consideravelmente cujas fontes são atividades antrópicas, principalmente em áreas
de mineração de carvão com a oxidação da pirita, a combustão de carvão, do
petróleo, e a fundição de sulfureto. Isto mostra o quanto algumas atividades
humanas contribuem para a degradação do ambiente.
No entanto, para além dos parâmetros físico-quimicos tratados anteriormente,
também serão descritos alguns metais pesados como: As, Al, Fe, Mn, Mg e Zn.
Segundo BAIRD (2002), metal pesado refere-se a uma classe de elementos
químicos, muito dos quais danosos para os seres humanos. Para Hillert (1997),
metais pesados constituem um grupo de elementos químicos de grande toxicidade
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para o homem, pois poluem os ecossistemas, entra na cadeia alimentar, e em
grandes quantidades podem causar problemas à saúde humana. Esses metais
estão presentes no meio ambiente, na forma de substâncias químicas orgânicas e
inorgânicas cuja fonte pode ser natural (rochas) e artificial (antrópicas). Conforme o
mesmo autor, as fontes artificiais têm sido danosas uma vez que são oriundas de
atividades antrópicas, dentre as quais: indústrias, minerações, agricultura, esgotos
domésticos, entre outras que geralmente liberam efluentes contendo substâncias
tóxicas que percolam em solos para água, incorporando-se em plantas e animais, e
sendo consumidos pelos seres humanos. Além disso, os metais diferenciam-se dos
compostos orgânicos tóxicos por não serem degradáveis, possuem densidade alta,
e podem acumular-se nos componentes dos ambientes onde manifesta a sua
toxicidade (VIANA, 2006). De acordo com mesmo autor, os metais presentes na
água como poluentes e contaminantes dos alimentos, em grande parte são
transportados de um lugar para o outro por via aérea, seja em forma de gases ou
material particulado em suspensão. Portanto, a baixa concentração desses metais é
essencial para a vida e a alta é prejudicial ao meio ambiente e à saúde pública.
O arsênio (As) é um dos elementos tóxicos e carcinogênicos liberados pela
combustão de carvão, produção de ferro e aço, fundição de ouro, chumbo, cobre e
níquel (FEITOSA e FILHO, 2000; BAIRD, 2002). Entretanto, na maioria das vezes, o
mesmo existe como um sulfureto por causa de sua forte afinidade com enxofre
(DOJLIDO e BEST, 1993). As fontes naturais têm sido jazidas de metais e as
antrópicas são inseticidas, herbicidas e resíduos industriais à base desde composto.
O alumínio (Al) ocorre naturalmente em águas superficiais, geralmente em
baixas concentrações. Isso geralmente, ocorre com a variação do pH (6 e 9), onde a
solubilidade do Al contido em rochas e solos, dos quais a água em contato é muito
pequena (BAIRD, 2002). A concentração desse elemento é atribuída a atividades
antrópicas.
O ferro (Fe) é um elemento metálico, magnético, maleável e flexível. Aparece
da dissolução de compostos do solo e dos despejos industriais, e quando exposto
ao ar úmido, corrói-se formando óxido de ferro hidratado (VIANA, 2006). É um dos
elementos mais abundantes na terra e isso faz com que os sulfetos e os óxidos de
ferro sejam comuns nas paragêneses dos depósitos minerais metálicos. A pirita
(FeS2) entre os sulfetos é um dos minerais mais abundantes na natureza, sendo um
dos problemas das minas de carvão devido a drenagem ácida (FIGUEIREDO,
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2000). Este metal a altas concentrações pode provocar alteração das propriedades
físicas do solo, formação de camada impermeável na superfície, que possa impedir
a infiltração da água num local, com consequências na fertilidade do solo (VIANA,
2006).
O

Magnésio

(Mg)

é

um

elemento

que

geralmente

apresenta

um

comportamento similar ao ferro, a sua ocorrência é rara em águas superficiais,
podendo se verificar em rochas carbonatadas. De acordo com Viana (2006), depois
do cálcio, é o principal responsável pela dureza das águas, além de produzir gosto
salobro na água. É benéfico à agricultura, sendo um dos principais componentes da
clorofila, e em teores elevados é maléfico.
O Manganês (Mn) é um elemento metálico, que quimicamente assemelha-se
ao ferro, porém menos abundante nas rochas e águas naturais, a sua presença é
menos comum, e a sua concentração é menor que a do ferro, ocorre sob a forma de
Mn+2 (instável ao ar) podendo ocorrer como Mn +3 (DOJLIDO e BEST, 1993).
Conforme os autores, a principal fonte desse elemento em águas naturais é a
lixiviação de rochas e solos, mas também pode ser descarregado em águas de
superfície das minas e de indústrias que utilizam este elemento.
Além disso, o lançamento de efluentes, oriundos da lavagem de máquinas e
equipamentos contendo sólidos provoca alto índice de poluição das águas ao redor,
elevação da turbidez e do teor de sólidos em suspensão das águas, efeitos que
podem se tornar muito expressivos (VIANA, 2006).
O Zinco (Zn) é um dos elementos essenciais para vida das plantas e dos
animais, é o mais solúvel entre os metais pesados. Segundo Viana (2006), a sorção
do Zn é destinada aos ambientes aquáticos e ocorre por meio dos óxidos e
hidróxidos de ferro e manganês, argilo-minerais e matéria orgânica. Tem sido
absorvido para o pH abaixo de 7 e geralmente transportado devido à mobilidade.
Conforme o mesmo autor, este elemento é oriundo de processos naturais assim
como antrópicos, tais como: a produção de zinco primário, incineração de resíduos,
combustão de madeira, siderurgias, cimento, indústrias têxteis, termoelétricas e
produção de vapor, além dos efluentes domésticos. A concentração desse elemento
não provoca deficiências profundas, mas a ingestão excessiva pode provocar
distúrbios gastrointestinais e diarreia.

78

5.4. Normas que regulam a qualidade de águas superficiais
Os padrões de qualidade de água em vários países do mundo são
regulamentados em normas específicas, geralmente elaboradas por órgãos
Nacionais do Meio Ambiente, como também os órgãos do Sistema Nacional de
Saúde. Portanto, em Moçambique, a lei sobre a qualidade de águas para o consumo
humano é regulada pelo Ministério de Saúde (MISAU) através do Diploma Ministerial
no 180/2004 que aprova o Regulamento sobre a Qualidade de água para o Consumo
humano. No Brasil, é regulado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) através da Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005.
A legislação Moçambicana assim como a Brasileira sobre controle ambiental
da qualidade de água baseia-se em usos da água que correspondem à limites de
poluição ou contaminação. Alguns dos valores limites das legislações dos dois
países coincidem e os outros não. Entretanto, as águas analisadas neste trabalho
correspondem a águas doces superficiais, Classe 2, que podem ser destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;
b) à proteção das comunidades aquáticas;
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho
conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000;
d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de
esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto;
e) à aqüicultura e à atividade de pesca.
Os limites máximos estabelecidos pelas duas normas estão descritos na
Tabela 1, tendo como base a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005
(Anexo B) e o Diploma Ministerial no 180/2004 sobre a qualidade de água para o
consumo humano (Anexos C).
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Tabela 1 - Padrões de qualidade de água superficial

Parâmetros

Unidade

Potencial
hidrogeniônico
Potencial redóx
Condutividade
elétrica
Oxigênio dissolvido
Sólidos totais
dissolvidos
Turbidez

Ph
- Eh/ mV
u.S/cm CE

Normas da qualidade de águas superficiais
classe II
Riscos para a Saúde
Limite da
Limite da
pública
legislação
legislação
Brasileira*
Moçambicana**
6,0 – 9,0
6,5 a 8,5
Corrosão, sabor,
irritação da pele
50 – 2000
-

mg/L OD

≥5

6

-

mg/L STD
UNT

≤ 500
≤ 100

≤ 500
5

Sulfatos
Arsênio

mg/L
mg/L As

≤ 250,0
≤ 0,05

250
0,05

Alumínio

mg/L Al

≤ 0,1

0,2

Manganês

mg/L Mn

≤ 0,1

0,1

Magnésio
Ferro Total

mg/L Mg
mg/L Fe

≤ 0,3

50
0,3

Sabor desagradável
Aparência, dificulta a
desinfeção
Sabor e corrosão
Cancro da pele
Afeta o sistema
locomotor e causa
anemia
Anemia, afeta o
sistema nervoso
Sabor desagradável
Aparência e sabor
desagradável

Zinco
mg/L Zn
≤ 0,18
3,0
* Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, Classe 2
** Diploma Ministerial no 180/2004, Parte B
Fonte: Adaptado do CONAMA, 2005 e do MISAU, 2004.

O capítulo 6 que se segue descreve os materiais e métodos utilizados na
pesquisa.
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CAPÍTULO 6. MATERIAIS E MÉTODOS
O presente capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados
para do trabalho. Assim, são abordadas as etapas da pesquisa, métodos usados, a
população e a amostra estudada, os instrumentos de coleta de dados e a forma de
tratamento e análise dos dados investigados. O diagnóstico socioambiental da área
de estudo, foi realizada a partir das análises físico-químicas das águas superficiais
nos rios Revúbuè, Moatize, Zambeze e seus tributários, como pelo questionário
submetido às comunidades locais reassentadas e as da AID das minas. A pesquisa
foi desenvolvida em três etapas, conforme os tópicos que se seguem:
Etapa 1 – Revisão bibliográfica: o trabalho foi iniciado por uma revisão da
literatura afim de coletar informações de estudos científicos, relacionados com a
mineração de carvão e meio ambiente, geologia, hidrografia, topografia, uso e
ocupação do solo na Bacia carbonífera de Moatize. Esta revisão contemplou uma
pré-avaliação dos documentos disponíveis como: Estudos de Impacto Ambiental
(EIA),

relatórios

de

Impacto

ambiental

(RIMA),

relatórios

semestrais

de

monitoramento ambiental da mineradora Vale Moçambique, Normas que regem os
padrões de qualidade ambiental das águas superficiais, incluindo-se também artigos,
livros e acervos virtuais das bibliotecas do Instituto de Geociências da Universidade
de São Paulo (USP), Escola de Minas na Poli – USP, Universidade Pedagógica de
Moçambique, Universidade Eduardo Mondlane, Direção Provincial de Recursos
Minerais de Tete, e Direção Provincial de Coordenação e Ação Ambiental de Tete.
Etapa 2 – Descrição dos aspectos físicos locais: nesta etapa se realizou a
descrição dos aspetos físicos da área de estudo, nomeadamente: geologia, clima,
topografia e solos, formas de uso e ocupação do solo baseadas principalmente nos
trabalhos realizados pela Vale Moçambique (2006), Vasconcelos (1995), GTK
Consortium (2006a), e da Direção Nacional de Geologia (2006), com informações
sobre a bacia Carbonífera de Moatize.
Etapa 3 – Elaboração de mapas e instrumentos de coleta de dados: com base
no ArcGis 10.1 da ESRI com projeção UTM, Datum WGS 1984, e o Corel Draw 6.0,
elaborou-se e modificou-se mapas temáticos, sobre a localização geográfica, usos e
ocupação do Solo, e seleção dos pontos de amostragem da água superficial.
Também,

produziu-se

os

questionários

dirigidos

às

comunidades

locais
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reassentadas e as da vizinhança das Minas, e do Gerente de Meio Ambiente da
Mina da Vale Moçambique.
Etapa 4 – Diagnóstico socioambiental: foi marcado pela realização do trabalho
de campo. Nesta fase, o autor deslocou-se a Moçambique em dezembro de 2014 e
em seguida à cidade de Tete, distrito de Moatize, sendo que o primeiro passo foi a
submissão dos pedidos de realização de trabalho de campo ao Governo do Distrito
de Moatize e à Empresa Vale Moçambique, o que resultou em uma resposta
positiva. Em seguida efetivou-se o trabalho de campo na região de Moatize, entre os
meses de Janeiro a Fevereiro de 2015. Foram coletas amostras de água superficial
nos rios Revúbuè, Moatize, Zambeze e seus tributários na companhia de um técnico
do laboratório especializado em tratamentos de água e um membro da comunidade.
Numa segunda fase, na companhia das lideranças de cada comunidade, submeteuse os questionários (Apêndice A) às comunidades locais reassentadas (Cateme e 25
de Setembro), às comunidades de Capanga em Benga e entrevista ao gerente da
mina da Vale Moçambique através de um questionário com perguntas abertas e
fechadas (Apêndice B).
Etapa 5 – Análise de dados: o estudo envolveu a coleta de amostras de água
em 13 pontos, e realização de um diagnóstico socioambiental através do
questionário submetido às comunidades locais. Assim, para organizar, resumir e
descrever esses resultados recorreu-se ao software Sigma Plot 13.0 e Excell 2010.
O emprego da estatística descritiva, permitiu através das frequências, médias,
porcentagens, gráficos e tabelas, analisar os dados dos questionários como os das
análises físico-químicas da água, facilitando a interpretação e sua visualização. Os
resultados obtidos em amostras de água superficial foram comparados com os
limites mínimos e máximos estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357, de 17
de março de 2005 para águas do classe 2 e o Diploma Ministerial no 180/2004 para
águas da Parte B, sobre a qualidade de água para o consumo humano, sem
tratamento.

6.1. Procedimentos de coleta de dados
6.1.2. Amostragem de água superficial
A definição dos pontos de amostragem de água foi de acordo com formas de
uso e ocupação do solo, diferentes unidades geológicas, e também a aproximidade
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do curso de água em relação as minas de carvão e as comunidades locais de modo
a obter máxima representatividade da área estudada. Assim sendo, a análise do
mapa de amostragem de água superficial disponibilizada pela Empresa Vale
Moçambique e as imagens satélites obtidas pelo Google Earth Pro do Distrito de
Moatize, auxiliaram na definição dos pontos de amostragem e dos parâmetros físicoquímicos analisados.
Os parâmetros selecionados para o estudo foram pH, Eh, temperatura,
condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, turbidez, sólidos totais dissolvidos,
Sulfatos, e os elementos: Al, As, Fe, Mg, Mn e Zn. A coleta de amostras de água
realizou-se em uma única época, na conpanhia de um técnico do laboratório
especializado em tratamentos de água, e um membro da comunidade, nos meses
de Janeiro a Fevereiro de 2015, época chuvosa, periódo do verão. As amostras
foram coletadas em 13 pontos (Tabela 2), entre o rio Rovúbuè e seus tributários, rio
Moatize, e o rio Zambeze representados na figura 6.1.
Tabela 2 - Localização dos pontos de amostragem
Pontos de coleta
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13

Coordenadas geográficas/ UTM
Latitude
Longitude
8207764S
0568207E
8209881S
0566447E
8212125S
0567594E
8212784S
0568529E
8213346S
0569303E
8213994S
0569453E
8219004S
0570481E
8219154S
0571039E
8218890S
0571561E
8218343S
0580754E
8218174S
0580853E
8217466S
0580645E
8215400S
0581056E

Rios
Zambeze 2
Zambeze 1
Rovùboé 2
Capanga Rovùboé
Tributário Rovùboé
Rovùboé 3
Rovùboé 1
Mongorodzi Mining 2
Mongorodzi Mining 1
Moatize 2
Moatize 3
Moatize 1
Moatize 4

A localização geográfica dos pontos de amostragem de água superficial
descritos na Tabela 2 e a distribuição das comunidades locais reassentadas e da
AID das minas de carvão encontram-se apresentadas na Figura 6.1.
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Figura 6.1 - Localização dos pontos de amostragem das águas superficiais e das comunidades locais.
(Elaborado com base no Google earth Pro, 2015).

A seguir temos uma breve descrição dos pontos de amostragem, que de uma
forma geral apresentam diferentes condições de uso e ocupação, localizados em
áreas cuja atividade principal é a mineração de carvão.
 Ponto 1 e 2
O ponto 1 a montante está relativamente próximo da Mina de carvão da ICVL e o
ponto 2 a jusante (Figura 6.2), está localizado em uma área próxima da comunidade
de Capanga, em Benga. Ambos os pontos foram coletados no rio Zambeze, rio
principal, e encontram-se nas proximidades desse empreendimento mineiro.
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Figura 6.2 - Rio Zambeze no Ponto 2 e vista aérea da região no canto superior esquerdo.

 Ponto 3 e 4
Os pontos P3 (A) e P4 (B) referem-se ao rio Revúboè, afluente do rio Zambeze.
Esses pontos estão localizados em áreas com aplicação da agricultura familiar e nas
proximidades da Mina de carvão da ICVL (Figura 6.3).

Figura 6.3 - Rio Revúboè nos Pontos 3 e 4 e vista aérea da região (C) no canto superior esquerdo,
com representação dos respetivos pontos.
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 Ponto 5 e 6
Os P5 (Figura 6.4) e P6 estão localizados no rio Revúbuè, nas proximidades da
comunidade de Capanga, com algumas práticas de agricultura familiar. Esse ponto
também está próximo à mina de carvão da ICVL. As pessoas que vivem nessa
região não têm saneamento básico e abastecimento de água tratada.

Figura 6.4 - Rio Revúboè no Ponto 5 e vista aérea da região no canto superior esquerdo, com
representação dos pontos 5 e 6.

 Ponto 7
O ponto P7 está localizado no rio Rovúboè, e também em uma área de fabrico de
blocos (Figura 6.5) com assentamentos humanos, na comunidade de Capanga em
Benga.

Figura 6.5 - Rio Revúboè no Ponto 7 e vista aérea da região no canto superior direito
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 Ponto 8 e 9
O P8 está a jusante no rio Rovúbuè (Figura 6.6), e P9 (montante) localizam-se
em um córrego que desagua no rio Revúbuè. Esses pontos estão nas proximidades
da empresa Minas de Moatize Lda e entre duas pedreiras, da Vale Moçambique e
outra da Ceta. Nessa área destacam-se algumas atividades pesqueiras realizadas
pelas comunidades residentes no entorno da mina.

Figura 6.6 – Córrego que deságua no Rio Revúboè a montante, e vista aérea da região no canto
superior esquerdo, com representação dos pontos 8 e 9.

 Ponto 10, 11 e 12
Os pontos P10 (jusante), P11 (mediano) e P12 (montante) estão localizados no
rio Moatize. Os pontos estão próximos ao terminal de carvão da empresa Jindal e da
área urbana da Vila de Moatize (Figura 6.7).
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Figura 6.7 – Rio Moatize no Ponto 12 a montante, e vista aérea da região no canto superior esquerdo,
com representação dos pontos 10 e 11.

 Ponto 13
O P13 localiza-se no rio Moatize (Figura 6.8), a jusante da mina da Vale
Moçambique. Este ponto também está localizado em áreas de fabrico de tijolos
pelas comunidades locais.

Figura 6.8 – Rio Moatize no Ponto 13, e vista aérea da região no canto superior esquerdo.
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Para a coleta de água foram tomados todos os cuidados estabelecidos no
Standart methods for the examination of water and wastewater de modo a evitar
possíveis contaminações que poderiam intervir nos resultados. Os parâmetros físicoquimicos: pH, Eh, temperatura, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido foram
analisados in situ através do Multiparâmetro portátil Modelo HI 9828 HANNA (Figura
6.9A), calibrado antes de ir ao campo, com padrões de pH, condutividade elétrica e
oxigênio. Para o georeferreciamento dos pontos de coleta usou-se GPS Modelo
Garmin 62s (Figura 6.9B).
A

B

Figura 6.9 - Muliparâmetro portátil (A) e GPS Garmin (B)

No laboratório, foram analisados a turbidez, sólidos totais dissolvidos, sulfatos
e elementos como: Al, As, Fe, Mg, Mn e Zn determinados através do Espectrômetro
de Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP/AES) marca Spectro
Analytical Instruments modelo FVM03. As coletas foram feitas em garrafas de
polietileno de 1,5 L, identificadas e previamente lavadas em laboratório com ácido
clorídrico 1:3 e água destilada, e enxaguadas três vezes antes da coleta definitiva.
Essa coleta foi realizada com a boca do frasco na direção contrária da corrente, a ±
15 a 30 cm de profundidade, em uma distância de 2 m aproximadamente, da
margem dos rios. Posteriormente, as amostras para análise do Al, As, Mg, Zn, Mg
foram filtradas com equipamento de vácuo e filtro de celulose de 0.45 mm, em
seguida acidificadas com ácido nítrico (HNO3), conservadas em caixa de isopor, com
gelo, a uma temperatura de 4ºC juntamente com as outras, e depois levadas em
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menos de 24h ao laboratório Aquarel Lda, especializado em tratamentos de água,
localizado na província de Tete – Moçambique.

6.1.3. Diagnóstico socioambiental das comunidades locais
Segundo Buarque (2002) diagnóstico é a compreensão da realidade atual de
determinado lugar, neste caso o município, e dos fatores internos e externos que
estão amadurecendo e que podem facilitar ou dificultar o desenvolvimento local.
Santos (2004) define diagnóstico como “o caminho para compreender as
potencialidades e as fragilidades da área de estudo, da evolução histórica de
ocupação e das pressões do ser humano sobre os sistemas naturais”. A OIT (2004)
por sua vez, define diagnóstico como todo o processo de recolhimento, análise e
interpretação de dados, com o intuito de identificar os tópicos estratégicos que
deverão servir de referência para a determinação de objetivos a serem alcançados.
O objetivo do diagnóstico é o de estabelecer uma identificação correta das
fragilidades, ameaças, forças e oportunidades no passado, presente e futuro nos
níveis externo e interno, do território e dos seus recursos em relação ao
desenvolvimento futuro.
O diagnóstico contribui de igual modo para a criação de informações da área
que comparadas, somadas e interpoladas, ressaltam as principais características e
fornecem indícios da dinâmica da região. Sua importância reside na apresentação
de uma visão analítica do fenômeno em estudo em determinado espaço, nas
variáveis que a determinam e das relações mais importantes. De igual modo é
relevante porque contribui para o zoneamento das fragilidades da área de estudo
(SANTOS, 2004). Na Avaliação de Impacto Ambiental, o diagnóstico constitui-se em
uma das etapas da avaliação de impacto, conceituado como a descrição das
condições ambientais existentes em determinada área no momento presente
(SÁNCHEZ, 2006).
Teixeira (1998) afirma que o diagnóstico ambiental consiste na identificação,
caracterização e mapeamento de todos os ecossistemas naturais e antrópicos que
ocorrem no território municipal com a finalidade de identificação e avaliação de
impactos, elaboração de zoneamentos e formulação de políticas ambientais.
Assim o diagnóstico foi entendido no âmbito desta pesquisa como processo
de descrição, análise e interpretação de informações sobre os componentes
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ambientais do município, para determinar a situação atual em que se encontram os
aspectos

da

qualidade

das

águas

superficiais

e

os

possíveis

conflitos

socioambientais em relação à atividade de mineração.
Para o contato com as comunidades locais, foi necessário uma autorização
junto do Governo Distrital de Moatize. Após a obtenção dessa autorização, foram
contactadas as lideranças comunitárias que aconpanharam a aplicação dos
questionários. O pesquisador configura-se como um analista externo à comunidade,
em razão do tempo disponível para a coleta dos dados, configurando-se em forma
de abordagem mais objetiva com o uso de métodos qualitativos, com a aplicação de
questionários, configurando-se numa avaliação de impacto social analítica, segundo
Burdge (2004) apud Sanchéz (2011). Desta forma, o diagnóstico socioambiental foi
realizado através de um questionário estruturado submetido às comunidades locais
reassentadas e da AID da mina. Esse questionário foi elaborado com base nos
objetivos propostos visando compreender os impactos ambientais e conflitos sociais
da mineração de carvão. Foram no total 116 agregados familiares, selecionados
aleotariamente, sendo (50) na Vila de Cateme, (35) no bairro 25 de Setembro, e (31)
no bairro Capanga, em Benga, sendo maiores de 18 anos e residentes nos bairros
(Figura 6.10). Esse número representa 5% do universo de 1.331 agregados
familiares reassentadas pela mineradora Vale Moçambique.

Figura 6.10 - Amostra das comunidades locais

A figura 6.11 apresenta o fluxograma de atividades realizadas nesta pesquisa.
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Figura 6.11 - Fluxograma das atividades realizadas na pesquisa

6.2. Dificuldades
Este trabalho teve como limitações: a demora na resposta aos pedidos de
realização do trabalho de campo por parte da Empresa Vale Moçambique, fato que
além de condicionar o atraso na realização do campo, contribuiu para que as coletas
de amostras de água superficial se realizassem numa única época (verão). Essa
questão foi superada com o contato pessoal com o Gerente do Meio Ambiente da
Mina da Vale Moçambique, após apresentação do projeto. Após essa conversa é
que se obteve autorização para execução da pesquisa.
Em nível dos órgãos do Governo distrital, a Direção Provincial de
Coordenação

da

Ação

Ambiental,

inicialmente

mostrou

dificuldades

para

disponibilização dos relatórios de Avaliação do Impacto Ambiental da Vale e os
relatórios semestrais de monitoramento ambiental, fato que veio a ser resolvido com
o pedido de audiência ao Diretor da Instituição e devido ao vínculo com a
Universidade Pedagógica de Moçambique, o que permitiu a explicação do projeto e
obtenção das informações que precisava nos respetivos documentos. Esses
contatos pessoais, só foram possíveis no mesmo periódo da etapa 4 do projeto. Os
pedidos de obtenção de autorização para visita à mina enviada a Vale Moçambique
por correio eletrônico, tanto pelo responsável no Brasil como em Moçambique foram
infrutíferos.
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CAPÍTULO 7. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este capítulo apresenta os resultados das análises físico-químicas das águas
superficiais da bacia Carbonífera de Moatize e o diagnóstico socioambiental
realizado nas comunidades locais que viviam na área de influência direta das
minerações de carvão.

7.1. Análises físico-químicas de águas superficiais
Com os resultados das análises físico-químicas de (pH), potencial redóx (Eh),
Temperatura (T), oxigênio dissolvido (OD), condutividade elétrica (CE), turbidez,
Sulfatos, alumínio (Al), arsênio (As), ferro (Fe), manganês (Mn), magnésio (Mg) e
zinco (Zn), verificou-se as condições de alteração das águas nas secções dos rios
Rovúboè, Moatize e Zambeze e os impactos causados pela atividade humana no
seu entorno. Para avaliar a qualidade das águas, serão apresentados e discutidos
os resultados das análises realizadas no periódo de 24 a 30/01/2015. Em seguida,
será apresentado o teor dos elementos físico-quimicos de todos os pontos
avaliados, a fim de caracterizar a qualidade das águas superficiais.
A Tabela 3 apresenta os resultados das análises físico-químicas das águas
superficiais da Bacia carbonífera de Moatize. A análise dos resultados baseou-se
principalmente na legislação Moçambicana, Diploma Ministerial no 180/2004, Parte
B, sobre a qualidade de água para o consumo humano fornecida por fontes de
abastecimento público sem tratamento, para alguns elementos, foram comparados
os valores estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005,
Classe 2. Os valores que estão a vermelho representam pontos de amostragem com
valores acima dos limites máximos preconizados pela legislação ambiental.
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Tabela 3 - Resultados dos parâmetros físico-químicos das amostras de águas superficiais na Bacia Carbonífera de Moatize
Limites da legislação
Parâmetros

Resultados das amostras de água superficial

Unidades

CONAMA*

MISAU**

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

Temperatura

TºC

-

-

28,5

36,4

29,8

28,8

29,3

34,3

35,9

35,8

34,2

36,8

32,5

36,7

30,9

Potencial

- (ph)

6,0 – 9,0

6,5 a 8,5

7.26

8,52

8,31

7,75

8,40

9,21

9,11

8,77

9,21

9,99

8,60

9,98

8,06

mV (-Eh)

-

-

-14,2

-77,2

-62,2

-33,4

-66,5

-10,7

-100,8

-87,9

-105,0

-146,0

-79,6

-145,7

-54,5

Condutividade

u.S/cm

-

50 –

160

4,741

185

160

170

655

643

617

609

245

897

243

158

elétrica

CE

Oxigênio

mg/L OD

≥5

6

6.24

6,47

5,16

5,84

4,89

7,89

5,70

7,01

7,32

11,17

8,32

10,93

7,13

mg/L STD

≤ 500

≤ 500

86

97

342

112

110

394

1052

1810

2010

440

245

710

342

Turbidez

NTU

≤ 100

5

115

288

450

478

456

27

10

28

32

24

180

89

435

Sulfatos

mg/L

≤ 250,0

250

8,6

8,9

45

8,4

7,4

29

78

680

710

15,8

19,8

62

14,2

Arsênio

mg/L As

≤ 0,05

0,05

<0,01

<0,03

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,05

<0,02

<0,01

<0,01

Alumínio

mg/L Al

≤ 0,1

0,2

<0,05

<0,05

<0,05

0,04

0,05

0,08

0,04

0,05

<0,05

0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Manganês

mg/L Mn

≤ 0,1

0,1

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

Magnésio

mg/L Mg

-

50

5,8

7,8

8,7

12,7

8,7

29,4

78.8

126

136

48,1

48,1

313

14,8

Ferro

mg/L Fe

≤ 0,3

0,3

<0,05

0,21

0,98

0,4

0,9

0,1

0,02

<0,05

<0,05

1,03

0,24

1,8

1

Zinco

mg/L Zn

≤ 0,18

3,0

<0,03

<0,02

<0,03

0,04

0,04

0,08

0,07

<0,03

<0,03

<0,02

<0,02

<0,03

<0,03

hidrogeniônico
Potencial
redóx

2000

dissolvido
Sólidos totais
dissolvidos

* Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, Classe 2
** Diploma Ministerial no 180/2004, Parte B
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7.1.1. Temperatura da água
A temperatura (ToC) da água é importante nos corpos hídricos, embora os
seus limites não estejam

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357 e no

Diploma Ministerial no 180/2004. Este parâmetro exerce uma influência sobre os
processos biológicos e reações químicas assim como para os parâmetros
analisados. Atua por exemplo no metabolismo dos organismos aquáticos e favorece
a disponibilidade do oxigênio na água. A temperatura da água registou variações
nos pontos amostrados (Figura 7.1). O ponto 10 localizado próximo ao terminal de
carvão da empresa Jindal e na área urbana da Vila de Moatize registou a T mais
elevada (36,8oC) e o ponto 1 próximo a comunidade de Capanga, em Benga,
registou-se a T mais baixa (28,5ºC). Portanto, essas variações não são críticas a
ponto de causar efeitos negativos no corpo hídrico, pois estão relacionadas com a
fisiografia do rio Moatize, que corre em um vale pouco profundo, com um fundo
arenoso e escassez da vegetação, o que contribui para elevadas temperaturas. Por
outro lado, no ponto 1 (rio Zambeze), onde a velocidade e profundidade de água são
maiores, a temperatura medida foi baixa. De um modo geral, a T mostrou um
aumento significativo do P1 (28,5 ºC) no rio Zambeze 2 para o Ponto 2 (36,4 ºC) no
rio Zambeze 1, seguido de um decréscimo no ponto 4 (28,8ºC) em Capanga
Revùboé, mantendo-se relativamente constante nos pontos 7 a 13 no rio Moatize. A
temperatura média registrada em todos os pontos foi de 33ºC. Segundo Apha (1995)
os valores elevados são de extrema importância, pois com a elevação de
temperatura há aumento das reações químicas e biológicas e diminuição da
solubilidade dos gases, como oxigênio dissolvido.
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Figura 7.1 – Gráfico com valores de Temperatura das águas superficiais

7.1.2. Potencial Hidrogeniônico e Potencial redóx
O pH determina a capacidade em atacar alguns minerais precipitados,
podendo também lixiviar os seus constituintes. O Eh determina a forma como um
ambiente pode produzir reações de oxidação e de redução. Esses dois elementos
relacionam-se, pois quanto maior o pH menor será o Eh. De um modo geral, valores
com pH baixo tendem a solubilizar os metais, podendo aumentar a sua toxicidade
enquanto que para os valores altos de pH, os metais tendem a se precipitar em
forma de carbonatos, óxidos, hidróxidos, melhorando a autodepuração das águas. A
figura 7.2 apresenta os valores de pH dos pontos amostrados, é possível observar
que os valores de pH não foram uniformes em cada ponto. Isso está associado às
características próprias de cada área, relacionadas pelo uso e ocupação do solo.
Na figura 7.2 os valores de pH nos pontos 1, 2, 3 e 4 apresentam-se baixos
devido aos sulfetos dissolvidos na água. É provável que as fontes estejam
relacionadas com a agricultura familiar e partículas sólidas suspensas oriundas da
mina de carvão da ICVL localizada nas proximidades dos pontos. Dos pontos 5 a 13
há um aumento dos valores do pH e conseqüentemente os valores de Eh são
baixos. Isso se deve ao aumento da alcalinidade, relacionado com a presença de
carbonatos e substâncias dissolvidas que são oxidantes. O ponto 10 apresenta um
pH alto (9,99) devido ao uso doméstico da água. O valor mais baixo registou-se no
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ponto 1 (7,26). Esta área encontra-se nas proximidades da mina de carvão da ICVL.
Os pontos 6 (Revùboé 3), 7 (Revùboé 1), 8 (Mongorodzi Mining 2), 9 (Mongorodzi
Mining 1), 10 (Moatize 2), 11 (Moatize 3) e 12 (Moatize 1) apresentam valores fora
dos limites estabelecidos no Diploma Ministerial no 180/2004. Geralmente um pH
muito ácido ou muito alcalino, está associado à presença de efluentes industriais,
sendo que este último é típico das áreas amostradas. A comparação do valor médio
de pH (8,8) apresentou-se fora dos limites preconizados pelo Diploma Ministerial no
180/2004. Foi possível afirmar que o pH encontrado em todos os pontos amostrados
está fora dos valores mínimos e máximos (6 a 8,5) estabelecidos no Diploma
Ministerial no 180/2004. Dos 13 pontos amostrados 8 apresentaram valores acima
das recomendações, o que equivale a 61,5%.

Figura 7.2 – Gráfico com valores de pH e Eh das águas superficiais

7.1.3. Condutividade Elétrica
A CE é a capacidade da água em conduzir corrente elétrica. Esse parâmetro
está relacionado com a concentração de íons dissolvidos na água. Quanto maior a
concentração dos íons maior será a CE. Nos resultados obtidos nos pontos de
amostragem, observou-se valores mais elevados no ponto 2 (4,741 u.S/cm) no rio
Zambeze. Esse valor está fora dos limites (50 – 2000 u.S/cm) estabelecidos no
Diploma Ministerial no 180/2004 (Figura 7.3). O menor valor observou-se no ponto
13 (158 u.S/cm). A resolução CONAMA nº 357/05 não estabelece limites para este
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parâmetro. A CE dos demais pontos não compromete a sobrevivência dos
organismos aquáticos, exceto no ponto 2 cujos valores são elevados. As atividades
agrícolas e provavelmente a influência de partículas sólidas suspensas da mina de
carvão da ICVL Lta que possam percolam e se dissolvem nas águas superficiais
podem ser as responsáveis por esses valores.

Figura 7.3 – Gráfico com valores de CE das águas superficiais

7.1.4. Oxigênio Dissolvido
O oxigênio dissolvido (OD) é um dos parâmetros mais importantes na vida
aquática, pois favorece a respiração de todos os organismos existentes no meio. A
sua redução está relacionada com a presença de quantidades de substâncias
biodegradáveis dos resíduos ou efluentes tanto domésticos, como industriais.
Os valores de OD obtidos na maioria dos pontos de amostragem foram
maiores (Figura 7.4) estando de acordo com os limites estabelecidos no Diploma
Ministerial no 180/2004, com exceção do ponto 5 (4,89) tributário do rio Revúboè,
que apresenta valores baixos dos estabelecidos na legislação. A presença de
substâncias orgânicas biodegradáveis oriundas dos assentamentos humanos da
comunidade de Capanga 2, sendo notável a presença de quantidades de vegetação
submersa e suspensa, assim como prováveis substâncias oriundas da mina de
carvão ICVL Lta devido ao deflúvio superficial, podem influenciar no OD. A média

98

dos pontos amostrados foi de 7,32 mg/L sendo um valor satisfatório para os corpos
hídricos.

Figura 7.4 – Gráfico com valores de OD das águas superficiais

7.1.5. Turbidez
A turbidez representa a dificuldade da água em transmitir a luz devido à
presença de partículas inorgânicas (areia, silte e argila) e detritos orgânicos como
algas, bactérias, entre outros, cujas fontes podem estar relacionadas com o
intemperismo dos solos e rochas associadas ao rio. As águas amostradas nos
pontos 2 (Zambeze 1), 3 (Revùboé 2), 4 (Capanga Rovùboé), 5 (Tributário
Rovùboé), 11 (Moatize 3) e 13 (Moatize 4) (Figura 7.5) apresentaram valores
elevados, acima dos estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/05. Esses
valores elevados estão diretamente relacionados com uso e ocupação da terra,
carga de resíduos devido ao carreamento de sedimentos pela ação pluvial nesses
pontos e também se pode associar aos efluentes domésticos das comunidades
próximas ao rio. Contudo, o aumento da turbidez na água é a principal conseqüência
da redução da penetração da luz solar, o que prejudica a oxigenação do meio
aquático.
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Figura 7.5 – Gráfico com valores de Turbidez das águas superficiais

7.1.6. Sólidos Totais Dissolvidos
Os sólidos totais dissolvidos variaram entre 86 mg/L no ponto 1 a 2010 mg/L
no ponto 9 (Figura 7.6). O pico de concentração de sólidos totais foi no ponto 9
(Mongorodzi Mining 1) com 2010 mg/L, seguido do ponto 8 (1810 mg/L) Mongorodzi
Mining 2 e ponto 7 (1052) Mongorodzi Mining 1 nas proximidades da mina de carvão
da empresa Minas Moatize Lda e das pedreiras da Vale Moçambique e da Ceta.
Esses valores podem estar relacionados à ação pluvial, onde algumas substâncias
são lixiviadas e transportadas até o rio Revúboè. Os elevados teores de STD não
são convenientes para usos, pois os limites estabelecidos no Diploma Ministerial no
180/2004 são de 500 mg/L. Segundo Adôrno (2012), as altas concentrações de STD
têm consequências negativas, impedem a entrada de luz necessária ao processo de
fotossíntese, influenciando diretamente na produção primária, o que compromete a
base da cadeia alimentar e na qualidade ambiental.
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Figura 7.6 – Gráfico com valores de STD das águas superficiais

7.1.7. Sulfatos
A origem principal do sulfato (SO42-) é a oxidação da pirita (FeS2) tido como
um dos grandes problemas da mineração de carvão, e também podem originar da
lixiviação de compostos sulfatados (evaporitos) como gipsita (CaSO 4.H2O), anidrita
(CaSO4) e pela precipitação atmosférica decorrente de sais cíclicos, poeiras
continentais e indústrias (GURGEL, 2007). Segundo os resultados, observaram-se
valores elevados no P8 (680) jusante no rio Rovúbuè e P9 (710) a montante, esses
valores são superiores aos limites máximos estabelecidos no Diploma Ministerial no
180/2004 (Figura 7.7). Esses valores elevados estão relacionados às formas de uso
e ocupação do solo, configuradas em mineração de carvão pelas minas Moatize
Ltda e as pedreiras da Vale e Ceta Moçambique. No P1 e P2 (rio Zambeze1), P3,
P4, P5 e P7 (rio Revúboè) os valores tendem a aumentar, com o pico no P8 e P9,
daí voltam a baixar no P10 a P13, estando nos padrões normais preconizados pelas
legislações.
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Figura 7.7 – Gráfico com valores de Sulfatos das águas superficiais

7.1.8. Análise dos metais em água superficial
A seguir são apresentados os resultados de alguns metais que fazem parte
da classe de elementos químicos tóxicos quando encontrados em elevadas
concentrações, e obviamente prejudiciais aos seres humanos. Uma vez ingeridos,
dificilmente serão degradados. Os gráficos de determinados parâmetros não
poderiam ser elaborados, pois os resultados foram expressos em “<” que é o limite
de detecção do equipamento que foi utilizado para as análises. Dessa forma,
quando colocados na forma gráfica, esses resultados podem estar sendo
superestimados. Como forma de representá-los graficamente foram considerados os
respectivos valores limites de detecção.
 Arsênio (As), Alumínio (Al) e Manganês (Mn)
O As é um dos elementos tóxicos e carcinógenos liberados pela combustão
de carvão (BAIRD, 2002). Com os dados observou-se que os valores de As (Figura
29) em todos os pontos amostrados estão abaixo dos limites máximos (≤ 0.05 mg/L)
estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/05 e no Diploma Ministerial n o
180/2004. Estes apresentaram maior concentração nos pontos 2 no rio Zambeze 1,
P10 no rio Moatize 2 e P11 rio Moatize 3, embora estejam dentro dos limites
preconizados. O Al é um dos elementos químicos que ocorre naturalmente em
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águas superficiais, geralmente em baixas concentrações, mas a sua concentração
está relacionada a atividades antrópicas (BAIRD, 2002). Os efluentes industriais,
domésticos e de mineração são tidos como principais fontes. Os valores do Al
apresentam concentrações <0,05 (Figura 7.8). Tendo-se calculado a média de todos
os pontos amostrados, constatou-se 0,050 mg/L está dentro das normas
preconizadas na Resolução CONAMA nº 357/05 e no Diploma Ministerial n o
180/2004. O Mn cujas fontes estão relacionadas com lixiviação de rochas e solos,
como também o deflúvio superficial de águas das minas e de indústrias que podem
tornar a concentração desse elemento. Portanto, com base nos dados da (Figura
7.8) dos pontos amostrados, observou-se que este elemento está dentro dos
padrões estabelecidos nas legislações, pois não constitui nenhum perigo aos corpos
hídricos, seus valores foram < 0,04 sendo que a Resolução CONAMA nº 357/05 e o
Diploma Ministerial no 180/2004 estabelecem 0,1 mg/L.
À luz dos dados de As, Al e Mn, constatou-se que o alumínio apresentou
maior concentração no ponto 6 (rio Revùboé), provavelmente devido à atividades
antrópicas como agricultura familiar, falta de saneamento básico nas comunidades
de Capanga por um lado, e pelo outro a sua proximidade com mina de carvão da
ICVL, pode influenciar a concentração desse elemento a partir das substâncias
suspensas que possam percolar até alcançar esses corpos hídricos.

Figura 7.8 – Gráfico com valores de Arsênio, Alumínio e Manganês
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 Ferro (Fe)
O Fe é um dos elementos químicos mais abundantes na terra. Segundo
Figueiredo (2000), apresenta-se em forma de sulfetos e os óxidos de ferro, destacase a pirita (FeS2), tida como um dos problemas das minas de carvão devido a
drenagem ácida. Os valores de Fe tendem a aumentar do P1 ao P5, com
decréscimo no P6 a P9 e apresentam os valores elevados nos pontos 10, 12 e 13.
Os valores máximos de Fe foram observados no P12 (1,08) montante do rio Moatize
e P13 (1,03) a jusante da mina da Vale Moçambique, no rio Moatize. Esses pontos
estão nas proximidades do terminal de carvão da empresa Jindal e da mina da Vale
Moçambique a jusante. Os valores mínimos do Fe constataram-se nos pontos 7, 8 e
9. Portanto, o P3 (0,98 MG/L), o P4 (0,4 mg/L) bairro Capanga e rio Revùboé, P5
(0,9 mg/L) Tributário do rio Revùboé, P10 (1,03 mg/L) rio Moatize 2 e P12 (1,8 mg/L)
rio Moatize, e P13 (1 mg/L) apresentam valores fora dos limites máximos (≤ 0,3mg/L)
estabelecidos no Diploma Ministerial no 180/2004 (Figura 7.9).

Figura 7.9 – Gráfico com valores de concentração de Ferro

 Magnêsio (Mg)
O Mg é um dos elementos químicos que a sua ocorrência é rara, quando
ocorre é associado a rochas carbonatadas (VIANA, 2006). Nos pontos amostrados,
observou-se que do ponto 1 a 5 os valores de Mg tendem a ser relativamente
constantes. Do ponto 6 a 9 regista-se um aumento das suas concentrações, com o
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pico observado no ponto 12 (313 mg/L) a montante do rio Moatize. Esse aumento
provavelmente está relacionado por um lado pela a proximidade do ponto em
relação ao terminal de carvão da empresa Jindal, através do qual algumas
substâncias lixiviadas do carvão podem percolar até atingir este curso de água, e
por outro lado aos efluentes domésticos dos residentes da vila de Moatize. Segundo
o limite máximo (50 mg/L) estabelecido no Diploma Ministerial no 180/2004, os
pontos 7 (rio Revùboé 1), ponto 8 (Mongorodzi Mining 2), ponto 9 (Mongorodzi
Mining 1) e ponto 12 (rio Moatize 1), encontram-se fora dos limites preconizados
nesta legislação (Figura 7.10). Na Resolução CONAMA nº 357/05 o valor desse
parâmetro não se encontra estabelecido.

Figura 7.10 – Gráfico com valores de concentração de Magnésio

 Zinco (Zn)
Os valores de Zn na maioria dos pontos amostrados tende a se concentrar
abaixo de 0,04 mg/L. Todos os valores amostrados encontram-se dentro do limite
máximo (3,0) estabelecido pelo Diploma Ministerial no 180/2004 (Figura 7.11).
Apesar desses valores satisfatórios, foram observados alguns valores elevados no
P6 (0,08 mg/L), P3 (0,03 mg/L) e P7 (0,07 mg/L) rio Revùboé mas que não
constituem perigo no corpo hídrico e estão dentro dos limites estabelecidos pela
legislação moçambicana. O P6 localiza-se próximo à mina de carvão da ICVL, onde
provavelmente algumas substâncias suspensas expelidas na mina de carvão podem
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se dissolver no corpo hídrico e o P7 está numa área cuja principal atividade é o
fabrico de tijolos próximo ao rio Revúboè, tendo como fonte energética a queima de
carvão e algum material vegetal.

Figura 7.11 – Gráfico com valores de concentração de Zinco

Com base nos resultados apresentados acima, pode-se afirmar que a
qualidade das águas superficiais na área de mineração de carvão, está
relativamente boa, sendo que apresenta alguns valores elevados em alguns pontos
amostrados apresentam alteração da qualidade tendo em consideração os limites
máximos estabelecidos na legislação Moçambicana. Face aos resultados, a água
não é recomendada para o consumo direto sem tratamento. Deve-se dar maior
atenção aos pontos do rio Rovúboè nas proximidades das Minas Moatize Lda e
pedreiras da Vale e Ceta (P8 e P9), pois se observou valores STD, Fe, Mg acima do
estabelecido na legislação. Também no P10, P11 e P12 próximo ao terminal de
carvão da empresa Jindal e o P13 a jusante da mina da Vale Moçambique carecem
de mais monitoramentos, com vista a verificar melhor as fontes que alteram a
qualidade desses corpos hídricos de modo a preservá-los, visto que são importantes
para o abastecimento público.
Pode-se afirmar que a explotação do carvão em Moatize pelas mineradoras
Vale Moçambique, ICVL, provavelmente não têm consequências diretas até o
momento na qualidade das águas superficiais considerando os pontos amostrados,
que possa configurar-se em impacto ambiental, mas alguns pontos apresentam
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alteração na qualidade de água. Apenas pode-se verificar alguma influência das
substâncias carreadas ou em suspensão que possam percolar até alcançar os rios
oriundos dessas minas. A área próxima à empresa Minas Moatize Ltda é que
precisa no momento de especial atenção através de estudos científicos de
monitoramento ambiental. Alguns pontos dentro da área da cava que foram
selecionados para amostragem, na saída das bacias de decantação e à jusante dos
rios Zambeze, Revúboè, as coletas não foram realizadas, uma vez que a empresa
Vale Moçambique não permitiu. Além disso, há limitações em relação ao número de
pontos amostrados, ainda insuficientes para uma ideia mais ampla sobre a questão
dos impactos, além de terem sido coletados apenas no verão, estação chuvosa e
com maior volume de água nos rios.

7.2. Diagnóstico socioambiental das comunidades locais
A implantação das mineradoras de carvão no distrito de Moatize trouxe uma
nova dinâmica na região, nos níveis econômico, social e ambiental (SELEMANE,
2010,

MOSCA

e

SELEMANE,

2011).

O

diagnóstico

socioambiental

das

comunidades locais foi efetuado através de um questionário estruturado aplicado à
população local. Foram aplicados 116 questionários, em agregados familiares dos
bairros de Cateme, 25 de Setembro reassentados pela Vale Moçambique, e a
comunidade de Capanga, em Benga, da AID das minas, que ainda não foi
reassentada (Figura 7.12). O diagnóstico teve como objetivo compreender os
impactos ambientais e os conflitos sociais gerados desde que as mineradoras
implantaram-se em Moatize. Assim, primeiro serão apresentadas as características
gerais dos inqueridos, em seguida a percepção das comunidades em relação à
implantação das mineradoras e por último os impactos e conflitos sociais gerados no
local.
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Figura 7.12 - Comunidade de Capanga na AID das minas

7.2.1. Características da comunidade local
Como primeiro passo para entrevista, procurou-se saber do inquerido se é ou
não residente do bairro, e a idade que possui. Posto isso, validava-se para o
diagnóstico quando fosse residente dos bairros selecionados para estudo e maior de
18 anos. Tendo se questionado, sobre os anos de residência do indivíduo no bairro,
constatou-se que a maioria (54%) dos entrevistados está entre 4 a 6 anos residindo
nesses bairros cujo motivo foi o reassentamento. Os que residem há mais de 8 anos
representam 26% e fazem parte da comunidade localizada em Capanga, no entorno
da mina (Figura 7.13).
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Figura 7.13 - Tempo de residência das comunidades locais nos bairros

A maioria dos indivíduos inqueridos está concentrada na faixa de 29 a 39
anos (29%) seguido de pessoas com mais de 50 anos de idade (27%). No que
concerne ao nível de escolaridade dos entrevistados, observou-se que a maioria
possui o ensino primário (34%) seguido de ensino básico (26%), ensino médio
(13%), ensino superior (7%) e 20% dos que não frequentaram a escola. Como
atividade profissional dos entrevistados, observou-se que menor número (9%)
trabalha nas minas de carvão e a maioria (31%) é funcionário do setor privado
(Figura 7.14). Esses dados convergem com o estudo realizado por Mosca e
Selemane (2011), tendo constatado na região baixo nível de escolaridade e baixo
número de empregados locais nas minas devido à fraca orientação profissional.
Esses autores afirmam ainda que as mineradoras têm apostado em capacitações e
formação para melhorar a mão de obra local.

Figura 7.14 - Atividade profissional das comunidades locais

109

7.2.2. Percepção e benefícios das comunidades locais em relação à
implantação da mina de carvão
Questionados sobre a impressão que tiveram quando souberam do Projeto de
carvão da Vale Moçambique, a maioria (71%) dos entrevistados respondeu que
viram o projeto como positivo para o desenvolvimento socioeconômico local. Assim,
com a chegada da Vale em Moatize para exploração de carvão mineral, as
comunidades foram inicialmente apresentadas o projeto através da participação
pública, e informadas de que ia se explorar o carvão mineral na região. Sendo que
algumas áreas necessitariam da remoção da população local. Esta notícia foi
inicialmente bem recebida pelas comunidades locais face aos direitos que teriam
com essa implantação. As compensações sociais acordadas com a mineradora, no
início das atividades, agregavam a educação, saúde, agricultura, emprego,
habitação, conforme apresenta a Tabela 4 e havia expectativa por melhorias na
região.
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Tabela 4 - Benefícios locais das comunidades reassentadas
Obrigações da Vale Moçambique
Benefícios

Realizadas

Realizadas

Observações

Não realizadas

parcialmente
Construção de casas tipo urbana
incluindo murro de vedação.
Emprego

aos

jovens

Fraca qualidade das habitações, algumas casas apresentam
Sim

das

rachaduras e outras têm infiltração de água, quando chove.
Sim

Uma parte de jovens com qualificação profissional foi

comunidades locais.

empregada.

Alimentação durante cinco anos.

Segundo as comunidades locais, a alimentação só foi dada
Não

Indenização

de

120,000,

00

Sim

nos primeiros dois anos.
A primeira parte o valor, foi desembolsada e a outra não. Isto

Meticais para Oleiros (cerca de

culminou com a paralização da ferrovia de escoamento de

10,000 Reais).

carvão por manifestação pública.

Indenização

das

machambas

Sim

(campos agrícolas).

A maioria dos reassentados recebem e uma parte reclama
não ter sido indenizado.

Abastecimento de água para todos

Sim

Foram criadas redes de abastecimento para as comunidades,

reassentados.

só que no período seco, o lençol freático baixa e
conseqüentemente escassez de água.

Indenização

para pessoas

que

Sim

possuíam gado, árvores frutíferas.
Construção de um posto de saúde

ter recebido.
Sim

A reclamação está aliada ao periódo de funcionamento,

primeiros socorros.
Oferta

de

2

Alguns foram indenizados faltando outros que afirmaram não

segundo os dados, aos sábados e domingos não funciona.
hectares

para

Sim

agricultura para cada indivíduos.
Fonte: Autor, 2015, Elaborado com base nos resultados dos questionários

Alocação dos reassentados em áreas com solos, não férteis e
os cursos de água estão muito distante dos bairros.
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Grande parte dos benefícios locais foi alocada às comunidades locais, mas
estas se encontram insatisfeitas devido à forma como foi executado o processo de
reassentamento. Estudos realizados por Fian (2010), Selemane (2010), Mosca e
Selemane (2011) apontam que algumas condições básicas prometidas foram
realizadas, e outras consideradas importantes para subsistência das comunidades
não foram concretizadas, como por exemplo: transporte, alimentação, campos
agrícolas férteis, desencandeado-se em conflitos sociais. Assim, questionados sobre
a percepção que as pessoas têm sobre as mineradoras hoje, responderam
negativamente, sendo que a maioria dos reassentados (59%) vê as minerações de
carvão como sendo maus projetos (Figura 7.15), tendo trazido problemas para as
comunidades que culminaram com a perda do valor cultural, elevado custo de vida,
dos produtos alimentares, transporte, perda de bens móveis e imóveis, baixa criação
de gado pela falta de locais de pastagem e água em locais reassentados.
No entanto, pode-se afirmar que algumas compensações sociais não foram
cumpridas, como alimentação por cinco anos, terra fértil para agricultura, boa
disponibilidade de água, e pagamento de indeminizações das árvores frutíferas e
dos oleiros, insuficiência de transporte, gerando no seio das comunidades conflitos
sociais.

Figura 7.15 - Percepção local sobre o projeto de reassentamento

7.2.3. Principais impactos ambientais e conflitos sociais
Segundo Fernandes et al., (2011), os impactos socioambientais causados
pela mineração, geram diversos conflitos socioambientais associados ao uso do
solo, das águas e a poluição sonora.
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As comunidades reassentadas nos bairros 25 de setembro e Cateme
manifestam suas preocupações em relação à Vale devido aos benefícios locais
prometidos que não foram honrados. A seguir são apresentados os impactos
ambientais e conflitos sociais resultantes da mineração de carvão em Moatize.
Essas comunidades sentem-se insatisfeitas, injustiçadas principalmente pela
mineradora Vale Moçambique. Segundo a população local o tipo das habitações
construídas, embora sejam modernas (Figura 7.16A) não são consistentes, isso
nota-se devido a fissuras nas paredes, no piso e infiltração de água quando chove,
sem no entanto ter passado muitos anos após a sua construção. Pelo lado das
comunidades de Capanga, que ainda residem na AID das minerações constatou-se
reclamações devido às vibrações de terreno pela detonação por explosivos, que
acabam afetando as residências (Figura 7.16B), por outro as poeiras levantadas na
mineração espalham-se pelas plantações dos locais, que acabam correndo o risco
de ingerir substâncias tóxicas como dióxido de exonfre (SO2), mercúrio (Hg), dióxido
de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NO 2) nos
vegetais.

A

B

Figura 7.16 - Representação das habitações dos reassentados (A) e casa com fissuras (B)

As áreas destinadas à agricultura apresentam solos com baixa fertilidades, secos
e conseqüentemente baixa capacidade produtivas relativamente aos solos que
possuíam nos locais de origem. Em Cateme, moradores das comunidades
reassentadas reclamam a questão do transporte, pois tanto a distância para o centro
da cidade de Tete como para a vila de Moatize é maior. Grande parte da população
reassentada está aproximadamente 50 km na vila de Cateme enfrentando
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dificuldades de transporte para chegar à cidade de Moatize de modo a comercializar
e comprar seus produtos.
As áreas destinadas para a pastagem, não apresentam condições para a criação
de gado. A falta de pagamento de indenizações prometidas é apontada como um
dos grandes fatores que agrava os conflitos. Por exemplo, devido aos conflitos da
mineradora Vale e das comunidades locais, culminou com a paralização de
atividades de escoamento de carvão da Vale por parte dos oleiros, em 23 de Maio
de 2013 (ADECRU, 2014).
As comunidades locais não estão satisfeitas com os projetos de mineração e de
como o reassentamento foi conduzido, isso traz consequências diretas para as
relações comunidade – empresa e governo. Portanto, de acordo com a pesquisa se
observou que a relação comunidade e empresa não é satisfatória, pois 64% dos
entrevistados revelaram um descontentamento com a mineradora Vale Moçambique
devido a violação dos seus direitos. Por outro lado, o governo afirma que a relação
com a comunidade é satisfatória (71%), devido às conversações que o governo
distrital tem feito para minimizar esses conflitos sociais.
De um modo geral, a Vale Moçambique é vista como provedora de empregos
para pessoas oriundas de outras regiões do País e do exterior, beneficiando desta
forma pessoas de fora. É também percebida como a mais importante força
econômica em Moatize, mas contribui de forma insuficiente para os programas e
iniciativas das comunidades locais. Há também locais que embora haja esses
conflitos, estes reconhecem a dinâmica do desenvolvimento que essas empresas
trouxeram. Por exemplo, a Vale Moçambique construiu escolas, habitações, gerou
emprego, contribuiu na formação e contratação de mão-de-obra, introdução de
projetos sociais de desenvolvimento, abertura de mercado para investimento de
pequenas e médias empresas que conseqüentemente para além dos serviços
proporcionam o emprego aos locais (Selemane, 2010; Mosca e Selemane, 2011).
Por fim, esta pesquisa revelou a partir das entrevistas com as comunidades
locais, uma expectativa de mudança relacionada à atuação das mineradoras.
Portanto, de acordo com as comunidades locais primeiro deviam-se liquidar os
pagamentos pendentes, por conseguinte adotar uma atitude mais participativa
incluindo membros da comunidade nas reuniões das mineradoras, estabelecer-se
um canal de comunicação com a comunidade para facilitar o desenvolvimento dos
programas socioambientais.
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No caso da legislação, a empresa também não vem cumprindo com o que
está estabelecido na lei sobre as comunidades, porém isso não tem implicado em
sanções para a empresa. As comunidades são ainda pouco articuladas para
reivindicar os seus direitos e estão à mercê do governo e da empresa. Lutam para
que se cumpra o que foi acordado e o que está na lei. As alterações impostas as
municípios refletem o modelo de exploração atual das multinacionais, como
abordam Garcia (2012), Barros et al. (2015). Esse modelo viola e desrespeita a
cultura local e a própria legislação. Em longo prazo, caso não haja resolução dos
problemas sociais existentes, provavelmente, os conflitos podem se intensificar na
região. O Quadro 4 apresenta os conflitos sociais existentes na região.
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Quadro 4 - Resumo da dinâmica do conflito no local.
Elementos do Conflito
O conflito permeia as áreas econômica (necessidade de bens minerais para a sociedade), social (insatisfação da população
em relação às moradias, ao reassentamento; alteração de valores e hábitos tradicionais, essenciais para a sustentação da
solidariedade e unidade das famílias e comunidades; privação das mulheres dos seus meios de ocupação tradicionais
(agricultura), tornando-se cada vez mais dependentes ; perda de terra para agricultura e exploração de argila para atividade de
subsistência, uso e ocupação do solo, abastecimento de água; campos agrícolas de baixa fertilidade em relação às que
possuíam antes; as áreas de pastagem são mais e distantes das áreas de residência; habitações com baixa qualidade,
Natureza

apresentando rachaduras, fendas no piso e infiltração da água quando chove; e a falta de meios de sobrevivência, tendo em
conta que as comunidades locais reassentadas vivem na base de agricultura e pecuária,), política (políticas internacionais,
acordos com multinacionais, interesses globais pelos recursos; fragilidade de instituições locais) e ambiental (preocupação
com a qualidade da água, com os níveis de vibração e de poluição atmosférica (poeira, gases e fumaça), poluição visual,
degradação e recuperação das áreas mineradas, preservação de áreas protegidas (nascentes e mananciais)). Ao longo do
conflito, várias questões foram decididas na capital do país e contaram com ampla cobertura da mídia nacional e mundial,
ampliando o caráter do conflito de local nacional.
O campo do conflito é municipal, local, envolvendo bairros na área de influência da mina, em Moatize, mas envolvendo
fiscalização e legislação municipal (distrital), estadual e nacional (envolve acordos com as multinacionais). As origens do

Campo

conflito podem ser consideradas como de âmbito global (exploração dos recursos por empresas multinacionais, com
interesses em nível nacional) e local (consequências dos impactos).

Atores

Comunidades reassentadas

Empresas

multinacionais,

Poder público. Os envolvidos no processo estão nas três

e atingidas pela atividade

particular a Vale Moçambique,

esferas de poder, distrital, estadual e federal, com a

mineral que procuram ter os

que exploram o carvão na

promoção de acordos em âmbito nacional, mas fiscalização

direitos atendidos e previstos

região.

e emissão de documentos em âmbito distrital. Os conflitos

em acordos e na legislação.

legislação,

São parcialmente favoráveis

atendendo de forma adequada

Procuram
mas

cumprir
não

a

estão

são também internos às três instâncias de poder.
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à mineração, e apresentam

os

descontentamento

comunidades reassentadas e

na

acordos

condução do processo de

atingidas

implantação das atividades.

mineral.

pela

com

as

atividade

O objeto das disputas é o uso do solo e a qualidade de vida das comunidades: de um lado a implantação da mina deslocou as
comunidades de seus bairros, alterando modos de vida, infraestrutura, transporte, cultivo da terra e atividades de subsistência.
O uso das águas também é uma questão que está em discussão, devido às diferentes necessidades e volume de uso, à
disponibilidade hídrica local e à qualidade do recurso, com possibilidade de sofrer contaminação pelo tipo de recurso
Objeto de disputa

explorado, o carvão. Os impactos ambientais causados pelo método de lavra com uso de explosivos, o aumento dos veículos
no local e geração de poeira, as bacias de decantação e o descarte de minerais pesados nas águas superficiais. Há um
choque de modelos produtivos e da cultura capitalista e de subsistência. Portanto, os locais têm sua subsistência baseada
numa relação direta com o ecossistema onde vivem, diferentes dos sistemas de produção mineral das multinacionais.
O conflito é apresentado entre grupos com percepções divergentes sobre a instalação das minas no local, em relação aos
benefícios socioeconômicos para o país e para o local. A percepção em nível nacional tende a ser favorável à entrada das

Dinâmica

multinacionais no país, enquanto que em nível local, as comunidades reassentadas e atingidas pelas atividades da mineração,
tendem a ter uma percepção negativa, Esse conflito apresenta alterações desde o início das atividades em 2011, quando a
expectativa de melhorias nas condições locais era esperada, mesmo com o reassentamento distante do local de origem dos
bairros. Após 4 anos da presença da empresa Vale Moçambique, os moradores apresentam uma visão negativa da empresa,
reclamando os direitos que não foram atendidos. Não existe uma fiscalização permanente no sentido de oferecer maior
credibilidade e confiança à população sobre a atividade da mineração. Há pouca transparência nas ações do poder público e
da empresa e pouca participação das comunidades nos processos decisórios. O controle da ocupação do solo envolve a
população e o poder público em âmbito municipal, estadual e federal, apresentando dinâmica mais complexa e de difícil
solução por envolver questões políticas, econômicas e sociais. As comunidades locais requerem os direitos à qualidade de
vida e os mineradores estão interessados nos recursos naturais do subsolo, preocupados em atender à legislação, planos e
programas, sem considerar as necessidades reais e a opinião da população.
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Devido à complexidade dos conflitos, é importante não se perder a noção de
que tais conflitos não podem ser resolvidos considerando a dualidade: bem x mau,
heróis x vilões, legal x ilegal, formal x informal (THEODORO, 2005). No que diz
respeito aos tratamentos e formas de mediação dos conflitos, a autora coloca que os
principais mecanismos que têm sido utilizados no Brasil, além dos meios
jurisdicionais públicos, muitas vezes limitados, são: conciliação, arbitragem e
mediação. A conciliação é o meio extrajudicial de tratamento dos conflitos onde as
partes já se polarizaram sobre o objeto de disputa e há identificação clara do
problema. Sua solução pode resultar em três hipóteses: a desistência de uma das
partes, a submissão ou a transação negociada. A arbitragem é o meio em que as
partes escolhem um árbitro para resolver o conflito, pautado por limites
estabelecidos por uma cláusula arbitral e ao final as decisões ficam vinculadas a
uma sentença arbitral. E a mediação é um meio de tratamento autocompositivo em
que o mediador não decide, mas facilita o diálogo. O papel do mediador é explicitar
os fatos que lhe foram narrados pelas partes, seus prós e contras, sem tomar partido
ou apresentar uma solução definitiva. É um procedimento mais brando e que
considera mais os aspectos legais envolvidos no conflito. Indicado apenas para
crises menos intensas. O caso do conflito na mineração é de sobreposição direta. As
comunidades locais requerem o direito sobre suas terras e os mineradores estão
interessados nos recursos naturais do subsolo sem considerar quem tem o controle
da superfície, bem como os impactos que surgirão para estes (LITTLE, 2001).
Na maioria das vezes, os grupos que fazem as intervenções alterando o
ambiente são os principais beneficiários econômicos de tal atividade e não são estes
que arcam com os impactos negativos da exploração dos recursos naturais, ou seja,
os grupos que não recebem os benefícios são aqueles que ficam com os impactos
gerados e os geradores dos impactos são os que ficam com os benefícios (LITTLE,
2001).
No caso de Moatize, o estágio da conciliação já foi superado, sendo que a
arbitragem seria o estágio atual, uma vez que envolve o poder público na superação
dos conflitos existentes. O que está em jogo é a manutenção dos direitos do
reassentados em relação ao que foi acordado com a empresa e também a
manutenção das condições de moradia e das atividades de subsistência (agricultura,
pecuária, produção de tijolos), preservando a qualidade de vida e a cultura local
versus a inserção de um novo modelo de atividade econômica, com alto potencial de
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alteração da vida local, podendo gerar impactos nos recursos naturais, solo e
subsolo, bem como alterar a estrutura social da localidade e provocar aumento do
tráfego de veículos no local (NASCIMENTO e BURSZTYN, 2010).
Sabe-se que a mina terá uma vida útil de longo prazo e que os conflitos não
devem ser resolvidos de forma simples, podendo mesmo aumentar à medida que a
insatisfação da população torna-se mais evidente em função do aumento da
percepção negativa em relação à mineração. Outro fator relevante são as várias
acusações e suspeitas de relações não tão transparentes entre as empresas
mineradoras e os órgãos governamentais (publicadas em várias reportagens na
mídia local e internacional). Esta questão mostra ainda a fragilidade dos governos
que apresentam características ligadas ainda à corrupção, ao clientelismo e o
patrimonialismo e ajudam a explicar algumas das barreiras para uma maior
eficiência da gestão pública municipal.
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8. CONCLUSÕES
Os principais impactos ambientais decorrentes da mineração de carvão são: a
alteração da qualidade das águas superficiais em alguns pontos de amostragem,
vibrações de terreno e ruídos que representam um desconforto para as
comunidades locais.
As comunidades locais apresentam um baixo nível de satisfação com a
implantação da mina devido ao não cumprimento de algumas compensações
sociais, especialmente as indenizações que desencadeiam em conflitos com a
mineradora. Como meios para a resolução dos conflitos, as comunidades locais
apontam o seguinte: o pagamento das indeminizações, reabilitação das habitações
que apresentam problemas, integração de mais membros das comunidades locais
em setores de trabalho aliadas a mineração, e a criação de canais de diálogo e
mecanismos de participação dos membros locais nos processos de decisão.
Os resultados das análises físico-químicas das águas superficiais apontam
algumas alterações tendo em consideração os limites mínimos e máximos
estabelecidos no Diploma Ministerial no 180/2004 e Resolução CONAMA nº 357/05,
nomeadamente: o pH no P10 (9,99) e a média (8,8) em todos pontos apresentou
valores acima do estabelecido pelo MISAU (2004); o OD é crítico no P5 (4,85 mg/L)
estando abaixo do recomendado (>6); os STD no P9 (2010 mg/L), P8 (1810 mg/L) e
P7 (1052 mg/L) no rio Revúboè, próximo às Minas Moatize Ltda e as pedreiras da
Ceta e Vale Moçambique se encontram fora dos padrões estabelecidos pelo MISAU
2004. Os sulfatos apresentaram valores fora dos limites estabelecidos no P8 (680
mg/L) e P9 (710 mg/L) no rio Revúboè próximo as Minas Moatize Ltda. Os metais
como Al, As, Mn, e Zn apresentaram valores que estão dentro dos limites
estabelecidos pelo MISAU 2004, mas entre eles o Al apresentou maior concentração
no P6 (0,08 mg/L, rio Revùboé); o Fe apresentou valores fora dos limites
estabelecidos pelo MISAU 2004 no P3 (0,98 mg/L), P4 (0,4 mg/L) próximo a
comunidade de Capanga no rio Revùboé, P5 (0,9 mg/L), P10 (1,03 mg/L) e P12 (1,8
mg/L) e P13 (1 mg/L) no rio Moatize; o Mg apresentou valores fora do limite máximo
estabelecido pelo MISAU 2004 no P7 (78,8 mg/L), P8 (126 mg/L), P9 (136 mg/L) e
P12 (313 mg/L). Os pontos com alteração da qualidade de água cujos valores estão
acima dos limites estabelecidos pela legislação, provavelmente são influenciados
pelas atividades antrópicas como agricultura familiar, mineração de carvão que
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liberta partículas sólidas em suspensão que possam percolar até atingir os corpos
hídricos. De todos os pontos, o P7, P8 e P9 no rio Revúboè nas proximidades de
Minas Moatize Ltda, da pedreira da empresa Vale e Ceta são assinalados como
áreas críticas que carecem de monitoramento ambiental. Como forma de minimizar
os problemas ambientais e conflitos sociais constatados na pesquisa, sugere-se o
seguinte:
 Às empresas de mineração de carvão: devem-se criar mecanismos de diálogo
com os locais, que promovam a confiabilidade e a transparência fazendo com
que estes participem ativamente em todos os processos de tomada de
decisão; deve-se apostar na comunicação e divulgação das informações
gerais, sobre a produção, projetos sociais e integração cada vez mais das
comunidades locais visando melhorar o relacionamento com a população;
deve-se ainda procurar mecanismos de liquidar as indeminizações pendentes
com as comunidades reassentadas.
 Ao Governo distrital: deve-se fiscalizar mais ás áreas que decorrem as
atividades de mineração de modo a verificar se essas estão dentro dos
padrões estabelecidos pela lei ou não; deve-se ainda criar um clima de
confiança, tranquilidade e transparência entre as empresas e comunidades
locais.
 Pelas possíveis contaminações das águas superficiais deve-se apostar na
criação ou aumento de centros de monitoramento periódico das águas
superficiais principalmente nos rios Revúboè e Moatize, e os relatórios devem
ser acessados por qualquer indivíduo que pretende consultá-los.
 Às comunidades locais: o entendimento da complexidade do processo da
mineração, do reassentamento é fundamental para o estabelecimento do
diálogo e os caminhos para melhoria das relações com o poder público e com
as empresas multinacionais.
 Os caminhos para a mediação dos conflitos requerem que estratégias
educativas e informativas sejam aplicadas com os diferentes atores sociais,
sendo ainda necessário: promover uma visão compartilhada e complexa dos
conflitos entre todos os atores sociais, dentro de um contexto de cooperação;
fomentar o conhecimento técnico-científico das comunidades locais para
ampliar a sua participação na gestão dos recursos minerais.
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APÊNDICE A - Questionário dirigido às comunidades reassentadas pela
Mineradora Vale Moçambique e do entorno das minas
O presente questionário tem um caráter meramente académico, insere-se na realização da
Dissertação de Mestrado em Geociências no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo.
Pretende orientar o estudante na recolha de dados relativos aos impactos socioambientais da
mineração de carvão no distrito de Moatize.
1. QUALIFICAÇÕES DO ENTREVISTADO
1.1. O Senhor(a) é residente deste bairro?

[

] Sim

[

] Não

1.2. Se afirmativo, há quanto tempo?
[

] De 1 – 3 anos [

] De 3 – 6 anos [

] De 6 – 9 anos

[

] De 10 -13anos

[

] + de 14 anos

1.3. Motivo que te levou a morar neste bairro?
[

] Reassentamento

[

] Emprego

[

] Escolha própria

[

] Outro. Qual? ________________________________________________________________.

1.4. Qual é a sua idade?
[

] De 18 – 28 anos

[

] De 29 – 39 anos

[

] De 40 – 50 anos

[

] + de 50 anos

1.5. Qual é o seu nível de Escolaridade?
[

] Primário (EP1 e 2)

[

] Básico

[

] Médio

[

] Superior

[ ] Não estudou

1.6. Que atividade profissional exerce?
[

] Funcionário nas Mineradoras

[

] Funcionário Publico

[

] Reformado

[

] Funcionário privado noutras empresas

[

] Comerciante

[

] Não trabalha

[

] Comércio Informal

[

] Outra:_________________________________.

2. RELAÇÃO DA COMUNIDADE COM A MINERADORA
2.1. Quando vos falaram da implantação do Projeto Vale para mineração de carvão, que tipo de
imagem ou impressão tiveram no início? [ ] Positiva

[ ] Negativa

[ ] Não respondeu.
Justifica a resposta? _______________________________________________________________.
2.1.1. E atualmente, qual é a imagem ou impressão que tem em relação à Mineradora?
[ ] Positiva

[ ] Negativa

[ ] Não tem opnião.

Justifica a resposta? ______________________________________________________________.
2.2. Nível de empregabilidade da população local na Mineradora. O Senhor(a) já:
[ ] Foi empregado (a) ou subcontratado (a) da mineração
[
]Tem familiar empregado
na mineração
[ ] É empregado (a)/subcontratado (a) da mineração
[
] Não tem relação com a
mineração
2.3. O Senhor(a) alguma vez visitou a Empresa?
2.3.1. Se afirmativo, com que frequência já visitou?
[ ] Visitaram a mineração várias vezes

[

] Sim

[

] Não

[

] Nunca visitaram a mineração

135

[ ] Visitaram a mineração poucas vezes
uma vez
2.3.2. Qual foi o motivo da visita?

[

] Visitaram a mineração apenas

[ ] Ser ou ter sido empregado ou terceirizado
[ ] Visita a um empregado
[ ] Convite da empresa
[
] Encaminhamento de alguma
reclamação
[ ] Outro. Qual? ________________________________________________________________.
2.4. Na sua opinião, qual é o nível de relacionamento que a Comunidade têm com a Empresa?
[

] Muito bom

[

] bom

[

] Mau

[

] Péssimo

2.5. Qual é o nível de relacionamento que a Comunidade têm com o Governo?
[

] Muito bom

[

] bom

[

] Mau

[

] Péssimo

2.6. Como residente deste bairro, o que achou do projeto de reassentamento?
[

] Bom

[

] Mau

[

] Péssimo

2.6.1. Se Mau ou Péssimo, diga porquê? ____________________________________________
_________________________________________________________________________________.
3. CONHECIMENTO DO MINÉRIO EXTRAÍDO E DE SUA APLICAÇÃO
3.1. Você sabe que tipo de minério está sendo extraído pela Mineradora?
[

] Sim

[

] Não

3.2. Se afirmativo, qual é a sua aplicação? __________________________________________.
3.3. Que informações a comunidade local gostaria de saber sobre a mineradora?
[

] Recursos financeiros destinados ao município

[

] Recursos financeiros destinados à

[

] Contribuição da Mineradora para o

comunidade local
[

] Questões relacionadas ao meio ambiente

Governo Distrital
[

] Outras.Quais? _____________________________________________________________.

4. ASPETOS BENÉFICOS E NÃO BENÉFICOS TRAZIDOS PELA EMPRESA NA REGIÃO DE
MOATIZE (Nota: enumera por ordem de grandeza, 1,2,3,4,5…)
4.1. Quais são os benefÍcios que a Empresa trouxe à comunidade local?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
4.2. Quais são os problemas ambientais e sociais mais preocupantes na comunidade, trazidas
pela Empresa?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
4.2.1. Qual é a causa desses problemas?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
4.2.2. O que deve ser feito para melhorar os problemas que afectam a comunidade?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
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4.3. Na sua opinião, em relação à percepção sobre o nível de riscos à saúde e segurança da
comunidade local (trabalhadores e a vizinhaça) inerentes aos processos da mineração, existe
indícios ou doenças que são resultado da mineração de carvão? [
] Sim [
] Não. Se
afirmativo, que doenças? ________________________________________________________.
4.4. Costuma participar na melhoria das condições ambientais da região? [ ] Sim
[ ] Não
4.4.1. Se afirmativo, de que forma participa? _________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________
5. Dos problemas ambientais que afetam o meio físico, enumera 3 mais preocupantes para a
comunidade local. (Nota: enumera por ordem de grandeza, 1,2 e 3)
[ ] Destruição da vegetação
[
] Contaminação das águas superficiais e
subterrâneas
[ ] Degradação do solo
[ ] Poluição visual / Alteração da paisagem
[ ] Desconforto produzido pelas Vibrações e Ruídos [ ] Poluição do ar
6. A Empresa, possui programas socioambientais para a melhoria do meio ambiente? [ ] Sim
[ ] Não
Se
afirmativo,
quais
conhece?________________________________________________________________________.
6.1. Participa nesses programas? [ ] Sim
[ ] Não
Obrigado pela colaboração!
Moatize, _____/_____/2015
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APÊNDICE B - Questionário dirigido ao Gerente do Meio Ambiente na Mina de
Carvão da Vale Moçambique
O presente questionário tem um caráter meramente académico, insere-se na realização da
Dissertação de Mestrado em Geociências no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo.
Pretende orientar o estudante na recolha de dados relativos aos impactos socioambientais da
mineração de carvão no distrito de Moatize.
Nome (opcional) __________________________________________________. Idade: _____anos.
Área de trabalho na Empresa: ________________________________________________________.
Tempo de trabalho na Empresa _______anos.
1. Qual é o nível de relação tripartite entre Empresa - Comunidade local?
[ ] Muito bom
[ ] bom
[ ] Mau
[

] Péssimo

1.1. Qual é o nível de relação tripartite entre Empresa - Governo?
[ ] Muito bom
[ ] bom
[ ] Mau

] Péssimo

[

2. Como é encarado o Projeto de mineração de carvão pela população local?
[ ] Bom
[ ] Mau
[
] Péssimo
3. O Projeto de explotação de carvão em Moatize, trouxe benefícios á comunidade local até o
preciso momento?
[ ] Sim
[ ] Não
3.1.
Se
afirmativo,
enumere
(5)
benefícios
em
ordem
de
grandeza?
(1)_________________________________;
(2)______________________________________;
(3)______________________________________________;
(4) _______________________________; (5)____________________________________________.
4. Dos problemas ambientais que afetam o meio físico, enumera 3 mais preocupantes para a
Empresa. (Nota: enumera por ordem de grandeza, 1,2 e 3)
[ ] Destruição da vegetação
[ ] Poluição visual / Alteração da paisagem
[ ] Degradação do solo
[ ] Contaminação das águas superficiais e subterrâneas
[ ] Desconforto produzido pelas Vibrações e Ruídos
[ ] Poluição do ar
5. A vizinhança e a comunidade local têm apresentado algumas reclamações contra a
Mineradora? [ ] Sim
[ ] Não
5.1. Se afirmativo, quais são os problemas sociais que afectam as comunidades reassentadas
e da vizinhaça? ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
6. Na sua opnião, quais são as causas desses problemas?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
7. Que tipo de medidas tem ou deviam se implementar para a minimização desses problemas?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
8. A Empresa, possui programas socioambientais para a melhoria do meio ambiente? [
[ ] Não

] Sim
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Se afirmativo, quais? _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
9. A empresa divulga anualmente seus resultados para o conhecimento da comunidade e do
público em geral? [ ] Sim
[ ] Não
9.1. Se afirmativo, de que forma divulga e com que frequência? ______________________________
______________________________________________________________________________.
10. SOBRE O MEIO FÍSICO:
10.1. A Empresa tem feito o automonitoramento periódico das águas superficiais e
subterrâneas, na área de influência da mina e em torno dela?
[ ] Sim
[ ] Não
10.2. E o Governo tem feito o monitoramento periódico das águas superficiais e subterrâneas,
na área de influência da mina e em torno dela?
[ ] Sim
[ ] Não
10.3. Com que frequência tem feito? ___________________________________________________

10.2. Como se tem feito a gestão das águas usadas no processo mineração e beneficiamento
do minério?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
11. A Mineradora tem recebido o pessoal da comunidade para visitas?
[ ] Sim
[ ] Não
12. Como a empresa atua ou participa nas questões sociais?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
13. O que a Empresa tem feito para a melhoria dos impactos ambientais decorrentes da
mineração de carvão tendo em conta a legislação ambiental vigente?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

Obrigado pela colaboração!
Moatize, _____/_____/2015

